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Sesja Rady Powiatu

Głównym tematem sesji Rady Powiatu zwołanej na 27 stycznia, było szeroko pojęte
bezpieczeństwo. Sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2015 przedstawiła Komisja Bezpieczeństwa i Porządku - jedna ze stałych komisji Rady. Radni przyjęli również
do realizacji „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020”. Kolejną uchwałą przyjęto do realizacji
„Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020”.

Sesja rozpoczęła się jednak nie od dyskusji na te tematy, ale od gratulacji - przekazanych
wraz z kwiatami dwóm laureatom Srebrnego Lauru Umiejętności i Kompetencji 2014/2015.
W kategorii „samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy” otrzymał do Tadeusz Goc,
burmistrz Strzelec Opolskich, a w kategorii „menedżer, lider społeczno-gospodarczy” - Jacek Lyka, dyrektor PPO w Strzelcach Opolskich (co dokumentujemy na zdjęciu).

Na co będzie nas stać w 2016?

Nowy konkurs dla przedsiębiorców!

Poznaj moją nową firmę
Do wspierania przedsiębiorczości w danym regionie, nie
wystarczą ulgi czy zwolnienia
z podatków, ważna, w szczególności
dla lokalnej społeczności, jest jej promocja.
Wszyscy Państwo pamiętają konkursy na Najlepszy Produkt Powiatu.
Co roku wybierała je kapituła konkursowa, a od kilku lat – swoją nagrodę przyznawali również konsumenci,
czyli mieszkańcy powiatu strzeleckiego, którzy brali udział w głosowaniu. Jednak świat się zmienia, a
my razem z nim. I trzeba przyznać, że
nowe formy promocji zawsze przynoszą coś ożywczego.
Zarząd Powiatu Strzeleckiego
wprowadził odmianę w promowaniu
lokalnej przedsiębiorczości. Od tego

roku konkurs na Najlepszy Produkt
Powiatu będzie się odbywał co dwa
lata - naprzemiennie z nowym konkursem: „Poznaj moją nową firmę”,
skierowanym także do podmiotów
gospodarczych.
Celem, który przyświecał wprowadzeniu tych zmian, jest wyróżnienie i promowanie nowych firm
(marzeniem organizatorów jest, by
można było dodać przy wszystkich
określenie: nowatorskich) z terenu
Powiatu Strzeleckiego, które swoją działalność rozpoczęły zupełnie
niedawno (w tej edycji konkursu
dotyczy to lat 2014-2015), a także
przekonanie mieszkańców naszego
powiatu i województwa do korzystania z usług nowo powstałych, lokalnych firm. Podmioty gospodarcze,

rozmowa ze starostą Józefem Swaczyną

które zostały zgłoszone do konkursu
przez poszczególne samorządy gmin
powiatu strzeleckiego, muszą być zarejestrowane i mieć siedzibę w jego
granicach. To właśnie gminy typują
maksymalnie trzy, według ich uznania, najciekawsze i najbardziej nowatorskie firmy ze swojego terenu.
Potem firma zostanie zaprezentowana mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego na łamach naszego dwutygodnika, a także na stronie www.
powiatstrzelecki.pl oraz na profilu FB
powiatu - https://www.facebook.com/
starostwostrzeleckie
W tych miejscach będzie można
zapoznać się z działalnością zgłoszonych firm, pobrać kartę do głosowania (już w przyszłym tygodniu będzie
dok. na str 4

Mamy dwie srebrne szkoły!
LO im. Władysława Broniewskiego w ZSO w Strzelcach Opolskich i CKZiU taki status zyskały w 2016
roku w rankingu PERSPEKTYW! I tego srebrnego logo mogą używać do kolejnej edycji rankingu. Więcej
o miejscu na listach najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce i województwie opolskim - na str. 5

Rodzinne kibicowanie Fair Play Wstęp wolny!
W najbliższą sobotę, 30 stycznia, w hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 2
w Strzelcach Opolskich (ul. Kozielska 34) od godziny 16:00
zostanie rozegrany IV Turniej Piłkarski o Puchar Księdza Prałata Zygmunta Lubienieckiego.

- „Bulga” – czyli koszyczek do
zbierania dochodów. Tak łaciński
źródłosłów słowa budżet przypomniała na sesji radna Aleksandra-Gałuszka.
- No właśnie: koszyczek do zbierania dochodów… O tym nie ma
mowy przy obecnym systemie finansowania samorządów powiatowych –
niezmienionym od początku istnienia
powiatów, a wymagającym tego i niejednokrotnie z powodu niedofinansowania powiatów oprotestowanym
przez Związek Powiatów Polskich –
nie stać na wiele. Zwłaszcza w przypadku powiatu tak biednego jak nasz,
gdzie nie funkcjonują wielkie i bogate
przedsiębiorstwa, jak u naszych sąsia-

dów (w Zdzieszowicach – Koks, w
Krapkowicach – Górażdże czy Azoty
w Kędzierzynie-Koźlu), dzięki podatkom których zwiększyłyby się nasze
dochody. Właśnie dlatego każdy budżet Powiatu Strzeleckiego stanowi
kompromis między naszymi możliwościami finansowymi a potrzebami
mieszkańców.
- „Krótka kołdra”, „zaciskanie
pasa” – w poprzednich latach używał Pan takich określeń, omawiając uchwalony budżet na kolejny
rok. W tym roku jakie określenie
padnie?
- Jest to jeden z najtrudniejszych
dok. na str 4
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Od września klasa strażacka w CKZiU

W dniu 19.01 2016 r. została podpisana deklaracja współpracy Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej a
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.
Współpraca dotyczyć będzie innowacji pedagogicznej polegającej na wprowadzeniu do programu technik mechanik treści programowych z zakresu pożarnictwa.
Innowacja ma na celu kształtować pożądanych w społeczeństwie postaw uczniów
oraz przekazanie wiedzy i umiejętności w
zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Planujemy od 01.09.2016 r. nowy kierunek przyszłościowy technik mechanik
– klasa strażacka o specjalności obsługa
urządzeń i sprzętu ratowniczo – gaśniczego.
Absolwenci tej klasy mogą ubiegać
się o przyjęcie do jednostek Państwowej
Straży Pożarnej lub kontynuować naukę
w Szkole Aspirantów PSP czy Szkole
Głównej Służby Pożarniczej. To idealny
kierunek dla osób, które charakteryzują się
dokładnością, precyzją – odpowiedzialnością i dyscypliną z dziedziny techniki i
nowymi technologiami

DYŻURY APTEK
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2016 r.
Dyżury pełnią:
							
Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie” ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
Apteka „Multifarm” Zdrowie i Uroda Sp. z o.o. ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383
Apteka „AWOS 3”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03				
Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43				
Apteka „Flos”, ul. B.Chrobrego 1, tel. 77/463-88-39				
Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56 				
Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05				
Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92
Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00

Luty 2016
1. „DOZ Apteka”
2. „Multifarm”
3. „Pro-Pharma”
4. „Awos 3”
5. „Śląska”
6. „Flos”
7. „Słoneczna”
8. „Vita”
9. „Dr. Max”
10. „DOZ Apteka”
11. „DOZ Apteka”
12. „Multifarm”
13. „Pro-Pharma”
14. „Awos 3”
15. „Śląska”

16. „Flos”
17. „Słoneczna”
18. „Vita”
19. „Dr. Max”
20. „DOZ Apteka”
21. „DOZ Apteka”
22. „Multifarm”
23. „Pro-Pharma”
24. „Awos 3”
25. „Śląska”
26. „Flos”
27. „Słoneczna”
28. „Vita”
29. „Dr. Max”

Jeśli nie są Państwo pewni, która apteka pełni w danym dniu dyżur – można upewnić się,
dzwoniąc pod numer Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 664 480 500

Wnioski o dopłaty na mieszanki
zbożowe i pastewne
Agencja Rynku Rolnego uprzejmie
informuje, że w okresie od 15 stycznia do
25 czerwca 2016 r. można składać wnioski
o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego
do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
mającej charakter pomocy de minimis
w rolnictwie.
W 2016 r. uległy zmianie zasady
udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę
na to, że:
• po zakończeniu terminu składania
wniosków, do dnia 30 września Rada
Ministrów w drodze rozporządzenia
określi wysokość stawek,
• decyzje będą wydawane w terminie
60 dni od wejścia w życie przepisów
ww. rozporządzenia RM,
• dopłatą mogą być objęte jedynie mieszanki zbożowe i pastewne, w skład
•
•
•

•

•

których wchodzą nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany,
obowiązuje

NOWY WZÓR WNIOSKU

o przyznanie dopłaty.
Szczegółowe informacje dotyczące
uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego
do siewu lub sadzenia materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”.
Łączna kwota pomocy de minimis
w rolnictwie przyznana przez np. ARR,
ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3
lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go lat podatkowych) nie
może przekroczyć 15 000 euro.

Szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać:
w Oddziałach Terenowych ARR
w telefonicznym punkcie informacyjnym: (22) 661-72-72
na stronie internetowej ARR: www.arr.gov.pl

Urząd pracy pomaga tym, którzy zatrudniają

W dniu 21.01.2016 r. w Powiatowym Centrum Kultury na zaproszenie Starosty i Powiatowego Urzędu
Pracy w Strzelcach Opolskich odbyła
się konferencja dla przedsiębiorców
i pracodawców naszego powiatu. W
trakcie spotkania przedstawiono aktualną sytuację na lokalnym rynku
pracy oraz propozycje współpracy
pomiędzy pracodawcami a urzędem
pracy w roku bieżącym. W konferencji wzięło udział 70 pracodawców i
przedsiębiorców.
Nadrzędnym celem była promocja i zachęta do skorzystania z
nowych form wsparcia dla młodych
osób bezrobotnych do 30 roku życia,
a także pomoc przy zatrudnieniu osób
50+.

Bardzo dużym zainteresowaniem
cieszyła się propozycja refundacji
części wynagrodzenia oraz składek
na ubezpieczenie społeczne przez
okres 12 miesięcy zatrudnionych na
pełnym etacie osób bezrobotnych do
30 roku życia. Po rocznym zatrudnieniu i refundacji wynagrodzenia w
wysokości 1850 zł + ZUS pracodawca ma obowiązek zatrudnić taką osobę na kolejne 12 miesięcy w pełnym
wymiarze czasu pracy.
Podobnie przy zatrudnieniu osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia
urząd pracy dofinansuje w wysokości
połowy minimalnego wynagrodzenia
(925 zł) koszty zatrudnienia takiej
osoby przez okres 12 miesięcy lub
24 miesięcy w przypadku osób bez-

robotnych powyżej 60 roku życia.
W tym przypadku pracodawca także
ma obowiązek zatrudnić taką osobę
po okresie refundacji odpowiednio
przez okres 6 lub 12 miesięcy.
Na koniec przedstawiono także
propozycję skierowaną bezpośrednio
do przedsiębiorców i pracodawców
oraz zatrudnionych przez nich pracowników do skorzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na
sfinansowanie kosztów szkoleń, kursów lub egzaminów zawodowych.
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich zaprasza wszystkich
zainteresowanych do korzystania z
oferowanych form wsparcia zatrudnienia.

Szlakiem szopek bożonarodzeniowych
Podtrzymując
coroczną
tradycję w dniu 11 stycznia 2016
roku uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy wraz
z opiekunami panią Marzeną Szymkowiak i panią Anitą Wiener udali się
na wycieczkę „Szlakiem szopek bożonarodzeniowych: Góra św. Anny-Wysoka”. Pierwszym punktem zwiedzania była Bazylika pod wezwaniem
św. Anny Samotrzeciej, której historię poznaliśmy dzięki uprzejmości
mieszkających tam Franciszkanów.
Po wysłuchaniu ciekawej opowieści
o Klasztorze poszliśmy oglądać
szopki bożonarodzeniowe, których
wygląd sprawił na nas ogromne wrażenie . Później wybraliśmy się na
spacer podczas, którego zobaczyliśmy ciekawe miejsca Góry św. Anny:
Grotę Lurdzką, pomnik Jana Pawła
II, Pomnik Czynu Powstańczego
wraz z amfiteatrem jedynym takim
w całej Polsce. Następnie całą grupą udaliśmy się do Wysokiej, gdzie

w kościele parafialnym znajduje się
piękna ruchoma szopka. Wszyscy
byliśmy zachwyceni ilością znajdujących się tam figurek. Nie mogliśmy
oderwać oczu od poruszających się
postaci.

Popołudniowy napad na bank
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich prowadzą śledztwo w sprawie rozboju na placówkę bankową. Do zdarzenia doszło
27 stycznia, tuż po godzinie 15.00 przy ul. Zamkowej w Strzelcach Opolskich.
Zamaskowany mężczyzna po wejściu do placówki bankowej, zagroził personelowi przedmiotem przypominającym broń palną i zażądał wydania pieniędzy.
Napastnik po zrabowaniu środków pieniężnych oddalił się z miejsca.
RYSOPIS SPRAWCY: mężczyzna średniego wzrostu, szczupłej budowy
ciała
OPIS UBIORU SPRAWCY: ubrany w czarną bluzę z kapturem, niebieskie
jeansy, ciemną kamizelkę, buty sportowe z jasnozieloną podeszwą. Przy sobie
miał czarny plecak z białym paskiem.
Osoby posiadające jakiekolwiek informacje dotyczące sprawcy przestępstwa, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Strzelcach Opolskich przy ulicy Piłsudskiego 3, pod numerem telefonu 77-462-19-50 w godz.
07.30 -15.30 lub pod numerem alarmowym 997,112 całodobowo, bądź mailem
na adres: rzecznik.st@op.policja.gov.pl. Policja gwarantuje anonimowość.

Pełni wrażeń i tego co zobaczyliśmy udaliśmy się do KFC gdzie czekał na nas ciepły posiłek – ulubiona
potrawa uczniów frytki i kurczaczek.
Anita Wiener
Marzena Szymkowiak

Long live rock ‚n’ roll !
Żaden meteorolog, nawet przy skrajnie wyabstrahowanych koncepcjach, nie
sprokuruje w Europie Środkowej anomalii
tektonicznej, powodującej tsunami. Jednak tego rodzaju fala uderzeniowa zrodzona w Strzelcach Opolskich, z ciężką, ale
jakże zharmonizowaną feerią dźwięków,
zalała ściany sali balowej Domu Pomocy
Społecznej w Szymiszowie.
				

Paragraf 64.
Takim właśnie mianem posługuje
się formacja rockowa Zakładu Resocjalizacyjnego nr 2 w Strzelcach Opolskich,
która 21 stycznia br. odwiedziła ze swoim
dok. na str. 5
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Dyrektor Centrum
Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”
w Strzelcach Opolskich

OFERTY PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a
tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl
www.pup-strzelce.pl

ogłasza ponowny nabór na stanowisko:

Głównego Księgowego Samorządowego
Zakładu Budżetowego
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu
„Strzelec” w Strzelcach Opolskich
Wymagania niezbędne:
Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z ustawą z
dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202, z poźn. zm.)
oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
następujące wymagania niezbędne:
1. ma obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konferencji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko
wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania
obowiązków głównego księgowego,
5. spełnia jeden z poniższych warunków :
a. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,
uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada
co najmniej 3-letnią praktykę
w księgowości,
b. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo
świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wymagania dodatkowe:
znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych,
przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego,
znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i kwalifikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w
oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera w tym obsługi specjalistycznych programów księgowo - finansowych,
zdolności do samodzielnej pracy merytorycznej,
gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność, dokładność, rzetelność, konsekwencja w realizowaniu zadań, komunikatywność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa oraz odporność na stres.

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku będącym przedmiotem naboru:
prowadzenie ksiąg rachunkowych Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”,
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
nadzór nad gospodarką kasową,
dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
5. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
gospodarczych i finansowych,
6. sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych, statystycznych,
7. przygotowanie planów finansowych, bieżących analiz finansowych,
8. rozliczanie podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
9. sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS oraz faktur VAT,
10. ewidencja środków trwałych, nadzór nad prawidłową gospodarką składników majątkowych,
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1)
2)

Wymagane dokumenty:
CV z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
list motywacyjny,
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia, kwalifikacje, certyfikaty
oraz staż pracy w księgowości,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,
oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych,
oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo
skarbowe,
oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1182 z poźn. zm.),
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca w budynku Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” przy ul. Opolskiej 46 w pełnym
wymiarze czasu pracy, samodzielna, wymagająca dobrej ostrości wzroku (obsługa monitorów
ekranowych).
W miesiącu listopadzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w CRWiS „Strzelec” w
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz zawierać klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
O ochronie danych osobowych Dz.U z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm)
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z nadrukiem „Nabór na stanowisko
Głównego Księgowego Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich w siedzibie Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich ul. Opolska 46 pokój
2 - Kadry lub za pośrednictwem poczty w terminie do 5 lutego 2016 r. godz. 14.00.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym
stanowisku pracy.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu
„Strzelec” w Strzelcach Op. www.crwis.strzelceopolskie.pl, na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich www.strzelceopolskie.pl , na tablicy ogłoszeń Centrum Rekreacji Wodnej
i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich ul. Opolska 46 w Strzelcach Opolskich.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 4109420.
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WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
wykształcenie min. zawodowe, - obsługa komputera
biegła znajomość pakietu Office
mile widziana doświadczenie na podobnym stanowisku
wykształcenie średnie
dobra obsługa komputera i programu EXCEL
b. dobra znajomość niemieckiego
rehabilitant z upr. do hipoterapii i instruktora
jazdy konnej
wykształcenie wyższe magisterskie
z przygotowaniem pedagogicznym
kwalifikacje w zakresie:
bibliotekarstwa,resocjalizacji, oligofrenopedagogiki
wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne
znajomość programu MS EXCEL
wykształcenie wyższe – ochrona środowiska
znajomość zagadnień z zakresu ochrony środowiska
wykształcenie min. zawodowe,
umiejętności negocjacyjne, zarządzanie zespołem,
organizacja czasu pracy, obsługa pakietu MS Office,
min. rok doświadczenia na podobnym stanowisku
w branży kolejowej
wykształcenie średnie/wyższe,
dobra znajomość obsługi komputera,
znajomość j. niemieckiego w stopniu dobrym
wykształcenie średnie ogólnokształcące,
umiejętność nawiązania kontaktu z klientem,
komunikatywność
wykształcenie min. średnie,
pracowitość, skrupulatność, wysoka kultura osobista,
komunikatywność, obsługa komputera
wykształcenie min. średnie,
pracowitość, skrupulatność, wysoka kultura osobista,
komunikatywność, obsługa komputera,
prawo jazdy kat.B,
co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy na
stanowisku związanym z obsługa klienta,
znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym
wykształcenie min. średnie,
pracowitość, skrupulatność, wysoka kultura osobista,
komunikatywność, obsługa komputera,
prawo jazdy kat.B,
mile widziane doświadczenie w handlu
wykształcenie min. średnie,
umiejętność rozliczeń kasowych,
zaświadczenie o niekaralności
wykształcenie podstawowe,
umiejętność obsługi klienta, obsługa kasy fiskalnej,
aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna,
mile widziane doświadczenie w handlu
obsługa komputera – mile widziana obsługa Excel
mile widziane doświadczenie
mile widziane wykształcenie gastronomiczne,
doświadczenie mile widziane
mile widziane wykształcenie gastronomiczne,
obsługa kasy fiskalnej,
doświadczenie na podobnym stanowisku
wykształcenie min. zawodowe
umiejętność rozbioru mięsa z półtusz, wyrób wędlin
doświadczenie w zawodzie
wykształcenie kierunkowe zawodowe
doświadczenie mile widziane,
umiejętność obsługi koparko-ładowarki,
prawo jazdy kat.C
umiejętności murarskie i ciesielskie
mile widziane doświadczenie
wykształcenie podstawowe, mile widziane zawodowe
wykształcenie zawodowe,
umiejętności w zawodzie ślusarz, - upr. spawalnicze,
min. 5 letnie doświadczenie
wykształcenie zawodowe,
umiejętności w zawodzie frezer,
min.5 letnie doświadczenie w zawodzie
praktyczna umiejętność czytania dokumentacji technicznej oraz znajomość urządzeń typu: tokarki, frezarki,
walcarki,
min.2 letnie doświadczenie
wykształcenie zawodowe,
umiejętności w zawodzie tokarz,
min. 5 letnie doświadczenie w zawodzie
wykształcenie zasadnicze zawodowe
mile widziane uprawnienia energetyczne
umiejętność obsługi centrum obróbki CNC
umiejętności tokarski, - możliwość przyuczenia
wykształcenie zawodowe,
umiejętność rozpoznawania kolorów, dobry wzrok,
umiejętności manualne
dok. na str. 7
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Nowy konkurs dla przedsiębiorców!
dok. ze str. 1

Na co będzie nas stać w 2016?

Poznaj moją nową firmę

opublikowana na naszych łamach!)
oraz oddać swój głos na jedną z firm.
Ważne, aby osoba głosująca była
pełnoletnia, zameldowana na terenie
powiatu strzeleckiego. Głos można
oddać tylko raz i tylko na jedną, wybraną firmę.
Warunkiem udziału w głosowaniu jest podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie związane z konkursem, które znajduje się na karcie do
głosowania.
Na głosujących czeka atrakcyjna
nagroda rzeczowa, a warunkiem jej

odebrania jest przedłożenie dowodu
osobistego lub innego dokumentu
jednoznacznie identyfikującego oraz
uregulowanie formalności związanych z obowiązkiem podatkowym
wynikającym z przepisów.
Głosy wrzucamy do urny ustawionej w holu starostwa lub wysyłamy pocztą na adres: Starostwo
Powiatowe w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce
Opolskie. Głosowanie trwa do 19 lutego.
Firma, która zdobędzie naj-

rozmowa ze starostą Józefem Swaczyną

większą liczbę głosów, oprócz tytułu „Laureat Konkursu „POZNAJ
MOJĄ NOWĄ FIRMĘ” i dyplomu
okolicznościowego, uzyska bezpłatnie: reklamę outdoorową, spot reklamowy promujący firmę z prawem do
wykorzystywania go w swoich materiałach reklamowych oraz podczas
wszelkiego rodzaju przedsięwzięć
promocyjnych, a także powierzchnię
reklamową o rozmiarze 1/2 strony w
dwutygodniku „Powiat Strzelecki” w
trzech wybranych przez siebie wydaniach w roku 2016.

Z autystycznego spektrum

– co powinno zaniepokoić rodziców?
Gdy rodzi się mały człowiek,
oczy całej rodziny są skierowane
właśnie na niego. To rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, ciocie i wujkowie
stają się obserwatorami rozwoju malucha. Wszyscy zachwycają się kolejnymi sukcesami rozwojowymi dziecka: rozwija się jego mowa, dziecko
samodzielnie się porusza, reaguje na
swoje imię, nawiązuje kontakt wzrokowy z bliskimi, bawi się zabawkami adekwatnie do ich przeznaczenia,
potrafi wskazywać czego potrzebuje,
chętnie bawi się
z rówieśnikami i członkami rodziny oraz
czerpie przyjemność z kontaktów
społecznych i dąży do nich.
Bywa również tak, że zachowanie
dziecka wydaje się nietypowe, przykładowo: przez długi okres czasu w
samotności może układać zabawki w
rzędzie, rozwój jego mowy jest opóźniony względem rówieśników lub
dziecko nie mówi, nie dzieli wspólnego pola uwagi z bliskimi (występuje
brak zachowań polegających na podążaniu wzrokiem za palcem osoby
wskazującej na pojawiające się nowe,
ciekawe obiekty i zdarzenia oraz brak
dzielenia się uwagą poprzez wskazywanie, przynoszenie, dopytywanie się
o przedmioty, które wzbudziły zainteresowanie dziecka - np. nawet jeśli
dziecko lubi spędzać czas na układaniu konstrukcji z klocków to po ich
ułożeniu nie pochwali się swoją budowlą, nie przyniesie jej pokazać osobom bliskim), niechętnie reaguje na

zmianę, przelotnie lub w ogólne nie
nawiązuje kontaktu wzrokowego, nie
reaguje na imię, ma trudność w wyrażaniu/komunikowaniu swoich potrzeb, powtarza jak echo zwroty usłyszane, nie używa prostych gestów,
przebiera palcami przed oczyma.
Dziecko może okazywać duże zafascynowanie częściami przedmiotów
lub elementami materiałów: kolorem,
fakturą, dźwiękiem. Maluch ma trudności z naśladownictwem i zabawą
na niby, wykazuje brak lub niewielkie
zainteresowanie ludźmi lub najbliższym otoczeniem oraz ma trudność
z wchodzeniem w relacje z innymi,
unika ich, nie poszukuje pocieszenia.
W takiej sytuacji nie należy pozostawiać dziecka bez pomocy, w
nadziei, że z tego wyrośnie, a samemu żyć w niepewności. Ważne jest,
by niepokojące sygnały konsultować
ze specjalistami w zakresie rozwoju
dziecka oraz lekarzami.
Pomoc w takiej sytuacji można
uzyskać w Poradni Psychologiczno
- Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich, ul. Bolesława Chrobrego 5,
tel. 77 461 30 26.
Autyzm zalicza się do całościowych zaburzeń rozwoju, co oznacza,
iż nieprawidłowości w funkcjonowaniu obserwuje się we wszystkich
obszarach rozwoju dziecka. Pierwsze
symptomy autyzmu pojawiają się
bardzo wcześnie, można je obserwować już u kilkumiesięcznych niemowląt. Niepokoić powinna sytuacja,

w której niemowlę nie podąża wzrokiem za matką, nie okazuje zainteresowania jej twarzą lub nie odpowiada
uśmiechem na jej uśmiech czy rozbawienie (dzieci mogą jednak wyglądać
na szczęśliwe, uśmiechać się „same
do siebie”). Dzieci z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu mogą nie wyciągać rączek do bliskiej osoby lub
nie używać palca wskazującego jako
sposobu komunikacji.
Postawienie właściwej diagnozy wymaga zebrania szczegółowych
informacji dotyczących wczesnego
okresu rozwojowego dziecka, przeprowadzenia specjalistycznych badań, konsultacji medycznych (w tym
specjalisty psychiatry dziecięcego).
Pomocna jest dokumentacja, którą
dziś rodzice często gromadzą np. w
formie filmików. Jeśli proces diagnozy przypada na okres przedszkolny
lub szkolny – bardzo ważne okazują
się spostrzeżenia nauczycieli pracujących z dzieckiem.
Wczesne wykrywanie autyzmu
jest szansą na wczesną interwencję,
odpowiednie wspomaganie rozwoju czy też dobranie odpowiednich
oddziaływań terapeutycznych i edukacyjnych. Działania te nie mają na
celu jedynie poprawę funkcjonowania dziecka tu i teraz, ale są szansą na
lepsze, bardziej samodzielne życie w
przyszłości.
Teresa Macioł,
Katarzyna Malara

Poznajmy historię naszej szkoły
Innowacja pedagogiczna „Poznajmy historię naszej szkoły”, realizowana w Zespole Placówek Oświatowych
od marca 2015 r., jest przeznaczona
dla naszych uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym.
Autorkami i realizatorkami programu są
Karolina Piwowar – psycholog oraz Anita
Wiener – logopeda. Innowacja ma na celu
rozwijanie kompetencji poznawczych,
emocjonalnych i społecznych z naciskiem
na sferę językową, obejmującą zarówno
rozumienie, jak i mówienie. Wieloletnia
tradycja i sięgająca XIX wieku historia naszej placówki stały się inspiracją do zaangażowania uczniów w odkrywanie śladów
przeszłości.
Życie osób z niepełnosprawnością
intelektualną jest nierozerwalnie związane
z obecnością innych ludzi ze względu na
wsparcie, które oni gwarantują. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych, wymagających
komunikacji i skutecznego współdziałania
jest więc, obok rozwijania samodzielności, najskuteczniejszym przygotowaniem
uczniów do przyszłego życia.
Dotychczas w ramach innowacji
uczniowie brali udział w wycieczce do

biblioteki miejskiej, gdzie pod okiem
pani bibliotekarki szukali materiałów
o historii ich szkoły. Zorganizowali również spotkanie z emerytowanym nauczycielem, któremu zadawali pytania i z
zainteresowaniem słuchali opowieści o
dawnych czasach. Przeglądali także stare
kroniki, dzięki czemu mogli porównać,
jak bardzo zmieniła się szkoła na przestrzeni lat. Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach, na bieżąco wykonują
dokumentację fotograficzną i z dużym

zaangażowaniem podejmują proponowane zadania. Podczas ostatniego spotkania
w ramach innowacji uczniowie wspólnie
wykonali pracę plastyczną „Nasza szkoła
dziś”.
Zakończenie realizacji innowacyjnego programu „Poznajmy historię naszej
szkoły” jest zaplanowane na czerwiec tego
roku. Do tego czasu uczniów czeka jeszcze wiele atrakcji i fascynujących odkryć.
Małgorzata Podyma

dok. ze str. 1

budżetów od początku istnienia naszego powiatu – tak właśnie określiłem go na sesji. Jednak jest budżetem
bezpiecznym i zrównoważonym,
mimo założonego deficytu. Pozwala
rozwijać się inwestycyjnie. Wieloletnia Prognoza Finansowa, pozytywna
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o naszym budżecie oraz Komisji
Rewizyjnej potwierdzają nasze założenia na rok 2106.
- Na co będzie nas stać?
- W poprzednich latach kierowaliśmy się wyznaczaniem pewnych priorytetów inwestycyjnych: w jednym
okresie była to opieka społeczna, w
innym – zdrowie czy oświata, a w kolejnym drogi. W roku 2016 w budżecie zaplanowaliśmy wydatki na drogi
na poziomie ok. 13 mln zł, w tym na
inwestycje drogowe – ok. 11,5 mln zł.
Duże potrzeby ma szpital – bo chodzi
nie tylko o zakup naprawdę niezbędnego już tomografu i lądowisko dla
śmigłowców ratowniczych, ale i zaplanowaną modernizację oddziałów i
sal chorych. Na zdrowie w tym roku
zamierzamy przeznaczyć ok. 10 mln
zł. Do oświaty co roku dopłacamy ok.
2 mln zł, nie inaczej będzie i w 2016.
Dodam jeszcze, że kwota na granty
oświatowe zaplanowana została w
bieżącym roku na poziomie 80 tys. zł.
- Będziemy korzystać z funduszy
unijnych?
- W poprzednim okresie programowania, czyli w latach 2007-2013
byliśmy największym beneficjen-

tem środków europejskich wśród
powiatów na terenie naszego województwa. Teraz przed nami kolejne
programy i fundusze przeznaczone
na lata 2014-2020. Ale – choć są
duże możliwości finansowe, raczej
nie będziemy mogli sobie pozwolić na uczestnictwo we wszystkich
projektach, z których moglibyśmy i
chcielibyśmy skorzystać: trzeba pamiętać, że zawszy wymagany jest
wkład własny. Na przykład przy realizacji projektu w ramach PROW, w
taki sposób zamierzamy zrealizować
inwestycję związaną z drogą między
Strzelcami a Kędzierzynem-Koźle,
musimy wyłożyć całość kwoty, a potem czekać na refinansowanie przez
marszałka województwa. Inwestycje
drogowe są kosztowne, a potrzeby
w naszym powiecie duże. Tak duże,
że gdybyśmy prze kolejnych 5 lat co
roku przeznaczali na drogi, chodniki
i ścieżki rowerowe ok. 25-30 mln zł,
po tych pięciu latach moglibyśmy z
satysfakcją stwierdzić: dogoniliśmy
Zachód.
Bardzo czekamy na możliwość
aplikowania o fundusze na programy wspólne w ramach subregionu –
myślę tu o projektach zdrowotnych
(związanych oczywiście ze szpitalami w Strzelcach i Kędzierzynie-Koźlu) i oświatowych (związanych
z obydwoma Centrami Kształcenia
Zawodowego – tym strzeleckim i tym
kędzierzyńskim.
Rozmawiała Marta Górka

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

Czy infolinia przedsiębiorcy
to dodatkowe koszty?
Dałam się nakłonić na podpisanie niekorzystanej umowy. Nie mogę
dodzwonić się do przedsiębiorcy,
cały czas musze czekać, jestem ciągle któraś w kolejce. Obawiam się
czy nie czekają mnie jeszcze jakieś
ogromne koszty za wydzwanianie na
ta infolinię. Czy przedsiębiorca może
dowolnie ustalać koszty połączenia z
prowadzoną przez siebie infolinią?
Nie, przedsiębiorca nie może
ustalać ich w sposób dobrowolny. Jeżeli przedsiębiorca wskazuje numer
telefonu przeznaczony do kontaktu
z nim w sprawie zawartej umowy,
opłata dla konsumenta za połączenie
z tym numerem nie może być wyższa niż opłata za zwykłe połączenie
telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego
korzysta konsument.
Oznacza to, że koszt połączenia z
infolinią przedsiębiorcy nie powinien
przekroczyć kosztów, jakie konsument poniósłby wykonując zwykłe
połączenie w ramach pakietu telefonicznego, z którego aktualnie korzysta. W praktyce, o ile przedsiębiorca
nie zdecyduje się na prowadzenie
nieodpłatnej infolinii (co nie jest
jego obowiązkiem), koszt połączenia
z infolinią będzie uzależniony od
wysokości opłat określonych w cen-

niku operatora, z którym konsument
zawarł umowę o świadczenie usług
telefonicznych.
Przedsiębiorcy nie powinni korzystać przy prowadzeniu infolinii z
numerów usług o podwyższonej opłacie, które umożliwiają finansowanie
lub częściowe finansowanie kosztów
prowadzenia centrów obsługi telefonicznej lub pobieranie dodatkowych
zysków z tytułu prowadzonych rozmów dzięki dzieleniu się zyskami z
operatorami telefonicznymi.
Po czym poznać numer o podwyższonej opłacie? Zazwyczaj jest
to numer o długości od 7 do 9 cyfr,
rozpoczynający się od prefiksów: *7,
*4 lub 70.
Szczegółowy Rejestr numerów o
podwyższonej opłacie można znaleźć
na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warto zapamiętać, że w
przypadku połączeń telefonicznych z
zagranicy czy też w ramach roamingu
komórkowego, opłaty za połączenia z
infolinią mogą być znacznie wyższe
niż w przypadku połączeń z tą samą
infolinią wykonywanych z obszaru
kraju, w którym siedzibę ma przedsiębiorca.
Małgorzata
Płaszczyk-Waligórska
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Srebrne:
strzeleckie LO i CKZiU
Coroczny ranking szkół ponadgimnazjalnych PERSPEKTYW od początku,
czyli od 18 lat, cieszy się nieodmiennym
zainteresowaniem, a pozycja szkoły stanowi interesującą informację – przede
wszystkim dla przyszłych uczniów, ale
również dla dyrekcji, nauczycieli i organów prowadzących. To w końcu zewnętrzna ocena jakości pracy szkoły i wskazówka, czy warto się tam uczyć. Jeśli szkoła
znajdzie się w rankingu – to powód do
dumy.
A nasze dwie szkoły mogą się tym
szczycić – technikum w CKZiU i Liceum Ogólnokształcące im. Władysława
Broniewskiego w rankingu 2016 znalazły
się wśród „srebrnych” szkół! I zgodnie
z przyjętymi przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” zasadami mają prawo
używać w 2016 roku tytułu honorowego
„Srebrnej” Szkoły 2016 i związanego z
tym graficznego znaku jakości.
Dla CKZiU to nawet podwójny powód do dumy: w ubiegłorocznym rankingu technikum pozycjonowano poza trzecią
setką szkół w Polsce. Dla LO im. Władysława Broniewskiego miejsce w „srebrnej
setce” to już tradycja.

Jak tworzy się ranking? Podstawą do
pozycjonowania szkoły są zarówno ankiety przesłane przez szkoły, jak i informacje ze źródeł zewnętrznych (zestawienia
Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych,
protokoły komitetów głównych olimpiad,
System Informacji Oświatowej). Punktuje się sukcesy uczniów w olimpiadach
przedmiotowych, jak i wyniki matur z
przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych. W przypadku techników
uwzględnia się oczywiście – jakżeby inaczej! – wyniki egzaminów zawodowych.
A jak nasze szkoły wyglądają na tle
podobnych typów szkół na Opolszczyźnie?
Nieodmiennie LO im. Wł. Broniewskiego w strzeleckim ZSO plasuje się w
czołówce, tuż za dwoma liceami opolskimi: „Trójką” i „Dwójką” oraz za nyskim
Diecezjalnym Liceum Humanistycznym.
Natomiast technikum w CKZiU w
stosunku do roku 2015 uplasowało się o
trzy miejsca wyżej – w tym roku sklasyfikowane zostało na 10 miejscu na 25 ujętych w wojewódzkim zestawieniu szkół.
Marta Górka

Zgubiłeś coś?
Może to odnajdziesz
W Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
znajduje się kilkanaście „zgub”. Oto ich wykaz wg stanu na dzień 13 stycznia 2016 r.:
Rodzaj przedmiotu
Telefon komórkowy marki Nokia
Pieniądze
Torba z przyrządami mechanicznymi
samochodowymi
Pieniądze
Czarna saszetka z pieniędzmi
Portfel z pieniędzmi
Telefon komórkowy marki Samsung
Telefon komórkowy marki Samsung
Telefon komórkowy marki Sony
Klucze 4 sztuki

Kluczyki samochodowe
3 sztuki kluczy patentowych
Klucz z brelokiem VW
Telefon komórkowy Alcatel
Rower o ramie czarno-złotej
Telefon komórkowy Sony Xperia
Telefon komórkowy Samsung
Rower dziecięcy
Rower marki Kross
Rower damski Kalin

Kontakt w/s odbioru rzeczy przez osoby uprawnione
pod numerem telefonu
77 4401759 w godzinach 8.00-16.00
oraz osobiście w pokoju 312 (3 piętro) Starostwa.

Poznaj swojego
dzielnicowego
DZIELNICOWI GMINY KOLONOWSKIE
asp. Dominik Puszczewicz
rejon służbowy nr 18 - pozamiejski obejmuje miejscowość: Kolonowskie.

kontakt: 77/461 10 07; 77/461 64 77
lub 571 322 207

st.asp. Witold Galeja
rejon służbowy nr 19 - pozamiejski obejmuje miejscowości: Staniszcze Małe,
Staniszcze Wielkie, Spórok.

kontakt: 77/461 10 07; 77/461 64 77
lub 571 322 208

Jedź z nami!
To projekt, który ma być realizowany
przez nasz Powiat Strzelecki oraz samorządy gminne z terenu naszego powiatu.
Jego cel jest prosty – wspólne zrealizowanie na terenie powiatu strzeleckiego od
2017 roku transportu zbiorowego, czyli
zadania publicznego, do jakiego zostały
zobowiązane samorządy na mocy ustawy.
Od 1 stycznia 2016 r., dzięki zmianie
przepisów, stało się możliwe zawieranie
związków celowych samorządów powiatowych i gminnych – wcześniej możliwe
było zawieranie takich związków wyłącznie pomiędzy gminami i pomiędzy samorządami powiatowymi, ale nie – pomiędzy
różnymi typami samorządów.
O transporcie publicznym pisaliśmy
już nie jeden raz. Przypomnijmy raz jesz-

cze: od 2017 roku o tym, kto, kiedy, na
jakich trasach i za ile będzie woził pasażerów mają decydować samorządy. Do prób
porozumienia w tym względzie między
gminami i samorządem powiatowym namawiał burmistrzów i wójtów z naszego
powiatu namawiał wielokrotnie starosta
strzelecki. Jednak samorządy nie były jednomyślne w tym względzie i ostatecznie
do takich uzgodnień nie doszło.
Teraz stało się możliwe zawarcie oficjalnego związku, który ma zapewnić nie
tylko dojazdy do poszczególnych miejscowości na terenie gmin i powiatu dla „zwykłych” pasażerów, ale i dowozy uczniów
do szkół i przedszkoli.
Projekt statutu związku już jest. Został
uzgodniony z wojewodą. Powiat Strze-

lecki w dodatku zamierza w pierwszym
roku działalności Związku JEDŹ Z NAMI
wziąć na swoje barki te koszty gmin, jakie musiałyby ewentualnie ponieść z tytułu składek członkowskich, w efekcie
– wydatki gmin w tym okresie wiązałyby
się wyłącznie z pokryciem kosztów tzw.
„wozokilometrów” na trasach wyznaczonych na terenie danej gminy. Z tym
zastrzeżeniem, że określenie tej wartości
będzie należeć również do Zgromadzenia
Związku Gmin i Powiatu, a nie do samego
przewoźnika. Do zadań Związku będzie
też należała koordynacja rozkładów jazdy
linii autobusowych na obszarach gmin i
powiatu, a także współpraca w kształtowaniu połączeń komunikacyjnych o zasięgu
regionalnym i krajowym.
(mg)

Paragraf 64.

dok. ze str. 2
koncertem szymiszowski Dom, czyniąc
w jego historii kulturowy przełom. Tony
i dźwięki zaprezentowane przez Paragraf
64, były zjawiskowym ewenementem dla
mieszkańców Domu i choć dla nas było to
widowisko awangardowe, zostało przyjęte
z ogromną serdecznością i aplauzem.
Już w pierwszych utworach słyszało
się pewien wpływ na wokalizę Axel’a z
Guns ‘n’ Roses; w dźwiękach gitary prowadzącej brzmiały akcenty Aerosmith;
arytmiczność Iron Maden grzmiała w tle,
a momentami otwierały się bramy piekieł
rodem z „Technical Ecstasy” Black Sabbath. Dodając do tych efektów magiczną
– wręcz Copperfield’owską – perfekcję
posługiwania się pałeczkami przez perkusistę „Dzikiego” i widowiskowo – ekwilibrystyczny show basisty o rozbrajającym
pseudonimie „Killer”, który mógłby być
godnym następcą Angusa Young’a z AC/
DC, otrzymaliśmy niepowtarzalny i charyzmatyczny Paragraf 64, który znany już na
Opolszczyźnie, na pewno wkrótce sięgnie
popularnością poziomu ogólnokrajowego. Miarą ich talentu jest także łatwość
przeskoku z utworu heavy rockowego,
do wspieranej głównie gitarą akustyczną
– ballady.
Do sali, w tym przypadku już koncertowej, przybyło więcej mieszkań –ców niż
można było przypuszczać, zwabionych
dziewiczym dla naszego Domu Rodzinnego występem rockowego bandu. Podana
kawa i ciasto tylko w minimalnym stopniu
rozproszyły uwagę słuchaczy, skoncentrowanych na lirykach i akordach płynących
ze sceny przez aparaturę wzmacniającą,
będącą w stanie zaspokoić aspiracje Madison Square Garden, co było ukłonem
naszego Kierownictwa, względem wielu niedosłyszących osób. Na twarzach
mieszkańców malowały się zainteresowa-

nie, skupienie, chęć zrozumienia tego dla
większości novum… W końcu – aprobata.
Tylko kilka – w grubo pobalzakowskim
wieku – osób wyraziło swą niechęć, ale…
wyjątek potwierdza regułę.
Niestety, obustronne ograniczenia
czasowe, po prawie dwugodzinnej degustacji muzycznego menu Paragrafu
64, zmusiły uczestników do zakończenia
tego elektryzującego happeningu. Miłym,
szczególnie dla nas, mieszkańców, akcentem końcowym, była wymiana poglądów
między rockmenami a słuchaczami, zakończona uwiecznieniem na kliszach tych
niezapomnianych dla nas chwil. Podczas
tych pokoncertowych uprzejmości, osobiście słyszałem zapewnienie, że: „Paragraf
będzie zaszczycony móc jak najszybciej
(wiosną) powtórzyć to wydarzenie ”.
Trzymamy Was za słowo. Znamiennym
jest także – dla naszej internalnej, domowej integracji – fakt, iż przez cały postpa-

ragrafowy weekend, po piątkowym występie strzeleckiego kwartetu, trwały między
mieszkańcami kontrowersyjne dyskusje i
spory. Opinie były różnorakie. Wniosek
jest wszakże jeden: żyjemy i partycypujemy w tym życiu!
Jak na szymiszowskie standardy
(choćby ograniczenia metrażowe dla sceny występu zespołu), koncert Paragrafu 64
był już nie wisienką, lecz kolosalną wiśnią, na naszym codziennym, rodzinnym,
domowym torcie.
Jesteśmy bardzo wdzięczni zespołowi
powstałemu w wyniku nakładu olbrzymich starań i wyrzeczeń, za przyjazd do
naszego Domu.
Doceniamy także każdą sekundę i
kroplę potu, które Kierownictwo i wszystkie NASZE Panie poświęciły na import
tego tak deficytowego towaru na rynku,
jakim jest dynamiczna i pełna głębi, muzyka Paragrafu 64.
Mariusz K.

IV Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w ZSS w Zawadzkiem

Śpiewajcie i grajcie Mu...
W naszej szkole jeszcze świątecznie...,
a to za sprawą zorganizowanego przeglądu
kolęd i pastorałek dla uczniów niepełnosprawnych nie tylko z powiatu strzeleckiego ale dla wszystkich chętnych z całego
województwa opolskiego.
Bardzo się cieszymy, że przegląd kolęd cieszy się dużym powodzeniem i co
roku odwiedzają nas „nowi” uczestnicy.
W tegorocznym kolędowaniu udział brały
zespoły muzyczno-wokalno-instrumentalno-taneczne z: Zespołu Placówek Edukacyjnych z Dobrodzienia, Zespołu Szkół
Specjalnych z Kadłuba, Zespołu Placówek Oświatowych z Leśnicy, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego z
Głubczyc, Warsztatów Terapii Zajęciowej
z Zawadzkiego oraz gospodarze – Zespołu
Szkół Specjalnych z Zawadzkiego. Prezentacje poszczególnych zespołów gorąco
nagradzała brawami wspaniała publiczność. Zespoły kolędnicze zachwycały nie
tylko odśpiewaniem kolędy, ale również
niezwykłą aranżacją z instrumentów, pięknymi tańcami oraz świątecznymi strojami

a nawet własnymi rekwizytami i dekoracją.
Na koniec organizatorki zaprosiły
jeszcze jeden zespół do zaśpiewania kolędy, - zespół składający się z opiekunów i
zaproszonych gości, którym akompaniował na trąbce niesamowity uczestnik z
Głubczyc – Mateusz.
Oczywiście nie mogło zabraknąć gratulacji, podziękowań, nagród i pięknych
pucharów wręczanych przez wicestarostę
strzeleckiego Pana Janusza Żyłkę oraz na-

szą panią dyrektor. Po zakończeniu części
artystycznej wszyscy zostali zaproszeni
do stołu, gdzie przy słodkim poczęstunku
mogli się powymieniać doświadczeniami i
nabyć kolejne, nowe znajomości.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej
świątecznej, uroczystej imprezy z niezwykłym klimatem a w szczególności
Starostwu Powiatowemu w Strzelcach
Opolskich.
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Pod patronatem Starosty Strzeleckiego

Wspólne kolędowanie

Studniówka w ZSP w Zawadzkiem
Sto dni do matury! Nie może się obejść bez studniówki. 23 stycznia, zgodnie z tradycją, uczniowie Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem bawili się „U Jagusia” w Staniszczach Wielkich.
Na pamiątkowych zdjęciach nie ma wprawdzie wszystkich uczniów, ale nazwiska wszystkich, których czeka w maju
egzamin maturalny publikujemy obok zdjęć.
I już trzymamy kciuki!

KLASA 3A

W sobotnie popołudnie 16 stycznia
br. w świetlicy wiejskiej w Żędowicach
spotkały się panie zrzeszone w Stowarzyszeniach Kół Gospodyń Wiejskich Żędowic i Centawy, a także dwa chóry z tych
miejscowości.
Na spotkanie przybyły również panie
z miejscowej Caritas, członkowie Mniejszości Niemieckiej, Rady Sołeckiej i młodzież.
Licznie zebrani uczestnicy serdecznie
powitali starostę Józefa Swaczynę oraz
sołtysa Żędowic Jerzego Stasza.
Rolę gospodarza pełniła prezes stowarzyszenia pani Edyta Koj, która na
początku imprezy poinformowała zebranych, że spotkanie ma na celu upamiętnienie 95. rocznicy założenia Chóru św.
Cecylii z Żędowic przez bł. ks. Józefa
Czempiela w 1921 r., zaś aktualny dyrygent Bogdan Podlodowski obchodzi
30-lecie pracy z chórem.
Chór żędowicki zrzeszający obecnie
17 członków jest kontynuatorem prawie
stuletniej działalności. Koncertował w
różnych miejscowościach naszego powiatu (Żędowice, Zawadzkie, Ujazd, Staniszcze Małe, Strzelce Opolskie), a nawet
dalej - w Wadowicach, Częstochowie,

Mateusz Dubiel
Patrycja Dudarewicz
Kamil Dymek
Dawid Feluks
Natalia Gmyrek
Mateusz Gwóźdź
Patryk Kobelak
Emilia Konieczko
Sebastian Łopatiuk
Aleksander Mikoszek
Dawid Noczyński
Marlena Obruśnik
Aleksandra Pawlak
Adrian Smieszkoł
Natalia Sojka
Wiktoria Wajrauch
Patrycja Wilczek
Anna Wójcik

Gidlach, Trzebnicy, Opolu.
W grudniu 2013 r. chór reprezentował
gminę Zawadzkie w Otrokovicach, gdzie
odbył się Festiwal Kolęd Trzech Narodów: Polski, Czech i Słowacji.
Ponieważ działalność chóru jest
amatorska i utrzymuje się on z własnych
składek, które przeznaczone są głównie na
wyjazdy koncertowe, dlatego z ogromną
wdzięcznością przyjęte zostało objęcie
patronatem Starosty Strzeleckiego przedsięwzięcia pn. „Wieczór kolęd z okazji
95. rocznicy założenia chóru oraz 30-lecia
pracy dyrygenckiej”.
Z tym patronatem związane jest
wsparcie rzeczowe na zakup instrumentu
muzycznego, za który w imieniu chóru podziękował panu Staroście dyrygent.
W czasie uroczystości wystąpił Chór
św. Cecylii z repertuarem kolęd polskich,
angielskich, francuskich, czeskich i niemieckich oraz chór Centavia z równie
szerokim repertuarem. Występy zostały
nagrodzone gromkimi oklaskami.
W końcowej części spotkania wszyscy uczestnicy zaśpiewali znane piosenki
biesiadne i ludowe przy akompaniamencie
nowego keyboardu.
Joachim Szostok

KLASA 3B
Manuela Bok
Ewa Brzezińska
Natalia Chromy
Adrianna Guzy
Anna Hejna
Marcin Kleczko
Michał Konarski
Oliwia Krawiec
Izabela Kupka
Dominik Lipok
Szymon Lizurej
Marwin Mach
Justyna Maryniak
Bartosz Pamuła
Dominik Pankiewicz
Mateusz Piesiak
Marcin Pietrek
Aleksandra Polak
Agata Polinska
Jacek Pruciak
Filip Rewucki
Katarzyna Rzyczek
Aleksandra Smieszkoł
Bartosz Szumski
Elżbieta Zajdel

Strzeleckie Stowarzyszenie
Seniorów podsumowało rok

W dniu 27 stycznia w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich odbyło się Walne
Zebranie Sprawozdawczo-Informacyjne
członków Stowarzyszenia. Podsumowano
rok 2015, który obfitował w liczne wycieczki i wczasy krajowe i zagraniczne,
turnusy rehabilitacyjne i wypoczynkowe,
imprezy lokalne i spotkania połączone
z zabawą przy muzyce. Były też zajęcia
edukacyjne – prelekcje cukrzycowe - jak
udzielać pierwszej pomocy w hiperglikemii i nagłych wypadkach. Największym
powodzeniem cieszyły się zajęcia aquafitness prowadzone przez wszystkie miesiące roku z dotacji, darowizn i środków
własnych uczestników. Wszystkich im-

prez było 32, a uczestniczyło w nich 1204
osoby.
Po sprawozdaniu merytorycznym i
finansowym zapoznano obecnych z planami na rok 2016 – propozycje te były publikowane w ostatnim numerze „Powiatu
Strzeleckiego” z roku 2015. Do udziału w
nich zapraszamy seniorów. Od 50. roku
życia u nas to seniorzy młodsi, niekoniecznie emeryci. Składka członkowska to
tylko 2 zł miesięcznie.
Biuro zarządu przy ul. Krakowskiej
16 – OPS, czynne w środy 9.00. – 10.00,
Tel. 77 463 5015.
Prezes Stowarzyszenia
– Janusz Wnuk

KLASA 4T

Rafał Bryś
Markus Buk
Jesica Foks
Sebastian Małek
Mateusz Michalski
Dawid Nieora
Dorian Pyka
Marek Szaton
Marcin Zwolan
Mateusz Kaniak
Kamil Karpiński
Martin Kupka
Mariusz Macioszek
Kamil Piosek

Nowe partnerstwo
17 stycznia br.
w kinoteatrze w Zawadzkiem uroczyście podpisano aktu
partnerstwa gminy
Zawadzkie z węgierskim miastem Vác.
Stało się to w obecności przedstawicieli
innego partnerskiego
miasta - Dubnicy nad
Wagiem na Słowacji
oraz z Otrokovic w
Czechach oraz starosty Józefa Swaczyny.

Wtorek z LPI
Informujemy, że we wtorek, 9 lutego w godzinach od 9:00 do 12:00 na sali
narad Strzeleckiego Starostwa (ul.Jordanowska2, 47-100 Strzelce Opolskie)
odbędzie się dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich Lokalnego Punktu
Informacyjnego Funduszy Europejskich
(LPI) w Kędzierzynie-Koźlu. Podczas
dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania
wsparcia oraz zasad realizacji projektów
dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W razie pytań prosimy o kontakt z LPI w Kędzierzynie-Koźlu, tel.:
77 472 50 39, 77 403 41 79, e-mail: lpi.
kedzierzyn-kozle@opolskie.pl
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OFERTY PRACY

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830

dok. ze str. 3
Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków krajowych
i w 85% z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej 2014-2020

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422,
fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl
Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
tel.77 4612701
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@ineria.pl
Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail:
centrumkultury@powiatstrzelecki.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Zespół Placówek Oświatowych
w Leśnicy
ul. Kozielska 20
47-150 Leśnica
tel. 774615216
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl
Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903
Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54; 77/ 461 23 20;
tel kom. 604 540 402
Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Druk: Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia
ul. Baczyńskiego 25A,
41-203 Sosnowiec

Zapisy poprzez formularz elektroniczny:
https://docs.google.com/forms/d/1lAqPCww2Xo_qzK-T-9OqCL3ASKel-fKtqVQ0KclTd3A/viewform?usp=send_form
Szczegółowe informacje:
77 47 25 039, 77 40 34 179
http://rpo.opolskie.pl/?p=7022
Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapraszamy serdecznie !

Zwolnienia lekarskie dla ubezpieczonych
w KRUS od 1 stycznia 2016 r.
Kasa informuje, że od 1 stycznia 2016
r. weszła w życie ustawa z dnia 15 maja
2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1066) dotycząca trybu i formy wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej
niezdolności do pracy.
Powyższa ustawa, jako zasadę wprowadza elektroniczną formę zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności
do pracy. Niemniej przewiduje również
papierową formę zaświadczeń lekarskich.
Do dnia 31 grudnia 2017 r. dla ubezpieczonych w KRUS zaświadczenia mogą
być wystawiane przez lekarza:
•
w formie papierowej na formularzu
ZUS – ZLA (tak jak dotychczas), albo
•
wypełnione i wydrukowane z systemu teleinformatycznego, lub
•
wydrukowane z systemu teleinformatycznego, a następnie wypełnione
ręcznie.
Wobec powyższego w przypadku zachorowania w okresie od 1 stycznia 2016
r. do 31 grudnia 2017 r. ubezpieczony
(rolnik, domownik) powinien zwrócić się
do lekarza o wystawienie zaświadczenia
lekarskiego w formie papierowej, które następnie winien przekazać do Kasy
w celu ustalenia prawa do zasiłku chorobowego.
Od 1 stycznia 2018 r. dla ubezpieczonego w KRUS rolnika zaświadczenie
lekarskie będzie wystawione już tylko
w formie elektronicznej. W takim przypadku ubezpieczony nie będzie musiał
składać wniosku o przyznanie prawa
do zasiłku chorobowego, bowiem elektroniczne zaświadczenie lekarskie wpłynie
do KRUS.

eKRUS to system informatyczny
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniany w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci Internet, de-

dykowany dla ubezpieczonych w KRUS:
rolników, małżonków rolników i domowników, podlegających ubezpieczeniu
społecznemu rolników lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu oraz członków ich rodzin
zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do
ubezpieczenia zdrowotnego.
System eKRUS umożliwia dostęp
do danych o przebiegu ubezpieczenia w
KRUS gromadzonych na indywidualnych
kontach ubezpieczonych. Po zalogowaniu
do systemu użytkownik może między innymi sprawdzić:
• jakie dane przetwarza KRUS,
• okresy ubezpieczenia płatnika składek
i członków rodziny,
• obowiązującą wysokość składek i saldo na koncie.
Posiadanie konta w KRUS nie skutkuje żadnymi kosztami a dzięki niemu
można na bieżąco potwierdzać istotne dla
przebiegu ubezpieczenia sprawy.
Ubezpieczeni w KRUS, którzy chcą
uzyskać dostęp do Portalu dla Rolników
– eKRUS powinni złożyć wniosek o utworzenie konta.
Wniosek o założenie konta można
złożyć:
• elektronicznie, bez konieczności wizyty w KRUS, poprzez Profil Zaufany
ePUAP, na stronie epuap.gov.pl należy wyszukać usługę KRUS,
• tradycyjnie w najbliższej jednostce
terenowej KRUS, w tym celu należy
pobrać formularz rejestracyjny udostępniony na stronie ekrus.gov.pl, wypełnić go, wydrukować i podpisać lub
wypełnić na miejscu w KRUS.
Niezależnie od wybranego trybu założenia konta, na podany we wniosku adres
email użytkownik otrzyma swój login i
hasło jednorazowe, o którego zmianę zostanie poproszony przy pierwszym logowaniu.
Więcej informacji na stronie www.
ekrus.gov.pl
Jan Krzesiński
Dyrektor OR KRUS w Opolu

W dniu 02.02.2016 o godz. 10.00
w PUP w Strzelcach Opolskich; pok. nr 5
odbędzie się spotkanie rekrutacyjne w firmą:
NOVUM AG GRZECHNIK
na stanowisko:

KONSULTANT TELEFONICZNY
miejsce pracy:
STRZELCE OPOLSKIE

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743,
744, 745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. wew.: 760, 761, 763.
Tel. +48 77 4401756
Wydział Organizacyjny
Wydział Komunikacji i Transportu:
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755,
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
756, 757, 758, 764
Prawo jazdy 706
Zespół Kontroli
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718 Tel. wew.: 705.
Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701

MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

OPERATOR MASZYN
STRZELCE OP.
		
			
		
-

Najbliższe spotkanie dla podmiotów wspierających osoby starsze
i zależne będzie miało miejsce 3 lutego 2016 r. o godz. 10:00
w Sali nr 5 przy Placu Wolności 13
w Kędzierzynie-Koźlu.

„Portal dla Rolników eKRUS”

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

Lokalny Punkt Informacyjny w Kędzierzynie-Koźlu
zaprasza na kolejne spotkanie
z cyklu „Środa z Funduszami”.

STANOWISKO

wykształcenie zawodowe,
zdolności rozróżniania kolorów,
zdolności manualne,
doświadczenie w pracy produkcyjnej
będzie dodatkowym atutem
OPERATOR WÓZKA
STRZELCE OP.
- gotowość do pracy w ruch. ciągłym,
WIDŁOWEGO		
- upr. do obsługi wózków widłowych
POMOCNIK
STRZELCE OP.
- wykształcenie min. zawodowe,
OPERATORA		
- obsługa komputera,
		
- gotowość do pracy w ruchu ciągłym
OPER. SUWNICY
ZAWADZKIE
- wykształcenie zasadnicze zaw.
		
- uprawnienie S2
OPERATOR
STRZELCE OP.
- wykształcenie mile widziane
DRUKARKI			 średnie (informatyczne),
CYFROWEJ		
- obsługa programów graf.
(WIELKOFORMA-			 (Photoshop, inne),
TOWEJ)		
- gotowość do pracy w ruch. ciągłym,
		
- komunikatywna znajomość
			 j. angielskiego lub niemieckiego
MAGAZYNIER
STRZELCE OP.
- wykształcenie zawodowe,
		
- doświadczenie na podobnym
			 stanow. z upr. na wózki widłowe,
		
- umiejętność współpracy w zespole,
		
- nastawienie na jakość, efektywność,
zaangażowanie, duża dokładność przy
wykonywaniu zadań
MAGAZYNIER
STRZELCE OP.
- wykształcenie zawodowe,
		
- upr. na wózki widłowe,
MAGAZYNIER
STRZELCE OP.
- upr. na wózek widłowy,
		
- prawo jazdy kat. B,
		
- umiejętność prowadzenia wózków
			 widłowych i samochodu dostawczego
USTAWIACZ
STRZELCE OP.
- mile widziane upr. ustawiacza,
- MASZYNISTA		
- upr. świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego maszynisty,
		
- min.rok doświadczenia w prowadzeniu lokomotywy spalinowej
ELEKTRYK
STRZELCE OP.
- wykszt. zawodowe – elektryczne,
UTRZYMANIA		
- umiejętność czytania
RUCHU 			 schematów elektrycznych,
		
- upr. SEP do 1 kV lub bez ograniczenia
napięcia,
		
- mile widziane doświadczenie na stanowisku elektryka w dziale utrzymania ruchu
ELEKTRYK SIECI
ZAWADZKIE
- wykszt. zasadnicze zawodowe
ELEKTRYCZNYCH		
- uprawnienia energetyczne
			 gr. I (SEP) powyżej 1 kV
AUTOMATYK
ZAWADZKIE
- wykształcenie średnie/wyższe,
		
- mile widziane doświadczenie
AUTOMATYK
STRZELCE OP.
- wykształcenie wyższe,
+ POLSKA		 inż. automatyk
LABORANT/
BŁOTNICA
- wykształcenie średnie zawodowe
MIKROBIOLOG
STRZELECKA
– techniczne: technologia żywności, mikrobiologia, chemia,
		
- znajomość technik laboratoryjnych,
głownie mikrobiologicznych, również
fizykochemicznych, znajomość systemu HACCP, GHP/GMP,
		
- znajomość zasad dobrej praktyki laboratoryjnej i jej praktyczne zastosowanie, - obsługa komputera
RZEŹNIK-MASARZ
STRZELCE OP.
- wykształcenie zawodowe,
		
- umiejętności: rozbiór mięsa z półtusz,
wyrób wędlin,
		
- doświadczenie w zawodzie
INFORMATYK
STRZELCE OP.
- wykształcenie średnie,
		
- dobra obsługa komputera, programu
Excel
POMOCNIK
STRZELCE OP.
- wykształcenie zawodowe,
MAGAZYNIERA		
- doświadczenie mile widziane,
		
- upr. do obsługi wózków widłowych,
		
- dyspozycyjność do pracy w systemie
czterobrygadowym,
		
- zaangażowanie i chęć do pracy
PRACOWNIK LINII
STRZELCE OP.
- wykształcenie min. gimnazjalne,
PRODUKCYJNEJ		
- mile widziane doświadczenie, zdolności manualne,
		
- dyspozycyjność do pracy w systemie
pracy ciągłej,
		
- zaangażowanie i chęć do pracy
KIEROWCA C+E
TRANSP. KRAJOWY - wykształcenie zasadnicze zawodowe
– WOJ. OPOLSKIE,
- świadectwo kwalifikacji
WOJ. DOLNOŚLĄS.
KIEROWCA C+E
TRANSPORT
- mile widziane doświadczenie
MIĘDZYNARODOWY - prawo jazdy C+E
		
- kurs na przewóz rzeczy
		
- aktualne badania , - niekaralność
SPRZĄTACZKA
STRZELCE OP.
- mile widziane doświadczenie
(ORZECZENIE
O NIEPEŁNOSPRAW.)
KOSMETYCZKA
STRZELCE OP.
- wykształcenie kierunkowe
		
- prawo jazdy kat. B

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Inwestycji i Zarządzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością
przedstawiamy dwie Jubilatki mieszkanki naszego powiatu, które w ostatnim czasie obchodziły
okrągłe rocznice urodzin.

PROMOCJA
dla młodzieży szkolnej
wykupującej w kasie lub autobusie
PKS Strzelce Opolskie SA
bilety szkolne miesięczne.

Pani Janina Wilczek, mieszkająca w Strzelcach Opolskich,
18 stycznia 2016 skończyła 90
lat. W dniu tak wyjątkowym Jubilatkę odwiedził Waldemar Gaida,
członek Zarządu Powiatu - z gratulacjami, życzeniami i urodzinowym upominkiem.
***

Kup bilet miesięczny – wygraj bilet!

Każdy kto wykupi w kasie lub autobusie PKS Strzelce Opolskie bilet miesięczny
szkolny na luty 2016, bierze udział w losowaniu miesięcznych biletów szkolnych
bezpłatnych na m-c marzec 2016.
Ilość do rozlosowania: 5 biletów.
Losowanie odbędzie się w dniu 22.02.2016.

Pani Janina Wilczek 18 stycznia 2016 skończyła 90 lat.

Z A P R A S Z A M Y

Pani Anna Kluba, mieszkająca w Zawadzkiem, jubileusz
90-lecia obchodziła 22 stycznia
2016. Z tej okazji Jubilatce gratulacje, życzenia i urodzinowy kosz
przekazał starosta Józef Swaczyna.
Do życzeń dla Jubilatki, której możemy tylko pozazdrościć
formy w tym wieku (i życzyć sobie podobnej!) dołączamy swoje:
jeszcze długich lat w zdrowiu,
pełnych słońca i radości.

Pani Anna Kluba, jubileusz 90-lecia obchodziła 22 stycznia 2016.

Organizatorzy

Zima w Powiatowym Centrum Kultury

