Sto tysięcy dla naszego szpitala

T

yle dołożył Powiat Strzelecki do
najnowszego sprzętu kupionego
przez Szpital im. Prałata J. Glowatzkiego, który trafił już na Oddział Ginekologiczno-Położniczy. Tan najnowszy zakup to histeroskop wraz
z diatermią. Urządzenie służące nie
tylko do diagnostyki, ale i zabiegów
operacyjnych w obrębie jamy macicy.
Pozwala na wykonanie zabiegów
o wiele precyzyjniej aniżeli metodą
klasyczną.
Ten sposób leczenia nie mógł być
wcześniej stosowany w strzeleckim
szpitalu, bo choć histeroskop wprawdzie był, ale nie tak nowoczesny i służył tylko diagnostyce.
– Musimy poziomem wyposażenia i stosowaniem nowoczesnych zabiegów dorównać innym szpitalom
w województwie – mówi dyrektor
Beata Czempiel. – Stąd decyzja o zakupie histeroskopu, do którego przymierzaliśmy się już od dłuższego czasu. Jego koszt to ponad 250 tysięcy
złotych: 150 tysięcy wyłożył szpital
z własnych środków, pozostała część

W

Starosta Józef Swaczyna
w Radzie Ekspertów!

chwili, kiedy oddajemy nasz
dwutygodnik do druku – trwa
w Warszawie, w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, uroczystość
wręczenia aktów powołania do Rady Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację realizacji inwestycji drogowych. Jego kandydaturę zgłosił Związek Powiatów
Polskich.
Rada będzie organem pomocniczym ministra właściwego do spraw

to dotacja Powiatu Strzeleckiego.
Histeroskop wraz z diatermią to
nie jedyne nowoczesne urządzenie,
które ma trafić do Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego
w tym roku.
– Przymierzamy się jeszcze do
zakupu tomografu komputerowego, ale to będzie znacznie kosztow-

niejsze przedsięwzięcie, na poziomie ok. 1,3 mln złotych – ocenia
dyrektor Czempiel. – Liczymy na
wsparcie Powiatu Strzeleckiego, ale
przede wszystkim na siebie – prawdopodobnie będziemy musieli zaciągnąć na tę inwestycję kredyt, podobnie jak na budowę lądowiska dla
helikopterów.

Ambitne plany inwestycyjne w subregionie

Ekologiczne autobusy i jeden bilet?

transportu, a do jej zadań należy m.in.
wypracowanie wzoru umowy na realizację zamówienia publicznego
w zakresie dróg publicznych, a także
wytycznych dotyczących sporządzania opisów przedmiotu zamówienia
publicznego w zakresie dróg publicznych oraz wytycznych dotyczących
prowadzenia postępowań przetargowych w zakresie dróg publicznych.
Więcej o tym – w następnym numerze naszego dwutygodnika.

Maturę zdało 79 proc. przystępujących do egzaminu
na Opolszczyźnie. Ale wyniki maturzystów w powiecie
strzeleckim są znacznie lepsze: średnia to 85,6%! W liceach
ogólnokształcących 97,0%, w technikach 78,8%, a w technikum
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem – 100%!

Oni to zrobili!

– Nie można powiedzieć: udało się.
Oni to zrobili! W tym roku wyraźnie
widać było, że na dobrym przygotowaniu do matury zależy indywidualnie
każdemu – i nauczycielom, i uczniom
– cieszy się dyrektor ZSP w Zawadzkiem Zdzisław Żuchowski. – Jesteśmy
dumni ze wszystkich maturzystów,
i tych z technikum, i tych z liceum.

Wyniki znacznie przekraczające średnie osiągnęli ci, którzy zdawali w liceum fizykę, geografię i WOS (przedmiot, na którym „poległo” wielu maturzystów w kraju), a w technikum – języki, i to na poziomie rozszerzonym.
Bardzo dobrze wypadły też egzaminy
zawodowe.
Dok. na str. 4

KORDZIK

dla Powiatowego Urzędu Pracy

P

ierwszego lipca br. doszło do spotkania członków Stowarzyszenia
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego.
Jego głównymi tematami były zagadnienia związane z omówieniem zakresu planowanych w subregionie zadań i dofinansowania ich w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 20142020. Przypomnijmy, że Stowarzyszenie powołano w marcu br., a dzięki wpisowi do KRS, co nastąpiło 30
maja br., może ono rozpocząć faktyczną działalność.
- Plany mamy ambitne. Interesują nas w tej chwili – mówi Waldemar
Gaida, Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia – projekty związane z gospodarką niskoemisyjną, czyli
realizacja zadań, na które można uzy-

skać dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.1.1 i Poddzialania 3.2.1
RPO WO.
Priorytetową inwestycją, na którą chcemy pozyskać dofinansowanie
z poddziałania Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych, będzie dla nas projekt „Budowa zintegrowanego systemu transportowego
subregionu”, realizowany przez 9 samorządów funkcjonujących w subregionie. Projekt obejmuje nie tylko budowę i przebudowę niektórych dróg
powiatowych i gminnych dróg, ale
i infrastruktury drogowej. W przypadku Powiatu Strzeleckiego do budowy drogi 1435 O Zalesie Śląskie
– Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie-Cisowa oraz budowę ścieżki
rowerowej na tym samym odcinku.
A ponieważ na samorządy został na-

łożony obowiązek zapewnienia od 1
stycznia 2017 transportu publicznego, w ramach tego projektu, chcemy
kupić nowoczesne ekologiczne autobusy zarówno dla strzeleckiego PKS,
jak i kędzierzyńskiego MZK. Ale to
nie wszystko: chcemy również doprowadzić do tego, by na obszarze całego
subregionu obowiązywał jeden bilet –
i to niezależnie od środka transportu.
Natomiast w ramach poddziałania 3.2.1 chcemy uzyskać dofinansowanie na projekt „Czyste powietrze”.
Uczestniczyć w nim będzie 13 samorządów, a my – jako Powiat Strzelecki
– zamierzamy pozyskać środki na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce
Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii.
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czerwca 2016 roku w czasie Walnego Zgromadzenia
Członków Cechu Rzemieślników
i Przedsiębiorców Norbert Jaskóła –
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Opolskich został uhonorowany najwyższym odznaczeniem
przyznawanym przez opolskich rzemieślników: Kordzikiem Izby Rzemieślniczej w Opolu „za zasługi dla
rzemiosła opolskiego”. Wręczając
odznaczenie, Prezes Izby Rzemieślniczej Pan Tadeusz Staruch wskazał na
ponad dwudziestoletnią bardzo dobrą
i efektywną współpracę pomiędzy

urzędem pracy a Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców.
Dyrektor Jaskóła dziękując za wyróżnienie podkreślił, iż przyjmuje Kordzik jako wyraz uznania ze strony rzemieślników dla wszystkich pracowników strzeleckiego urzędu pracy. Urząd
nieustannie stara się pozyskiwać środki finansowe, które służą wsparciu
tworzenia nowych miejsc pracy. Rzemieślnicy stanowią bardzo liczną grupę wśród pracodawców. Jest to grupa mająca duże zasługi w kształceniu
i przyuczaniu do zawodu oraz tworząca stabilne miejsca pracy.

W sobotę, 30 lipca, Wydział Komunikacji i Transportu na stanowiskach związanych
z rejestracją pojazdów oraz kasa będą czynne w godzinach od 9:00 do 13:00.
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Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego
NAKŁADY FINANSOWE NA DROGI POWIATOWE
OGÓŁEM W LATACH 2013-2016
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WYDATKI INWESTYCYJNE NA DROGI POWIATOWE
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łównym tematem sesji zwołanej na 29
czerwca br. była debata drogowa. Zanim jednak przystąpiono do dyskusji związanej z tym zagadnieniem, starosta Józef Swaczyna przedstawił radnym informację o pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Starosta poinformował również, że dofinansowanie
z PROW inwestycji drogowej na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna będzie niemożliwe.
Następnie radny Jan Bogusz zwrócił się
z pytaniem o powody, dla których wsparcie organizacjom, stowarzyszeniom i samorządom,
przekazywane jest w różnej formie. Pozytywnie
ocenia się obejmowanie różnych imprez, konkursów czy jubileuszy patronatem, natomiast
wątpliwości budzi czasem zróżnicowanie wysokości kwot tego wsparcia, a także przekazanie go jako dotacji celowej dla samorządu gminnego, jak to było w przypadku OSP Grodzisko.
Kolejne pytanie dotyczyło współpracy z Gminą
Strzelce Opolskie.
- Ostatnio w niedługim odstępie czasu dwukrotnie odrzucono prośby burmistrza Strzelec
Opolskich – mówił radny Bogusz. – W pierwszym przypadku dotyczyło to wydzielenia części działki pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Jordanowską na wykonanie przejścia pomiędzy tymi ulicami, w drugim - modernizacji parkingu
oraz budowy przez działkę szpitala drogi dojazdowej z terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.
Starosta J. Swaczyna: - Koncepcji na temat
przebiegu drogi od szpitala do ul. Ligonia było
może 5 lub 6. Mamy na to dokumentację, ostatnia – z przedwczoraj, znowu inna. W sytuacji,
gdy ta droga miałaby parking szpitalny przeciąć
i bezpośrednio się wcinać w drogę 94, nie mogliśmy wydać zgody, w związku z tym powstały kolejne wersje. Dzisiaj bierzemy to pod rozwagę, ale też musimy zważać na to, że parkować
tam będzie na kilkudziesięciu działkach wiele
samochodów (po 2-3 na jednej) i że wiązać się
to będzie z koniecznością wycięcia co najmniej
kilkunastu starych i pięknych drzew. Jednak na
najbliższym posiedzeniu Zarządu wrócimy do
tematu. Jeśli chodzi o wsparcie różnych organizacji, to wszyscy otrzymują po 500 zł, a 750 zł
otrzymała organizacja z Grodziska.
Skarbnik Powiatu Jolanta Drochomirecka
wyjaśniła, że przekazanie tej sumy jako dotacji celowej dla gminy było jedynym możliwym
rozwiązaniem pod względem prawnym. - Każdy wydatek w budżecie realizowany jest według określonego przepisu prawa. Jeżeli zadanie
mieści się w zakresie Powiatu, to nie ma problemu ze wsparciem organizacji, natomiast jeżeli
należy do zadań gminy, to możemy skorzystać
z przepisu ustawy o finansach publicznych, na
mocy którego jednostki samorządu terytorialnego mogą sobie udzielać pomocy finansowej.
Wstępem do debaty drogowej była prezentacja multimedialna, obrazująca inwestycje drogowe – zarówno te ubiegłoroczne, jak i te zadania, które już w tym roku zostały zrealizowane
i które jeszcze są planowane. Pokazano również
nakłady finansowe – na remonty i inwestycje
(publikujemy je obok).
Wicestarosta Janusz Żyłka: - Drogi to
punkt, który najbardziej jest widoczny wśród
zadań samorządu powiatowego. Najbardziej
cieszy, ale i denerwuje mieszkańców. Jeśli chodzi o zmiany, które wprowadziliśmy w stosunku
do roku 2015 (podział terenu powiatu na północny i południowy), to widać ich wymierne efekty:
w zakresie remontów, koszenia poboczy i bieżącego utrzymania. Potrzeby jednak zawsze są
większe niż możliwości finansowe. Na duże inwestycje staramy się pozyskać środki zewnętrzne, natomiast bardzo efektywne są nakładki nowej nawierzchni na drogach: prawie 12 km dróg
za niespełna 2 mln zł! Dlatego namawiałbym
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Radę Powiatu, by utrzymać finansowanie takich
zadań na poziomie ok. 700 tys. zł w roku (może, dzięki oszczędnościom, uda się nam i w tym

Pani
Ewelinie Dombek
najserdeczniejsze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Mamy

składają
Zarząd i Rada Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego
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roku taką wielkość osiągnąć). Gdybyśmy chcieli
tak wszystkie drogi zrobić na raz, potrzebowalibyśmy około 240 milionów złotych! Chciałbym
podziękować wszystkim pracownikom wydziału DP, na czele z naczelnikiem Andrzejem Fulem, a także samorządom gminnym. To jest pokaźna coroczna wartość dodana, podobnie jak
współpraca z radami soleckimi i sołtysami.
Radny Waldemar Bednarek: - Mieliśmy
okazję zobaczyć, ile na naszych drogach powiatowych się robi. Chciałoby się tę prezentację multimedialną pokazać na zebraniach wiejskich. Nasza sieć dróg powiatowych o długości
312 kilometrów to sporo. Przez wiele lat były
jakieś prace drogowe i inwestycje były wykonywane, ale wieloletnie zaniedbania próbujemy
w ostatnich latach nadrobić. Cieszy mnie inicjatywa odnowy nawierzchni metodą pokrywania
nowymi warstwami ścieralnymi i wiążącymi,
dzięki czemu w dosyć szybkim tempie potrafimy duże odcinki dróg wyremontować. Bardzo

dobrym przykładem jest droga Łąki KozielskieCisowa.
Radny J. Bogusz: - Temat „drogi” jest obszerny i dobrze nam znany. W powiecie dużo
się robi, ale w tych wszystkie działaniach nie
można zapominać o sprawach związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem, czyli ubytków
w drogach, brakiem chodników. Prosiłbym bardzo, by, jeśli mówi się o terminie usunięcia niedociągnięć, tych terminów dotrzymywać. Nie
należy okłamywać społeczeństwa i przy okazji
robić z przedstawiciela Rady Powiatu na danym
terenie człowieka niesłownego. Na potwierdzenie, że tematyka drogowa jest bardzo ważna dla
wszystkich jest to, że przed samą sesją otrzymałem prośbę o przedstawienie podczas obrad takich zagadnień jak: rondo przy ul. 1 Maja
(dziury, wysepka), postawienie znaku „STOP”
obok sklepu Lidl (taka dziura, że komuś niedługo koło urwie). ulica Ujazdowska i Celna - remont nawierzchni, ulica Zakładowa- rozjechane pobocze, wystające gałęzie i konary z drzew
na ulicy Szymiszowskiej, odwodnienie drogi ul.
Wolności w Rożniątowie, poprawienie stanu nawierzchni na ulicy Biadaczowej.
Radny Hubert Ibrom wrócił do kwestii inwestycji drogowej Strzelce Opolskie – Dolna: Może z dokumentacją projektową, z funduszami, które są zarezerwowane w budżecie, spróbujemy poszukać innych źródeł finansowania
niż PROW?
Radny Stefan Szłapa: - Widać w ciągu ostatnich lat duży progres, jeżeli chodzi o inwestycje, o prace, rozwiązania, pomysły, organizację
pracy na drogach. Raczej pewne, że mieszkańcy poszczególnych miejscowości, gdzie jeszcze
nie dotarliśmy z pracami drogowymi, będą mieli pretensje do nas. Jednak można zauważyć, że
inwestycje i zadania drogowe rozłożone są równomiernie. Praktycznie wszystkie gminy zostały
„obdarowane” różnymi zadaniami i każdego roku tak się dzieje. Zaczynaliśmy 2014 roku z budżetem ok. 8 mln. Mówiono, że to budżet wyborczy. W 2015 było 9 mln, teraz jest 10 mln,
czyli faktycznie to nie był doraźny zastrzyk, tylko działanie ciągłe. A bez tych pieniędzy niewiele można by było zrobić. Dopóki nie będzie
jakieś innej formuły finansowania dróg powiatowych, trudno będzie wyjść z impasu. Chciałbym wrócić do interwencji związanej z drogą do
Dolnej, ale był również Szymiszów, gdzie była też interwencja i mieszkańców i sołtysa, jaki
jest dalszy ciąg tych działań? Była też druga też
interwencja mieszkańców i pani sołtys z Dziewkowic, tam teraz toczy się inwestycja związana
z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką, czy w ramach tego mamy szansę, aby tę drogę wyremontować, czy poprawić jej stan?
Starosta J. Swaczyna: - Na koniec chciałem
trochę ostudzić radość z tytułu tych inwestycji.
Czekają nas Inwestycje w szpitalny sprzęt i wyposażenie, w termomodernizację DSP w Szymiszowie. Nie liczcie na jakieś duże inwestycje drogowe w 2017 roku. Jest również kwestia PKS
i doposażenia go w nowy tabor autobusowy. Została nam jeszcze oświata, do której na dzień dzisiejszy trzeba dokładać 2 mln. Musimy patrzeć
realnie: jesteśmy pod ścianą, a apetyty są duże.
Przewodniczący Stanisław Krawiec: W imieniu mieszkańców Strzelec chciałbym podziękować za rozwiązanie problemu na ulicy
Dworcowej, jest też dobrze na ulicy Powstańców, chociaż przy ostatniej ulewie zrobiła się
tam duża zastoina i myślę, że warto sprawdzić
jakość remontu.
Radny W. Bednarek: - Skoro nie będzie już
kolejnego rozdania z PROW, a Gmina Strzelce
i Gmina Leśnica proponują jakieś dofinansowanie, to może pójść w tym kierunku i chociaż jakiś odcinek drogi zrobić? To bardzo ważna droga do łącząca powiat z gminą
Starosta J. Swaczyna: - W styczniu zaczynają się zebrania sołeckie, proszę sobie zarezerwować 15 minut i przekazać mieszkańcom to,
co dotyczy danego sołectwa i gminy. Na pewno na posiedzeniach komisji się spotkamy i będziemy dyskutować o przyszłości, będzie kwestia wyboru i to na pewno trudnego. Przed nim
stoją wszystkie samorządy.
Starosta poinformował również o wizycie
u wojewody związanej z projektem Góry św.
Anny. Wojewoda ma „załatwione” 20 mln zł,
mimo że jest to rządowe zadanie. Nie wiemy,
czy i ile Powiat Strzelecki będzie musiał do tego dołożyć, a może Gmina Leśnica. Projekt jest
piękny, tylko ile to będzie kosztowało?
Informację o stanie dróg w powiecie strzeleckim radni przyjęli jednogłośnie.
M. Górka
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Tak niskiego
bezrobocia
OGŁOSZENIE!!!
jeszcze
nie było!
w dniu 24.04.2015 roku
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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

o godz.
wym Urzędzie Pracy zarejestrowano ponad 500
a koniec czerwca w naszym powiecie
za- 10.00
oświadczeń pracodawców o powierzeniu pracy
rejestrowanych było tylko 1506 osób
– tak to się nazywa – obcokrajowcom. Główbezrobotnych, a stopa bezrobocia wynosi ok.
MIEJSCE
WYMAGANIA OCZEKIWANIA
MIEJSCE
w PUP w Strzelcachnie
Opolskich;
są to obywatele Ukrainy, Rosji, Białorusi STANOWISKO
6,2%.
STANOWISKO
WYKONYWANIA
WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
PRACY
PRACODAWCY:
nrdy22 – I piętro
PRACY
i Mołdowy. To znacznie więcej niż w całym ro– Nie pamiętam takiej sytuacji – sala
mówi
SAMODZIELNA KSIĘGOWA
STRZELCE -OPOLSKIE
- wykształcenie średnie ogólnokształcące,
ku 2015!
rektor strzeleckiego Powiatowego Urzędu Prawykształcenie wyższe
TECHNOLOG PRAC
- min. 2oraz
letnie
dośw., - znajomość przepisów podatkowych i ZUS,
GRODZISKO
dobra
znajomość
komputera
AutoCad
- Są wprawdzie agencje pośredniczące w pocy Norbert Jaskóła. – Może
na
początku
roku
BIUROWYCH
spotkanie rekrutacyjne z Agencją Pracy :
- dyspozycyjność, dokładność, rzetelność, zaangażowanie,
- dobra znajomość j.niemieckiego
szukiwaniu takich pracowników – mówi dyrek1990, kiedy rozpoczynaliśmy rejestrację bezro- umiejętność pracy pod presją czasu
TECHNOLOG PRAC
- wykształcenie wyższe
tor Jaskóła – ale z naszych doświadczeń wynika,
ZAWADZKIE
botnych, było podobnie, ale już RANDSTAD
z końcem owe- POLSKA
POMOCNIK KSIĘGOWEJ
STRZELCE -OPOLSKIE
- biegła oraz
obsługa
komputera,
urządzeń j.niemieckiego
biurowych,
BIUROWYCH
dobra znajomość komputera
AutoCad;
- dobra znajomość
że pracodawcy raczej sami nawiązują kontakty.
pakietu
MS lub
Office
bądź pokrewnego,
go roku ich liczba wzrosła do ponad dwóch tytytuł
inżynier
w
zakresie
mechaniki
materiałoznawstwa
lub
technika
INŻYNIER OBRÓBKI
- mile widziani studenci studiów niestacjonarnych,
Po zgłoszeniu u nas wspomnianego oświadczesięcy.
z dodatkowymi szkoleniami
miejsce pracy:
SKRAWANIEM
I
PROCESU
ZIMNA
WÓDKA
wysoka
kultura
osobista,
punktualność
- co najmniej dwa lata doświadczenia w zakresie technologii formowania metalu
nia – wysyłamy te zgłoszenia do konsulatów,
- Bezrobocie jest niskie, a pracodawcy ciąKUCIA
ZAWADZKIE
- wykształcenie
średnie,
preferowane wyższe ekonomiczne,
OLSZOWA
- bardzo dobra znajomość
j.angielskiego,min.
pożądana
niemieckiego
a te wydają zgodę na pracę obywateli KSIĘGOWA
swoich
gle poszukują pracowników. Zatrudnienie
ofe- obsługa
programów
pakietu Office,
wykształcenie
średnie;
obsługa
komputera
(zatrudnienie
przez pierwszy
w Czechach
- Žebrak)
krajów
na 6 miesięcy,
z możliwością przedłużerują: Coroplast, Pearl
Stream i MUBEA,
która, okres
DYSPOZYTOR
WYSOKA
- znajomość
rachunkowości,
- doświadczenie
- znajomość informatyki
i mechaniki;zasad
- dobra
znajomość j.niemieckiego
nia jej na kolejne pół roku.
w odróżnieniu od poprzednich, szuka wyspecjaPRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
KOLONOWSKIE
- wykształcenie wyższe,
- wykształcenie wyższe
kierunkowe
SPECJALISTA DS.
I TEREN CAŁEGO KRAJU
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów, - prawo jazdy kat. B,
Pytam o stawki oferowane potencjalnym nielizowanych fachowców, głównie mechaników
rok doświadczenia
na stanowisko:
SPRZEDAŻY I MARKETINGU STRZELCE OPOLSKIE -- min.
obsługa
sezonowym pracownikom przez firmy funkcjoi elektromonterów. Mamy też – co było raczej
biegła znajomość j.niemieckiegoprogramów komputerowych, - 3 letnie doświadczenie,
- znajomość j. angielskiego, niemieckiego
nujące na terenie naszego powiatu.
wykształcenie średnie
rzadkością w poprzednich latach- pracownik
– dużo ofert produkcji
KELNER-BARMAN
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie,
PRACOWNIK
BIUROWOBŁOTNICA
b.
dobra
znajomość
komputera, umiejętność pracy w zespole
- Rewelacji nie ma – odpowiada dyrektor
Japracy sezonowej. „Rolnik” z Dańca, firma zajKUCHARZ
STRZELCE OPOSLKIE
- wykształcenie zawodowe – średnie kierunkowe,
MAGAZYNOWY
STRZELECKA
mile
widziane
doświadczenie
w branży instalacyjnej,
skóła. – Najczęściej wynoszą ok. dwa tysiące
mująca się konfekcjonowaniem ogórków,
z
któdoświadczenie
widziane
- podstawowa znajomość
j.niemieckiegomile
lub j.angielskiego
Proszę zabrać ze sobą: CV
SPAWACZ TIG
SZYMISZÓW
- wykształcenie zawodowe, - upr. TIG,
złotych brutto (czyli nieco więcej niż obowiąrą współpracowaliśmy już wcześniej, też szuka
- wykształcenie średnie;
łatwość
nawiązywania
kontaktów,
- prawo jazdy kat. B, - doświadczenie
zująca płaca minimalna) dla pracowników do
ludzi do pracy. Zdecydowała się nawet na zaSPEDYTOR
DOLNA
- mile widziane doświadczenie;
POMOCNIK BUDOWLANY
KOLONOWSKIE
- mile widziane doświadczenie i prawo jazdy kat. B
przyuczenia. Plus obiecywana premia. Tylko
- znajomość j. niemieckiego w stopniu komunikatywnym
trudnienie więźniów z ZK.
PRACOWNIK BUDOWLANY
SUCHA – WG ZLECEŃ
- wykształcenie min. zawodowe,
wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane
ekonomiczne)
w praktyce z tą premią bywa różnie – tak w każTego lata zapotrzebowanie na pracowników
docieplenia, sucha zabudowa, wykończenia wnętrz,
PRACOWNIK BIUROWY
KROŚNICA
- obsługa komputera,-- - umiejętność:
znajomość księgowania
dym razie informują nas pracownicy.
sezonowych u nas mocno wzrosło. Potwiermile widziane prawo jazdy kat.B, - doświadczenie
SPRZEDAWCA
UJAZD WG ZLECEŃ
---------(mg)
PŁYTKARZ,
OCIEPLENIOWIEC
- wykształcenie min. zawodowe
dza to fakt, że do końca czerwca w Powiatowykształcenie średnie;
- obsługa komputera;
- obsługa
kasy fiskalnej
KIEROWCA KAT.C+E
STRZELCE
- wykształcenie
zawodowe,
- prawo
jazdy kat.C+E,
KASJER – SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE --OPOLSKIE
mile widziane doświadczenie
w branży budowlanej
+ WG ZLECEŃ
- karta kierowcy,
- kurs na przewóz rzeczy - doświadczenie
wykształcenie zawodowe
OPERATOR WĘZŁA SPRZEDAWCA
BETONIARSKIEGO STRZELCE
STRZELCE
- wykształcenie zawodowe, - doświadczenie,
OPOLSKIE --OPOLSKIE
obsługa kasy fiskalnej;
- książeczka
sanitarno
– epidemiologiczna
+ WG ZLECEŃ
- UPR.
operatora
do produkcji
mieszanek betonowych
KASJER
STRZELCESTRZELCE
OPOLSKIE ---------MECHANIK SAMOCHODOWY
OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe,
POWIATOWY URZĄD PRACY
- doświadczenie na podobnym stanowisku,
BARMAN/KA ½ ETATU
KADŁUB
---------- umiejętność pracy w zespole,
W STRZELCACH OPOLSKICH
wykształcenie
zawodowe
BUFETOWA
JEMIELNICA
- samodzielność w wykonywaniu zadań, - 3 letni staż
- obsługa kasy fiskalnej
INFORMUJE,
SAMODZIELNY BRUKARZ
- wykształcenie zawodowe, - doświadczenie,
KELNER/KA
STRZELCESTRZELCE
OPOLSKIE -OPOLSKIE
mile widziane doświadczenie
+ WG ZLECEŃ
- samodzielność w wykonywaniu prac, - prawo jazdy kat.B,
IŻ Wprzesiewowych
CHWILI OBECNEJ
PRZYJMOWANE
Harmonogram badań
dla ubezpieczonych
w KRUS (powyżej 18 roku życia,
wykształcenie
zawodowe
KELNER/KA
KOLONOWSKIE -podstawowa znajomość
- doświadczenie w zawodzie
j.angielskiego i j.niemieckiego
włącznie
z emerytami, rencistami
kobietamiPRACODAWCÓW
na urlopach macierzyńskich). SAMODZIELNY MURARZ
I RALIZOWANE
BĘDĄ oraz
WNIOSKI
WOJ. OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe,
KUCHARZ
STRZELCE OPOLSKIE - mile widziana książeczka
sanepidowskaw pracy na podobnym stanowisku,
Miejsce
zgłaszania
się
do
badań:
doświadczenie
O ZORGANIZOWANIE STAŻU
wykształcenie
zawodowe;
samodzielność
w fiskalnej
wykonywaniu prac,
Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.
KELNER - BARMAN
KAMIEŃ ŚLĄSKI - aktualne badania lekarskie - obsługa kasy
DLA
OSÓBTK
DŁUGOTRWALE
- doświadczenie w zawodzie
Pracownia USG,
Pracownia
– jako pokój badań dlaBEZROBOTNYCH
pielęgniarek (parter szpitala, lewe skrzydło)
POMOC DEKARZA PRACOWNIK
WG ZLECEŃ
- wykształcenie zawodowe, - umiejętności budowlane, dekarskie,
- mile widziane doświadczenie
DO 30 ROKU ŻYCIA!
OCHRONY(ORZECZENIE
OLSZOWA
- prawo jazdy kat.B,
niekaralność
O NIEPEŁNOSPRAWONOŚCI)
Lp.
Data
Godziny
- mile widziane badania wysokościowe pow.3m,
PRACOWNIK
- komputera
doświadczenie mile widziane
podstawowa
obsługa
1
25.07.2016 będą ze środków Europejskiego
10:00-16:00
Staże finansowane
Funduszu SpoOCHRONY(ORZECZENIE
STRZELCESTRZELCE
OPOLSKIE -OPOLSKIE
KIEROWCA KAT.
C+E + HDS
- wykształcenie zawodowe, - doświadczenie,
mile
widziane
doświadczenie
O NIEPEŁNOSPRAWONOŚCI)
2
9:00-16:00
– WG ZLECEŃ
- prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy,
łecznego 30.07.2016
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś prioKROŚNICA / WG ---------- kurs na przewóz rzeczy, - uprawnienia HDS
3
10:00-16:00
POMOCNIK DEKARZA
rytetowa I1.08.2016
Osoby młode na rynku pracy Działanie
1.1 - Wsparcie
ZLECEŃ
KIEROWCA KAT.T (traktorzysta)
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe,
4
8.08.2016
10:00-16:00
osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym
rynku pracy
+ WG
- prawo jazdy kat.T, - doświadczenie
SZCZEPANEK/
WG ZLECEŃ
- wykształcenie zawodowe
PRACOWNIK
BUDOWLANY
ZLECEŃ
- doświadczenie - wykształcenie min. średnie,
KOSZTORYSANT
ZDZIESZOWICE
5
13.08.2016
9:00-16:00
– projekty
pozakonkursowe. Preferowane do realizacji
będą wnio– BRANŻA BUDOWLANA/
- doświadczenie w branży mechanicznej/budowlanej, remontów
PRACOWNIK
STRZELCE OPOLSKIE / - min. rok doświadczenia
6
5.09.2016 którzy zapewnią zatrudnienie osoby
10:00-16:00
ski Pracodawców,
bezrobotnej
MECHANICZNAOGÓLNOBUDOWLANY
WG ZLECEŃ
- prawo jazdy kat. B instalacji technolog. przemysłu koksowniczego i hutniczego,
7
12.09.2016
10:00-16:00
- preferowana
znajomość j. angielskiego,
- wykształcenie średnie
zawodowe – techniczne
po zakończeniu
stażu!
TECHNIK MECHANIK
- upr. odpowiednie do branży,
- co najmniej 1 rok doświadczenia
URZĄDZEŃ
PRZEMYS
ZIMNA
WÓDKA
- umiejętność
odczytywania
dokumentacji projektowej,
- gotowość do wyjazdu
na 6 miesięczne
szkolenie w Niemczech
Konieczna jest rejestracja pod numerem telefonu: 77 461 33 80;
ŁOWYCH
tworzeniej.niemieckiego
harmonogramów, kalkulacji robót
- słaba znajomość j.angielskiego,
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:00
ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY!
PRACOWNIK BIUROWY
ZDZIESZOWICE
- wykształcenie
średnie techniczne,
- wykształcenie zasadnicze
zawodowe –min.
techniczne
- -samodzielność
i dobra
organizacja
w pomiarowych
pracy,
TECHNIK METROLOG
ZIMNA WÓDKA - 2 lata doświadczenia;
umiejętność obsługi
maszyn
i urządzeń
Dodatkowe informacje można uzyskać w PUP
odczytywanie
dokumentacji projektowej,
- słaba znajomość j.angielskiego,
j.niemieckiego
- obsługa pakietu MS Office (głownie Word, Excel, Offcie)
w Strzelcach Opolskich,
MECHANIK SAMOCHODOWY
ZAWADZKIE
- mile widziane doświadczenie
- preferowana
MECHANIK
SAMOCHODÓW
wykształcenie
zawodowe
kierunkoweznajomość j. angielskiego
ul. Gogolińska 2a w pokoju nr 7
STRZELCE OPOLSKIE
KOSZTORYSANT BRANŻA
ZDZIESZOWICE
- wykształcenie min. średnie techniczne,
CIĘŻAROWYCH
- samodzielność, doświadczenie
ELEKTRYCZNA
doświadczenie w branży elektrycznej remontów instalacji
TRANSPORT
- prawo jazdy C+E; --kurs
na przewóz rzeczy
lub pod nr telefonu 77 4621863
KIEROWCA C+E
technologicznych przemysłu koksowniczego i hutniczego,
MIĘDZYNARODOWY - badania
- preferowana znajomość j. angielskiego,
Lokalny Punkt Informacyjny w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu
średnie;
- prawo
jazdy kat. Bdo branży,
- upr.
odpowiednie
KIEROWCA – MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -- wykształcenie
uprawnienia operatora
wózka widłowego; - mile widziane doświadczenie
- umiejętność odczytywania dokumentacji projektowej,
TOKARZ
ZAWADZKIE
- wykształcenie podstawowe,
mile widziane
zawodowekalkulacji robót
tworzenie
harmonogramów,
wykształcenie średnie
zawodowe – techniczne
STRZELCE -OPOLSKIE
- wykształcenie
średnie, zawodowe, mile widziane leśne,
MAGAZYNIER PLACU DREWNA
Najbliższe spotkanie dla osób młodych
na aktywizację
OPERATOR OBRABIAREK
najmniej 1 rok doświadczenia
UWAGA
!!! zawodową będzie miało miejsce
- umiejętność pakietu Office, - doświadczenie mile widziane
ZIMNA WÓDKA -- co
STEROWYCH
gotowość do wyjazdu
na 6 miesięczne
szkolenie w Niemczech
3 sierpnia 2016 r. o godz. 10:00 w budynku Lokalnego Punktu InformacyjnegoOPERATOR MASZYN
CNCNUMERYCZNIE
KIELCZA
- możliwość
przyuczenia,
słaba znajomość j.niemieckiego
SZKOLENIE:
PRACOWNIK PRODUKCJI
STRZELCE -OPOLSKIE
- wykształcenie gimnazjalne, - zdolności manualne,
FunduszyZAPISY
EuropejskichNA
w Kędzierzynie-Koźlu,
ul. Damrota 30.
OPERATOR MASZYN
ZIMNA WÓDKA - gotowość pracy trzyzmianowej
- dyspozycyjność do pracy w systemie czterobrygadowym,
Zapisy poprzez formularz elektroniczny
(od 20.07.2016 r.) dostępny na stronie:
BRUKARZ
ŚLUSARZ MECHANIK
- wykształcenie zawodowe
- zaangażowanie i chęć do pracy
ZAWADZKIE
UTRZYMANIA RUCHU
- mile widziane uprawnienia
energetyczne
http://rpo.opolskie.pl
PRACOWNIK BIUROWY-TECHNOLOG
ZAWADZKIE
- wykształcenie
średnie, wyższe;
(z uprawnieniami
operatora zagęszczarek
- dobra
znajomość obsługi komputera,
- wykształcenie zasadnicze
zawodowe
Szczegółowe
informacje:
77
47
25
039,
77
40
34
179
i ubijaków wibracyjnych, operatora przecinarek
- znajomość
j. niemieckiego
lub j.spawacza
francuskiego
ŚLUSARZ – SPAWACZ
STRZELCE OPOLSKIE - obsługa narzędzi o napędzie
elektrycznym;
- uprawnienia
doświadczenie - wykształcenie zawodowe-średnie, - obsługa kasy fiskalnej,
SPRZEDAWCA
STRZELCE -OPOLSKIE
w spotkaniu
jest bezpłatny.
doUdział
nawierzchni
dróg
kl. III)
- prawokolorów,
jazdy kat.B,
PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE - umiejętność rozpoznawania
dobry wzrok, umiejętności manualne
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
-w ruchu
mile widziane
doświadczenie (mięso - wędliny)
OPERATOR WÓZKA
gotowość
do
pracy
ciągłym,
STRZELCESTRZELCE
OPOLSKIE -OPOLSKIE
Szkolenie będzie kończyć się
egzaminem
i uzyskaniem
przez uczestników
SPRZEDAWCA ½ etatu
- wykształcenie
zawodowe-średnie,
Zapraszamy
serdecznie
!
WIDŁOWEGO
upr. do obsługi wózków
widłowych; - mile
widziane doświadczanie
- obsługa kasy fiskalnej, - prawo jazdy kat.B,
szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz świadectwa i książeczki
OPERATOR WÓZKA
OLSZOWA
możliwość
przeszkolenia
na
terenie
zakładu
pracy
- mile widziane doświadczenie
(mięso - wędliny)
WIDŁOWEGO
operatora wydanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
PRZEDSTAWICIEL
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie,
PRACOWNIK MAGAZYNU
Skalnego w Warszawie.
wykształcenie
zawodowe handlowe, negocjacyjne,
HANDLOWY-HANDLOWIEC
– OKOLICE-DO
30 KM zasadnicze
- umiejętności:
– OPERATOR WÓZKA
KOLONOWSKIE
- uprawnienia operatora
- otwartość na ludzi, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
Szkolenie będzie obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne w wymiarze
WIDŁOWEGO
- prawo jazdy kat.B,
co najmniej 180 godzin przypadających na jedną osobę szkoloną.
OPERATOR KOPARKO- STRZELCE OPOLSKIE/ ---------- doświadczenie w branży budowlanej będzie atutem
ŁADOWARKI
WG
ZLECEŃ
Szkolenie przeznaczone jest dla 10 osób bezrobotnych posiadających
LAKIERNIK
SAMOCHODOWY
NOGOWCZYCE
- wykształcenie min. zawodowe,
inisterstwo Środowiska informuje, że
stałych powierzchniach obserwacyjnych
rozwykształcenie
min.
zawodowe; - obsługa komputera,
ukończone
18 lat,form
zdolność
do wykonywania
zawodu
potwierdzona
SAM.
DOSTAWCZEGO
LEŚNICA
- prawo jazdy kat. C, karta kierowcy
POMOCNIK
OPERATORA STRZELCE OPOLSKIE
w lasach
wszystkich
własności
na
mieszonych
w sieci
8 x 8 km, które są KIEROWCA
częścią
gotowość
do
pracy
w ruchu
ciągłym
KIEROWCA
KAT.
B
WOJ.
OPOLSKIE,
wykształcenie min. zawodowe,
przez kraju,
lekarza.
terenie całego
w latach 2016-2020, bęwykształcenie
min.
zawodowe
gęstszej sieci wielkoobszarowej inwentaryzaŚLĄSKIE
- prawo jazdy kat.B, - znajomość j. angielskiego
OPERATOR ŻURAWIA
STRZELCE OPOLSKIE
Celemprace
szkolenia
jest przygotowanie uczestników
kursuPomiary
do wykonywa- upr. II ż; - min. rok doświadczenia
dą prowadzone
obserwacyjno-pomiarowe
cji stanu lasu.
i obserwacje wykonaOPERATOR KOPARKO - ŁADOWARKI
WG ZLECEŃ
- upr. na koparko – ładowarkę, - prawo jazdy kat. B
wykształcenie
min.
- prawośrednie
jazdy kat.
B
nia
zawodu
brukarza.
SZYMISZÓW
-zawodowe;
wykształcenie
ogólnokształcące,
w ramach programu monitoringu lasów.
ne są zgodnie z instrukcją opracowanąROBOTNIK
przez WYSYPISKA/WAGOWY
ELEKTRYK AUTOMATYK STRZELCE OPOLSKIE
/ - min. 3 lata doświadczenia
na stanowisku
elektryka
lub automatyka
- obsługa
komputera
w stopniu
dobrym,
PRZEMYSŁOWY
WG ZLECEŃ
Program monitoringu lasów stanowi element
Instytut Badawczy Leśnictwa i zaakceptowa- mile widziana komunikatywna
znajomość
j.angielskiego lub j.niemieckiego
uprzejmość,
komunikatywność
NABÓR ŚrodowiTRWA DO ną
30.04.2015r.
systemu Państwowego Monitoringu
przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowykształcenie zasadnicze
zawodowe –średnie
techniczne
OPERATOR DRUKARKI
STRZELCE -OPOLSKIE
- wykształcenie
techniczne,
ska, treść programu dostępna jest na stronie:
wych, Główny Inspektorat Środowiska i Mini- co najmniej 1 rok doświadczenia
pracy elektryka
w utrzymaniu
ruchu w zakładzie
- znajomośćwzagadnień
grafiki
komputerowej,
ELEKTRYK PRZEMYSŁOWY
ZIMNA WÓDKA produkcyjnym
http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms.
Środowiska.
- znajomość programu Photoshop, - doświadczenie mile widziane,
Kontakt i szczegółowesterstwo
informacje:
- gotowość do wyjazdu
na 6 miesięczne
szkolenie w Niemczech
Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdroPrace terenowe będą wykonywane przez
- znajomość
j. angielskiego
lub niemieckiego
słaba znajomość j.angielskiego,
j.niemieckiego
Urząd
Pracy
DRUKARZ CYFROWY
STRZELCE -OPOLSKIE
- wykształcenie
średnie techniczne,
wotnego lasów Polski wszystkichPowiatowy
form własnopracowników
Instytutu Badawczego Leśnicwyższe
- znajomość zagadnień grafiki komputerowej,
ul. Gogolińska
2a, 47-100 Strzelce
Opolskie,
AUTOMATYK
STRZELCE OPOLSKIE -- wykształcenie
ści w relacji do zmieniających
się warunków
twa lub przez
osoby upoważnione przez Instyumiejętność programowania;
- znajomość
automatyki
maszyn
- znajomość
programu
Photoshop,
- doświadczenie mile widziane,
Tel. 77 462 18 14 lubtut,
pokój
nr 7od 1 czerwca do 30 września w laśrodowiska.
w okresie
SPRZĄTACZKA
ŻĘDOWICE
---------- znajomość j. angielskiego lub niemieckiego
Prace terenowe odbywają się corocznie na
tach 2016-2020.
Więcej informacji i ofert pracy dostępnych na naszej stronie internetowej www.pup-strzelce.pl

Bezpłatne badania rolników
w naszym szpitalu

„Środa z Funduszami”.

M

Monitoring lasów
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Oni to zrobili!

W LO zdawały 34 osoby, zdały 32
(jedna oblała egzamin pisemny z matematyki, druga – ustny z polskiego)
i obydwie już zadeklarowały, że do
egzaminu poprawkowego przystąpią
w sierpniu. I tak jak wszyscy pozostali absolwenci LO – zamierzają iść
na studia. Podobne deklaracje złożyli
też ci absolwenci technikum, którzy
odebrali swoje świadectwa dojrzałości, co zrobiła na razie tylko część,
bo inni już wyjechali do pracy.
Jestem przekonany, że tej dwójce, o której wspomniałem, uda się to
kolejne podejście do matury i wówczas zdawalność dla całej szkoły będzie stuprocentowa, co rzadko się
zdarza. Na przestrzeni ostatnich lat
nasi maturzyści zawsze osiągali wyniki powyżej średniej krajowej i wojewódzkiej, a co istotniejsze – co roku było lepiej. To cieszy tym bardziej, że przecież do nas trafili gimnazjaliści, którym nie stawialiśmy
przed przyjęciem określonej granicy punktów. Jak widać – nawet mała szkoła może dobrze przygotować
do egzaminu maturalnego. I mam
nadzieję, że tegoroczne wyniki matur przełożą się na zweryfikowanie
decyzji tych gimnazjalistów, którzy zamierzali podjąć naukę w szkołach opolskich czy śląskich, jak to
stało się w ubiegłym roku, kiedy

część uczniów przeniosła się do nas.
Na wstępnych listach już mamy 27
chętnych do LO, 25 do technikum
i około 20 do ZSZ.
W Liceum Ogólnokształcącym im W. Broniewskiego zdawalność egzaminu maturalnego wyniosła 98,0%.
– To bardzo dobry wynik, a w porównaniu ze średnią w województwie
opolskim, nasi uczniowie osiągnęli wynik wyższy zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym
w zdecydowanej większości zdawanych przedmiotów – ocenia dyrektor ZSO Jan Wróblewski. – Dwie
osoby nie zdały po jednym egzaminie – z matematyki z części pisemnej
i z części ustnej. Obydwie zachowują
prawo do egzaminu poprawkowego,
który odbędzie się w sierpniu. Należy podkreślić również, że zdawalność egzaminu maturalnego w strzeleckim liceum jest powtarzalna od
wielu lat, a wyniki kształtują się na
wysokim poziomie. Dodam, że całkiem spora grupa naszych uczniów
zdobyła na egzaminie maksimum,
czyli 100%! Na poziomie podstawowym: 16 z jęz. angielskiego, 10 –
z matematyki, 10 – z jęz. niemieckiego, a na poziomie rozszerzonym – 2
z jęz. niemieckiego.

Rekordzista balon:
Te potwierdzenie, że Liceum
Ogólnokształcące w Strzelcach Opolskich bardzo dobrze uczy i przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz
do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych.
Do matury w CKZiU przystąpiło 130 tegorocznych absolwentów.
W Technikum zdawalność wyniosła
78%. Jest znacznie wyższa od zdawalności w technikum w kraju, która wyniosła 68,4%. W województwie opolskim maturę zdało 72% absolwentów technikum. Dwadzieścia
procent tegorocznych absolwentów
technikum nie zdało jednego egzaminu i może przystąpić do matury w sesji poprawkowej. Tradycyjnie najlepiej wypadły języki obce oraz język
polski. Niższa jest zdawalność z matematyki (83,1%), ale w porównaniu
ze zdawalnością w skali kraju (75%)
i województwa(76%) CKZiU wypada
nieźle. Absolwenci Technikum osiągnęli średnie wyniki z obowiązkowych przedmiotów wyższe niż statystyczny absolwent technikum w kraju
i województwie opolskim.
Technika Powiatu Strzeleckiego
osiągnęły drugi wynik w województwie opolskim i trzeci w okręgu (woj.
opolskie i dolnośląskie) – mówi wicedyrektor CKZiU Adriana Kraik.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem

Znakomity rok!

R

ok szkolny 2015/2016 dobiegł
końca. Pod wieloma względami
był to rok wyjątkowo dobry.
Matury ustne (z języka polskiego i wybranego języka obcego) zdało 100% uczniów. Świetnie
wypadły również matury pisemne. W technikum zdało je 100%
uczniów, a w liceum zdawalność
wyniosła 94,1%.
Jednak najlepiej wypadły konkursy. W matematyce, po raz pierwszy
od ponad dwudziestu lat, w końcu
wygraliśmy Małą Olimpiadę. Laury zdobył Bartosz Pamuła. Z geografii, w ogólnopolskim Konkursie Geologiczno - Środowiskowym,
najlepszy w kraju okazał się Adrian Smieszkoł. Z historii – tradycyjnie „Karta”. Zespół w składzie:
Szymon Lizurej, Wiktoria Saternus, Nina Augustyniak, Maksymilian Polis, Szymon Kochanek,
Adam Trojok zajął drugie miejsce w Polsce. Wyróżnienie w tym
samym konkursie otrzymały: Helena i Wiktoria Wajrauch, Kamila Orłowska, Emilia Konieczko i Adrian
Smieszkoł. Nadmienimy, że oba zespoły przygotowały już i wysłały
prace na kolejną edycję tego konkursu. Adrian Smieszkoł dotarł do
okręgowego etapu Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego
Czasach. Emilia Konieczko zdobyła drugie miejsce na etapie wojewódzkim Młodzieżowego Konkursu Historycznego „Ojcowizna”, organizowanego przez zarząd główny
PTTK.
Podczas
prac
projektowych
uczniowie nawiązywali współpracę
z instytucjami zagranicznymi – Uniwersytetem w San Antonio oraz niemieckimi fundacjami upamiętniającymi ofiary nazizmu (Halle, Brandenburg – Havel). Jeden z naszych
projektów ma szansę stać się częścią
wystawy w jednym z muzeów niemieckich. Otworzyliśmy, w ramach
Fundacji Kazimierza i Zofii Moczarskich, Młodzieżowy Klub Historyczny im Kazimierza Moczarskiego, który rozpocznie działalność we

wrześniu. Podopieczni Anny Staś
zdobyli drugie miejsce w Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie
w Ruchu Drogowym w III edycji
Opolskiej Kampanii Edukacyjnej
„Przyhamuj, życie przed Tobą”.
Znakomicie w tych zawodach wypadł nasz kierowca – Marcel Bartodziej i zespół pierwszej pomocy:
Kamila Borek i Martin Ibrom. Kamila i Martin wraz z Patrycją Wilczek i Patrycją Dudarewicz tworzyli też zespół, który zdobył trzecie miejsce w województwie w etapie rejonowym XXIV Mistrzostw
Pierwszej Pomocy. Warto odnotować też udział Karoliny Stych w etapie rejonowym XXIV edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Uczniowie szkoły zawodowej
– Patrycja Signus i Dominik Wandzik zdobyli kolejno I i II miejsce
w I wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Żywności i Żywieniu zorganizowanym przez Powiatowy Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, pod patronatem rektora Politechniki Opolskiej. Julia Skoluda była finalistką konkursu recytatorskiego „Jugend trägt Gedichte
vor” zorganizowanym przez zarząd
wojewódzki TKSN w Opolu. Julia
dotarła także do etapu okręgowego
Olimpiady Języka Niemieckiego.
Drużyna piłki ręcznej w składzie:
Artur Dylong, Adam Wacławczyk,
Adam Kalinowski, Daniel Berg, Błażej Zderkiewicz, Paweł Budnik, Kacper Cieśla, Kamil Mann, Paweł Zyzik, Armin Juretko, Szymon Lasko,
Dawid Noczyński i Mateusz Piesiak
zajęła IV miejsce w mistrzostwach
województwa opolskiego.
Z ogromną uwagą podeszliśmy
też do działań wychowawczych.
Znakomicie działa samorząd pod
kierownictwem Pani Doroty Nemś.
Co tydzień odbywała się akcja sprzedaży ciasta lub kanapek dla uczniów.
Dochody z tej akcji zasilały kasę samorządu, który dzięki temu może finansować swoje działania. Samorząd organizował też wydarzenia
kulturalno-rekreacyjne i kampanie

edukacyjno-charytatywne w szkole
(tzw. kolorowe dni, akcje humanitarne, zbiórki surowców wtórnych itp.).
Uczniowie trzeciej klasy szkoły zawodowej - Dariusz Kiedrowski, Szymon Lasko i Marcin Opara z własnej inicjatywy wyremontowali ławki na korytarzach szkolnych. Z naszej inicjatywy i przy dużym udziale
naszych uczniów odbyły się powiatowe obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych. Z innych imprez przygotowaliśmy dla społeczności gminnej
obchody świąt narodowych - 11 listopada i 3 maja (co zresztą robimy od
wielu już lat). Szereg atrakcji towarzyszył przygotowanemu przez nauczycieli Dniowi Otwartemu w ZSP
– doświadczenia chemiczne i fizyczne, quiz turystyczny, turnieje i zabawy. Pani Danuta Schmidt- Winnicka
wprowadziła do szkoły i środowiska
nową formę spędzania czasu wolnego – Quest, nazwany wyprawą odkrywców. Pod jej kierunkiem wolontariat uczniowski – klub Activa zrealizował wiele akcji i happeningów.
Tradycyjnie wypuściliśmy baloniki maturalne w ostatnim dniu nauki dla klas trzecich liceum i czwartej technikum. Odnotowaliśmy
w tym roku rekord w „baloniarstwie maturalnym” – jeden z baloników wylądował 240 km od Zawadzkiego! Zbudowaliśmy z butelek pet
tratwołodzia (uwaga – poprawnie!)
ochrzczonego imieniem „Mieszko”,
który popłynął w dziewiczy rejs po
stawie hutniczym. Jednostka będzie
rozwijana (przebudowywana) w następnym roku szkolnym. Przy bardzo dobrej frekwencji w przedostatnim dniu zajęć odbył się szkolny Festiwal Zdrowia i Rekreacji.
To był bardzo dobry rok dla nas.
Szkoła działała intensywnie, czego
naturalnie nie dostrzega, ponieważ
są to działania rutynowe i należące
do obowiązków placówki. Odnieśliśmy też szereg sukcesów zewnętrznych, godnych uwagi. Czego jeszcze
więcej trzeba...? Może dobrego słowa....
Arkadiusz Baron

B10 – Dominik, kolonia Parówki, gm. Strzegowo,
pow. mławski, woj. mazowieckie.
Całkowity dystans w linii prostej: 291 km.

D

otychczasowy rekord świata w naszym baloniarstwie! Balon doleciał do przysiółka (kolonii) Parówki. Miejsce to położone
jest w środku rombu, który uczyniły wsie Lisiny, Kowalewko, Miączyn
Duży (to już w innej gminie) i Syberia w gminie Strzegowo (powiat
mławski, województwo mazowiec-

kie). W linii prostej ok. 291 km. Ludzie! Co za odległość.... Pani Justyna pozdrawia Dominika i życzy mu
wszystkiego najlepszego. A my życzymy Pani Justynie zdrowia wiele dla niej i dla maleństwa, które kwiliło sobie w tle rozmowy, gdy dowiadywałem się szczegółów przelotu naszego balonika!

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

6 zasad wyprzedaży

R

ozpoczęły się wakacje, czas urlopów i beztroski, ale i czas wyprzedaży, z których coraz chętniej korzystamy. Czy znamy w związku z tym
swoje prawa? Ubrania przecenione nie podlegają reklamacji? Niższa cena
na półce – wyższa na paragonie? W szale letnich wyprzedaży, warto mieć
głowę na karku.
Z tej okazji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował
6 zasad wyprzedaży.
1. Ile przeceny w przecenie?
Upewnij się, czy napisy „10 proc.”, „SALE”, „70 proc.” odnoszą się do całego asortymentu, czy jedynie do części towaru. Zdarza się, że „promocja” to hasło pułapka, a 70 proc. obniżką objęta jest niewielka część asortymentu.
2. Ce na cenie nierówna
Niższa cena na metce, a wyższa na paragonie? Pamiętaj – w takiej sytuacji
masz prawo zakupu po cenie niższej. Sprzedawca w sklepie stacjonarnym nie
może odmówić sprzedaży, tłumacząc się np. pomyłką pracownika.
3. Kupione, ale niezmierzone?
Konsumencie, rozmyśliłeś się i chcesz oddać ubranie, które kupiłeś pod
wpływem impulsu? Pamiętaj – zgodnie z prawem, sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia towaru, który nie ma wad. Zależy to od jego dobrej woli. Gdy się
zgadza, sam określa warunki – może zamiast pieniędzy wręczyć bon na zakupy
w tej samej sieci handlowej.
4. Reklamacja
Sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji rzeczy przecenionej. Jeżeli zakupiony produkt ma wadę, możesz w ciągu 2 lat złożyć reklamację
– najlepiej na piśmie. Możesz żądać naprawy towaru, wymiany na nowy, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, jeżeli wada jest istotna. W ciągu 14 dni przedsiębiorca musi rozpatrzyć twoją reklamację. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że uwzględnił twoje żądania. Nie wiesz jak napisać reklamację? Skorzystaj z naszego formularza – znajdziesz go na http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/
5. Paragon, faktura, świadek – musisz mieć dowód… zakupu
Dowód zakupu jest konieczny do zgłoszenia reklamacji. Najprostszym jest
paragon, który powinieneś dostać od każdego sprzedawcy. Ponadto – dowodem zakupu może być też potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta, faktura, a nawet zeznania osób, które towarzyszyły tobie podczas zakupów. Pamiętaj
– do reklamacji jest potrzebny dowód zakupu, a nie pudełko – mimo że ułatwia
przewiezienie wadliwego towaru, to sprzedawca nie powinien uzależniać przyjęcia reklamacji od dostarczenia opakowania.
6. Nieuznana reklamacja? – bezpłatna pomoc
Jeżeli sprzedawca nie uznał twojej reklamacji, szukaj pomocy prawnej u:
rzeczników konsumentów, pisząc na ogólnopolski adres porady@dlakonsumentow.pl lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Strzelcach Opolskich:
rk@powiatstrzelecki.pl
lub dzwoniąc na numer infolinii 801 440 220. Możesz również skorzystać z porad udzielanych w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
Małgorzata Płaszczyk-Waligórska
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Zapobiec chorobom cywilizacyjnym

6

lipca 2016 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Wydziału Inwestycji i Zarządzania Funduszami
tutejszego Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich: Agnieszką
Wodarz i Marcinem Hurkiem i przedstawicielami szpitala powiatowego:
Beatą Czempiel i Bogdanem Plochem
w sprawie możliwości finansowania
działań zapobiegających chorobom
cywilizacyjnych, w tym działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie
nadwagi, otyłości i cukrzycy skierowanych do dzieci w wieku 6–18 lat
oraz osób w wieku 45–65 lat.

Przede wszytki działania maja zostać zrealizowane w formie pakietu
usług w zakresie prawidłowego żywienia, aktywizacji ruchowej, usług
medycznych oraz szkoleń w ramach
profilaktyki zwalczania skutków nadwagi, otyłości i cukrzycy. Dofinansowanie powyższych działań jest możliwe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego, Działania 8.1 Dostęp do
wysokiej jakości usług zdrowotnych
i społecznych.
Nabór wniosków już trwa i zostanie zakończony w dniu 29 lipca 2016

Zatrucia pokarmowe –
czy można ich uniknąć?

W
roku. Po pomyślnym zakończeniu
procedury oceny wniosku szacujemy,
że od przyszłego roku działania będą
mogły być już realizowane.

Lato w MOW

W

Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Leśnicy rok
szkolny skończył się 24 czerwca, jak
wszędzie. Na jego zakończenie Rada
Wychowanek wraz z wychowawcami przygotowała ognisko i pożegnalnego grilla. Nie wszystkie dziewczyny jednak pożegnały się z ośrodkiem
i wyjechały na wakacje – dziewiątka
z nich nie dostała zgody sądu na urlo-

9

lipca br. w ośrodku przygotowań
olimpijskich w Zakrzowie koło
Kędzierzyna-Koźla świętowano jubileusz Ludowych Zespołów Sportowych. Tak klub sportowy jest chyba w każdej wsi. Nic dziwnego, że
jubileuszowa gala miała tak uroczysty charakter. Podczas imprezy uhonorowano Pamiątkową statuetką wielu działaczy LZS. W imieniu klubów działających na terenie powiatu
strzelckiego odebrał ją pan Eryk Siwiec z LKS Tęcza Szymiszów.

W

okresie letnim często przebywamy na świeżym powietrzu,
zwłaszcza przy dobrej pogodzie, jednak często bywa to niebezpieczne.
W godzinach pomiędzy 1000 a 1500
jesteśmy narażeni na szkodliwe działanie promieniowani ultrafioletowych
(UV). W tych godzinach należy chronić się przed słońcem pamiętając, że
kąpiel w basenie, jeziorze czy morzu nie stanowi dla nas żadnej ochrony, gdyż promieniowanie to przenika
przez wodę.
Przebywając dłuższy czas na
słońcu należy stosować odpowiednie preparaty zawierające filtr
przeciwsłoneczny. Koniecznie na-

20

powanie. Co robią w lecie? Nudzą się
w internacie?
– Skądże! – odpowiada Iwona Baszuk, kierownik internatu. – W ogóle
ich tu nie ma. W tej chwili dziewczyny są na obozie w Turawie. Obóz trwa
dziesięć dni. I atrakcji „mowiankom”
nie brakuje. Mają ze sobą do dyspozycji rowery, zorganizowane przez
wychowawców, korzystają z kąpieliska, rejsów jachtem żaglowym po
jeziorach. Gdy wrócą – też nudzić
się nie będą. Na pewno skorzystają
z oferty Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji, będą piesze wycieczki a jeśli pogoda dopisze będą korzystać z darmowych wstępów na basen
w Leśnicy. Być może zorganizujemy

jedno- czy dwudniowy wyjazd pod
namiot, w pobliżu mamy piękny park
w Raszowej. Możliwości jest sporo.
Dziewczyny na pewno nie będą się
nudzić również w sierpniu. Już zaplanowany jest obóz rekreacyjno-wypoczynkowy w Pokrzywnej z licznymi
atrakcjami m.in. piesze wycieczki na
Kopę Biskupią i Srebrną Kopę, zwiedzanie Głuchołaz i Jarnołtówka, korzystanie z kąpieliska „Nad Białką”,
wspinaczki w parku linowym, pływanie rowerkami wodnymi po jeziorze.
Ponieważ nie wszystkie „mowianki”
zostały urlopowane na całe dwa miesiące wakacji – dziewczyn w internacie może być więcej, a zatem i na
obóz więcej ich wyjedzie.

70 lat LZS

akacje to przyjemny czas wypoczynku i relaksu. Sprzyjająca
pogoda zachęca nas do spędzania czasu na świeżym powietrzu, organizowaniu wycieczek i pobytów w miejscach z dala od domu. Jednak jest to
również czas zwiększonej podatności
na zatrucia pokarmowe. Wiele czynników wpływa na jakość żywności,
którą spożywamy m.in. wysoka temperatura, która przyspiesza psucie
się żywności, kupowanie żywności
w przypadkowych miejscach, gdzie
nie zawsze widać zachowane zasady higieny, brak utrzymania należytej własnej higieny osobistej. Zatrucia
pokarmowe – to zachorowania przebiegające z objawami ostrego nieżytu
żołądkowo-jelitowego, który występuje albo po spożyciu pokarmów skażonych niektórymi bakteriami lub ich
toksynami, albo spowodowany jest
spożyciem pokarmów zawierających
substancje toksyczne pochodzenia
niebakteryjnego. Bakteryjne zatrucia
pokarmowe wywołane są najczęściej
przez gronkowce, pałeczki Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens.
Oto kilka zasad, które pomogą
ustrzec się przed zatruciami pokarmowymi.
Ostrożność na co dzień
- Zakażone produkty mają czasem
smak i zapach zjełczałego tłuszczu
– takich unikajmy!
- Unikajmy puszek, które mają
wzdęte wieczka.
- Pamiętajmy o myciu rąk po wyjściu z toalety i przed przygotowaniem posiłków.
Higiena kuchni
- Utrzymywanie w czystości naczyń, sprzętów kuchennych i sa-

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich radzi

Opalaj się z głową
leży nosić nakrycie głowy w jasnym odcieniu np. czapkę z daszkiem lub kapelusz. Nie stosując
żadnych kosmetyków z filtrem
przeciwsłonecznym należy nosić
odzież chroniącą nas przed słońcem – koszule z rękawami zakrywającymi ramiona, spodnie z długimi nogawkami. Nosząc właściwe okulary przeciwsłoneczne
chronimy nasze oczy.

Odradza się korzystania z solariów, gdyż urządzenia w nich stosowane emitują promieniowanie zwiększające ryzyko zachorowania na raka
skóry.
Należy uważać na poparzenia słoneczne, gdyż już pięciokrotne poparzenie podwaja ryzyko rozwoju raka
skóry.
Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna w Strzelcach Op.

Festiwalowe popisy gimnazjalistów

czerwca, tuż przed rozdaniem
świadectw, uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego prezentowali
swoje dokonania na VI Szkolnym Festiwalu Projektów.
Impreza, jak każe tradycja, była
prowadzona przez uczniów klas trzecich, którzy emocje publicznych wystąpień mają już za sobą.
W tym roku w harmonogramie festiwalu znalazło się 18 drużyn, które prezentowały swoje działania projektowe dotyczące większości nauczanych w szkole przedmiotów.
Zawiódłby się jednak ten, który szukałby wśród tematów wystąpień treści obecnych w szkolnych podręcznikach. Projekty gimnazjalne mają bowiem z założenia uzupełniać, twórczo
rozwijać przedmiotowe wątki lub po

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich radzi

prostu inspirować młodych ludzi do
działań i rozwoju.
Było więc w trakcie festiwalu i zabawnie- dzięki kabaretowi, i bardzo poważnie- za sprawą projektów poświęconych historii XX wieku. Miłośnicy bardzo wąskich, specjalistycznych
dziedzin, mogli prześledzić historię
najbardziej znanego systemu operacyjnego, a dbający o zdrowie stwierdzić
obecność wszechobecnego (według
projektowiczów) wapnia czy dowieść
chemicznego bogactwa ziemniaka.
Tegoroczny festiwal obfitował
w zagadnienia bliskie geografii, ale do
niezwykłej podróży w kosmos zachęcała widzów grupa realizująca projekt
na temat Układu Słonecznego.
Sport i dbałość o zdrowie połączone często z pomocą innym popu-

laryzowały grupy, których opiekunami byli nauczyciele wychowania fizycznego.
Ukoronowaniem festiwalowych
prezentacji był¬, jak przystało na
gimnazjum dwujęzyczne, projekt na
temat brytyjskich twórców muzyki- nie tylko rozrywkowej. Dla tych,
którzy uznali, że ,,po naszemu” znaczy tyle co ,,po śląsku” przeznaczony był natomiast projekt polegający
na gwarowej adaptacji wielkiej literatury światowej.
Całodniowa prezentacja festiwalowych projektów udowodniła po
raz kolejny, że współpraca pełnych
entuzjazmu uczniów z ich nauczycielami- mentorami może dać niezwykłe efekty.
Dorota Maćkula

mej kuchni (ulubionym siedliskiem bakterii są wilgotne gąbki,
zmywaki, drewniane deski do krojenia mięsa)
- Myjmy dokładnie owoce i warzywa - bakterie, a także pleśnie
i drożdże, występują szczególnie
w miejscach uszkodzeń miąższu
i skórki. Są to np. bakterie fluoryzujące, gnilne, przetrwalnikowe,
które mogą być przyczyną duru
brzusznego, czerwonki, żółtaczki.
- Nie
trzymajmy
produktów
w otwartych puszkach. Jeżeli nie
zostały spożyte od razu, należy
przełożyć je np. na talerz i przechować w lodówce do kilkunastu
godzin.
- Konserwy przygotowywane w domu najlepiej sterylizować przez 3
kolejne dni, w odpowiednio wysokiej temperaturze. Jeżeli je tylko pasteryzujemy, trzeba je przechowywać w temperaturze poniżej
5°C.
Zasada ograniczonego zaufania
do producenta
- Unikamy lodów, kremówek i innych ciastek pochodzących od nieznanych wytwórców i przygodnych sprzedawców.
- Nie należy kupować mięsa, drobiu
i ryb niewiadomego pochodzenia.
- Sprawdzajmy datę przydatności
żywności do spożycia.
Zasada szybkiej konsumpcji
Zatrucia pokarmowego również
unikniemy, jeśli łatwo psujący się
produkt spożywczy spożyjemy zgodnie ze wskazaniem na opakowaniu
lub możliwie bezzwłocznie.
Justyna Żołnierz
Kierownik Oddziału Higieny Żywności,
Żywienia i Przedmiotów Użytku
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SENIORZY NIGDY SIĘ NIE NUDZĄ

Rejs statkiem po Odrze

5

czerwca br., z okazji Dnia Dziecka, Strzeleckie Stowarzyszenie
Seniorów zorganizowało wyjazd
do Koźla na dwugodzinny rejs statkiem po Odrze i Kanale Gliwickim.

Uczestniczyli seniorzy z wnukami,
całe rodziny z powiatu strzeleckiego.
Chętnych było tak wielu, że oprócz
dużego autokaru kilka rodzin musiała dojechać do Koźla własnymi samochodami. Łącznie uczestniczyły
72 osoby w tym 33 dzieci – więcej
statek nie mógł zabrać na swój pokład. Dla wszystkich uczestników
zarząd przygotował skromny poczęstunek, a dzieci otrzymały dodatkowo soczki, batony i krówki, sprezentowane przez burmistrza Strzelec.
O godzinie 13 wszyscy wrócili do
domu, bo przecież w tym dniu trwały
Dni Ziemi Strzeleckiej.

Pamiątkowe zdjęcie na wodą

W

ostatni weekend czerwca 2016
Strzeleckie Stowarzyszenie Seniorów zorganizowało dla swoich
członków wycieczkę po Warszawie.
Uczestniczyły w niej 54 osoby. Zwiedzanie rozpoczęto od wizyty w Sejmie – był to akurat dzień zdjęć i wywiadów. Wyszedł do nas poseł, były
minister obrony narodowej Tomasz
Siemoniak. Zezwolił na wykonanie
wspólnych zdjęć, mile rozmawiał.
Następnie grupa udała się do Muzeum Powstania Warszawskiego, które na zwiedzających wywarło ogromne wrażenie. Po obiadokolacji przejechano autokarem oglądając po drodze
ciekawsze budynki stolicy do Ożarowa Mazowieckiego na zakwaterowanie w hotelu o ciekawej nazwie „Bida z nędzą”. Nazwa nie pokrywała się
z rzeczywistością, w nim wszystko
było nowe, a śniadania były wspaniałe. Drugiego dnia drugiego rozdzieliliśmy się na dwie grupy i zwiedzaliśmy Pałac w Wilanowie i Łazienki
Królewskie, a po przejechaniu Traktem Królewskim – czekało nas zwiedzanie wnętrz Zamku Królewskieg.
O godzinie 15.00 mecz PolskaSzwajcaria. Oczywiście kibicowali-

Wycieczka po Warszawie

Wilanów jest przepiękny
rego Miasta popołudniem opuściliśmy stolicę tuż przed silną burzą, której pierwsze skutki oglądaliśmy w zajeździe „Górskim” koło Tomaszowa
Mazowieckiego, gdzie zatrzymaliśmy się na kolację. Według uczestników - było naprawdę wspaniale.
Prezes Stowarzyszenia
Janusz Wnuk

śmy z warszawiakami przy chłodzącym piwku. Kolejna noc we wspomnianym hotelu, po której udaliśmy
się na Wojskowe Powązki, złożyliśmy tam kwiaty. Następnie przejechaliśmy do Muzeum Księdza Jerzego
Popiełuszki oraz do Pałacu Kultury
i Nauki, by podziwiać Warszawę z tarasu na 30 piętrze. Po zwiedzeniu Sta-

Lipiec w Powiatowym Centrum Kultury
14.07.2016 czwartek, 10:00 – 12:00
– warsztaty tworzenia ekokorali
i bransolet dla dzieci w wieku 7-12
lat, WSTĘP WOLNY;
18.07.2016 poniedziałek, godz.
17.00 – 18.30 – Praktyczne warsztaty
carvingu dla dorosłych prowadzone
przez Piotra Wasika – mistrza w sztuce rzeźbienia w warzywach i owocach – WSTĘP PŁATNY;
23.07.2016 sobota, godz. 17.00 – „Od
Monachium do Rio” wernisaż wystawy oficjalnych maskotek i pamiątek
olimpijskich ze zbiorów red. Henryka
Grzonki – WSTĘP WOLNY;
LETNIE KONKURSY:
Konkurs plastyczny: „Kraina pędzlem malowana i ołówkiem szkicowana” (do 20 lipca br.);
Konkurs fotograficzny: „Powiat
Strzelecki latem” organizowany
przez Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich pod patronatem Starosty Strzeleckiego;
Konkurs
literacko-plastyczny
„Książka i wakacje” organizowany
przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Strzelcach Opolskich.
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Kiedy
pracują
apteki?
DYŻURY
APTEK w
2015 r.

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
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

Aptekapracy
„Śląska”,
Pl. Żeromskiego
9, tel. 77/461-21-43
Rozkład godzin
aptek
ogólnodostępnych
na terenie Powiatu
Apteka „Flos”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 77/463-88-39
Strzeleckiego
od
dnia
1
stycznia
2016
r.
do
dnia
31 grudnia 2016 r.
Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337,
774636337,774636422,
774636422,
fax 774636744
774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl
Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl
Centrum Kształcenia
KształceniaZawodowego
Zawodowego
i Ustawicznego
Ustawicznego w
wStrzelcach
StrzelcachOpolskich
Opolskich
tel.77
tel.77 4612701,
4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl
Zespół Szkół
Szkół Ponadgimnazjalnych
Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
Zawadzkiem
tel. 77
77 4616430,
4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowe
w StrzelcachCentrum
OpolskiePomocy Rodzinie
w
Opolskie
tel.Strzelcach
77 4613381,
77 4613901
tel.
77 4613381,
77 4613901
e-mail:
pcprstrzelceop@op.pl
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach
Opolskich
w
Opolskich
tel.Strzelcach
77 4613026
tel.
77 4613026
e-mail:
pppstrzelce@poczta.onet.pl
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
Zespół
Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
w
tel.Zawadzkiem
77 4620046, 77 4616049, 77 4620049
tel.
77 4620049
e-mail:
zss_zawadzkie@poczta.onet.pl
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl
Powiatowe Centrum Kultury
Powiatowe
Centrum
Kultury
w Strzelcach
Opolskich
w
tel.Strzelcach
77 412 30Opolskich
13
tel.
77 412 30 13
e-mail:
e-mail:
centrumkultury@powiatstrzelecki.pl
centrumkultury@powiatstrzelecki.pl
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Zespół
Szkół Specjalnych przy DPS
w Leśnicy
w
tel.Kadłubie
77 4615261
tel.
77 4636422,
77 4636337
e-mail:
mowlesnica@gmail.com
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
Zespół
Placówek Oświatowych w Leśnicy
w Kadłubie
tel. 77
4615216
4636422,
463637
e-mail: zpolesnica@gmail.com
zsskadlub@wp.pl
Szkolne
Schronisko
Specjalny
Ośrodek Młodzieżowe
w
Górze Św. Anny
Szkolno-Wycho-wawczy
w Leśnicy
tel. 77 4615473
4615261
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl
soswlesnica@poczta.onet.pl
Szpital
SzkolnePowiatowy
Schronisko Młodzieżowe
im.
Prałata
Glowatzkiego
w Górze
Św.J.Anny
w
Opolskich
tel.Strzelcach
77 4615473
tel.
77 4613291-95
e-mail:
szkolneschronisko@wp.pl
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl
Szpital Powiatowy
Komenda
Państwowej Straży
im. PrałataPowiatowa
J. Glowatzkiego
Pożarnej
w Strzelcach
w Strzelcach
OpolskichOpolskich
tel. 4049903
77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl
Komenda Powiatowa Policji
w
Strzelcach
Opolskich
Komenda
Powiatowa
Państwowej Straży
tel.
77 4621200,
77 4621903
Pożarnej
w Strzelcach
Opolskich
tel. 4049903
Powiatowy Inspektor Weterynarii
w
Strzelcach
Opolskich
Komenda
Powiatowa
Policji
tel.
77 4614528
w Strzelcach
Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego
w Strzelcach
Opolskich
Powiatowy Inspektor
Weterynarii
tel.
77 4639099
w Strzelcach
Opolskich
tel. 77 4614528
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
w
Strzelcach Opolskich
Budowlanego
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313
4639099
Powiatowy
Pracy
Powiatowa Urząd
Stacja Sanitarno
w
Strzelcach Opolskich
Epidemiologiczna
tel.
77 4621800
w Strzelcach
Opolskich
e-mail:
opst@praca.gov.pl
tel. 77 4400313
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

Strzelce Opolskie, dnia 11.07.2016r.

Czynne
Apteka „Alga”, ul. M. Prawego 9, tel. 77/440-20-06
Adres Apteki
Nazwa Apteki
Apteka „Centrum” ul. M. Prawego
tel. 77/461-89-00
Pon. –7,Pt.
Sobota
Niedziela
i Złe”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92
47-180 Apteka
Izbicko „Na Dobre
Vademecum
8.00-18.00
--------------Apteka
ul. Ligonia
1, tel. 77/415-20-55
ul. Powstańców Śl.
12 „Multifarm”
Apteka „AWOS”, ul. Opolska 6, tel 77/417-90-03
47-133 Jemielnica
Rodzinna
Apteka „ProApteka
– Pharma”,
ul. Moniuszki
16, tel.
728 309 383 ---------ul. Nowa Kolonia
8.00-18.00
8.00-13.00
„Ewa” ul. Rynek
4/2, tel. 77/418-50-56
14c/1 Apteka „Słoneczna”,

47-133 Jemielnica
Apteka Cztery 8.00-18.00
---------------dyżurów
w niedzielę i święta o godz.
9.00
ul. Stara KoloniaZmiana
16
Pory Roku
Apteka
47-110 Kolonowskie
„W Ośrodku Maj
8.00-18.00 8.00-13.00
---------ul. Leśna 6
Zdrowia”
17 „Centrum”
1 „Słoneczna”
47-150 Leśnica
Apteka „Pod
pogotowie
18 „Multifarm”
8.00-17.30
9.00-13.00 Pełni pracy
2 „Vita”
Plac Narutowicza
2
Lipami”
19 „Pro – Pharma’’
3 „Na Dobre i Złe”
47-150 Leśnica
20 „Awos”
4 „Alga”
VITA
8.00-18.00
8.00-14.00
---------ul. Zdzieszowicka
14
21 „Śląska”
5 „Centrum”
Zgodnie
22 „Flos”
6 „Centrum”
47-100 Strzelce
Op.
„Dr. Max”
8.00-18.00
8.00-13.00 z harmonogramem
23 „Słoneczna”
7 Śl.
„Multifarm’’
Os. Piastów
15
dyżurów
24 „Vita”
8 „Pro – Pharma’’
Zgodnie
25 „Na Dobre i Złe”
9 „Awos”
47-100 Strzelce
Op.
Apteka FLOS
8.00-19.00
8.00-13.00 z harmonogramem
26 „Alga”
10 „Śląska”
ul. B. Chrobrego
1
dyżurów
27 „Centrum”
11 „Flos”
47-100 Strzelce
Op.
Zgodnie
28 „Centrum”
12 „Słoneczna”
Plac Stefana
8.00-14.00 z harmonogramem
29 „Multifarm’’
13 „Vita” „Apteka Śląska” 8.00-19.00
Żeromskiego
9 Dobre i Złe”
dyżurów
30 „Pro – Pharma’’
14 „Na
Zgodnie
31
„Awos”
15
„Alga”
47-100 Strzelce Op.
VITA
8.00-19.00 9.00-13.00 z harmonogramem
16 „Centrum”
ul. Jordanowska
1a
dyżurów
Jeśli
nie są
Państwo
któraApteka.
apteka pełni w danym dniu dyżur – możnaZgodnie
upewnić się,
47-100
Strzelce
Op.pewni,DOZ
Dbam
9.00-20.00 9.00-14.00 z harmonogramem
ul.dzwoniąc
Marka Prawego
7 Powiatowego
pod numer
Centrum Zarządzania Kryzysowego: 664
480 500
o Zdrowie
dyżurów
47-100 Strzelce Op.
ul. Ligonia 1A

8.00-20.00
„Multifarm”
+ Zgodnie
Zdrowie
8.00-20.00 8.00-20.00 z harmonogramem
i Uroda Sp. z o.o.
dyżurów
9.00-17.00
+ Zgodnie
8.00-20.00 8.00-16.00 z harmonogramem
dyżurów

Internet na dworcu PKS-u

47-100 Strzelce Op.
ul. Opolska 6

Awos 3

47-100 Strzelce Op.
Os. Piastów Śl.
47-100 Strzelce
Opolskie
ul. Moniuszki 16

Mgr. W.
Urbanowicz
Pro-Pharma Sp.
z o.o.

47-100 Strzelce Op.
ul. Rynek 4/2

APTEKA
SŁONECZNA

47-143 Ujazd
Plac 1-go Maja 9
47-143 Ujazd
Plac 1-go Maja 13b/2

„Pod Witrażem”

8.00-17.30 8.00-12.00

---------

Apteka
Goździkowej

8.30-18.00 8.30-12.00

---------

Apteka Nowa

16.00-17.00
(zamiennie
Aptekami: przy
8.00-20.00 8.00-14.00 zul.
Dworcowej,
„Awos”, „Na
schodkach” )

47-120 Zawadzkie
ul. Opolska 70

8.00-18.30 9.00-13.00

----------

Zgodnie
8.00-18.00 8.00-13.00 z harmonogramem
dyżurów
Zgodnie
7.00-21.00 8.00-15.00 z harmonogramem
dyżurów

Przedsiębiorstwo

Od teraz możesz korzystać
na terenie dworca autobusowego z16.00-17.00
darmowego
Zaopatrzenia
(zamiennie
47-120 Zawadzkie
Farmaceutycznego
dostępu do Internetu. Życzymy
przyjemnego
surfowania.
8.00-20.00
8.00-14.00
z Aptekami:
ul. Dworcowa 6

CEFARMWARSZAWA S.A.
Apteka 01-301

„Nowa”, „Awos”,
„Na schodkach”)

16.00-17.00
(zamiennie
47-120 Zawadzkie
AWOS
8.00-20.00 8.00-14.00 z Aptekami przy
ul. Opolska 34
ul. Dworcowej,
„Nowa” i „Awos”)
16.00-17.00
(zamiennie
47-120 Zawadzkie
Apteka „Na
8.00-20.00 8.00-14.00 z Aptekami przy
ul. Opolska 18
schodkach”
ul. Dworcowej,
„Nowa” i „Awos”)
16.00-17.00
„Centrum Tanich
(zamiennie
Maja Knapik
59, 47-100 Strzelce Opolskie
47-120 Zawadzkie ul. 1Leków
8.00-20.00 8.00-16.00 z Aptekami przy
tel.j.77/4622543
ul. Opolska 55/2
i spółka Sp.
ul. Dworcowej,
Dobra Apteka”
„Nowa” i „Awos”)
Szanowni Klienci.
47-100 Błotnica
Punkt Apteczny 8.00-16.00 8.00-13.00
Strzelecka
--------„Grzybek”
ul. Centawska 2

STACJA PALIW
PKS STRZELCE OPOLSKIE

47-175 Kadłub
ul. Młyńska 2

Kupując min. 150 l paliwa i płacąc gotówką
Punkt
Apteczny
- pytaj
obsługę8.00-16.00
o cenę dnia
--------„Berni”

---------

Specjalna Punkt
ofertaApteczny
dla rolnikówzadzwoń 77/4622543 --------47-126 Kielcza
8.30-18.00 8.30-12.30
ul. Opolska 32
„AWOS”
Zbierz 5 paragonów z tankowania
Pon.,paliwa
Śr., Pt. po min. 50 zł każdy
--------47-100 Rozmierz
Punkt
Apteczny
8.00-16.00
- otrzymasz
10 %
rabatu przy
wymianie --------opon na letnie
ul. Kościelna 1
„Berni”
Wt., Czw.
w naszym Serwisie
Opon
12.00-18.00
Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy 706
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718

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
Tel. wew.: 760, 761, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755,
756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

Realizacja
Norweskiego
O B W I E S Zprogramów
C Z E N I E STfinansowanych
A R O S T Y S T R Zz
EL
ECKIEGO
o
wydaniu
decyzji
o
zezwoleniu
na
realizację
inwestycji
Mechanizmu Finansowego na lata 2009drogowej
- 2014
Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych
przez
Zakład
Karny
nr
1
w
Strzelcach
Opolskich.
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U.

z 2015 poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Dz.U. z 2016r.
poz. 23),
Osiągnięte(t.j.
wskaźniki
w okresie
2013 rok – I połowa kwietnia 2015 roku
podaję do publicznej wiadomości,
W Zakładzie
1 w Strzelcach
Opolskich od
rokuna2013
realizowane
są Ujazdu
następujące
że w dniuKarnym
11 lipcanr2016r.
Starosta Strzelecki
wydał
rzecz
Burmistrza
deprojekty
finansowane w Nr
ramach
Finansowego
lata 2009-2014
:
cyzję administracyjną
2/16 Norweskiego
o zezwoleniuMechanizmu
na realizację
inwestycjina
drogowej,
polegająPROJEKT
nr 1 ronda
„Realizacja
podnoszących
kompetencje
społeczno
- zawodowe
więźniów
cej na budowie
wrazszkoleń
z infrastrukturą
techniczną,
na terenie
Katowickiej
Specjalnej
oraz
stworzenie
warunków
więzi rodzinnych
w celu zwiększenia
efekStrefy
Ekonomicznej
w ułatwiających
Ujeździe, napodtrzymywanie
działkach w obrębie
ewidencyjnym
Zimna Wódka,
tywności
powrotu do społeczeństwa
po zakończeniu
odbywania kary”. Całkowita wartość Projekjednostkaichewidencyjna
Ujazd, ark. m.
1, nr:
tu:
823 Euro
- 1w451
liniach
rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:
Moduł
„Działania
na rzecz
ekologii”
- 1.1
30/1,
30/2, 29/26,
29/8,
29/10, 29/12, 28/2, 26/1, 30/3 (działki gminne),
Rok-2014:
10(działka
osadzonych
ukończyło
pilarza
kompetencyjne
miękkie
zakresu
32/4
nr 32/4
o pow.kurs
0,1289
haoraz
– doszkolenia
zajęcia pod
drogę, powstała
pozpodziaaktywizacji
zawodowej,
z problematyki
oraz działka
profilaktyki
uzależnień.
le działki
nr 32/1
na działki oekologicznej
nr 32/4 i 32/5;
nr 32/5
o pow. 1,4301 ha – poModuł 1.3
pn. „Przyjazne
miejsce
– dostosowanie pokoi
i sal widzeń do kontaktu skazanych z dziećzostaje
we władaniu
dotychczasowego
właściciela),
mi”.- 32/6 (działka nr 32/6 o pow. 0,3642 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziaRok 2014:
wydzieloną
część sali
widzeń
kącikdziałka
zabaw dla
le działki
gminnej
nr 32/2
nazagospodarowaliśmy
działki o nr 32/6 ina32/7;
nr dzieci,
32/6 iwyposażony
działka nr
w krzesełka,
z zabawkami,
materiały
do kolorowania,
klocki; kącik właściciela),
ma służyć wzmoc32/7stoliki,
o pow.szafki
0,0733
ha, pozostają
we władaniu
dotychczasowego
nieniu
ojcami
i odwiedzającymi
je małoletnimi
- więzi
32/8pomiędzy
(działka osadzonymi
nr 32/8 o pow.
0,0355
ha – do zajęcia
pod drogę,dziećmi.
powstała po podziale działki nr 32/3 na działki o nr 32/8 i 32/9; działka nr 32/9 o pow. 0,3914ha po*** właściciela).
zostaje we władaniu dotychczasowego
PROJEKT
nr 2 „Realizacja
Służby
podnoszących
kwalifikacje
zawodowe
W terminie
28 dni odszkoleń
daty kadry
ukazania
sięWięziennej
niniejszego
obwieszczenia
zainteresowaw
zapewnienia
właściwego
poziomu
stosowaniawkary
pozbawienia
wolności zgodnie
z międzynanecelu
strony
mogą w
Starostwie
Powiatowym
Strzelcach
Opolskich
– Wydział
Archirodowymi
zasadami praw człowieka.”
Całkowita 2,
wartość
Projektu:
584 Euro.
tektoniczno-Budowlany,
ul. Jordanowska
II piętro,
pokój2 966
nr 212
(w godzinach pn.
Moduł
2.1 „Wysokospecjalistyczne
szkolenia
kadry penitencjarnej
ze skazanymi
7.30÷17.00,
wt.-czw. 7.30÷15.30,
pt. 7.30÷14.00),
zapoznaćpracującej
się z treścią
decyzji i niebezdokupiecznymi,
młodocianymi lub z odbywającymi długoterminową kare pozbawienia wolności”
mentacją sprawy.
RokObwieszczenie
2014:
wywiesza się na okres od 11 lipca 2016r. do 08 sierpnia 2016r.
a) dokonano zakupu 3 pakietów pomocy dydaktycznych: książek,
filmów oraz
programu
mulz up. Starosty
Teresa
Wanecka
timedialnego z zakresów tematycznych:
ekologii,
arteterapii,
pracy z grupą oraz resocjalizacji
Naczelnik
Wydziału
Architektoniczno-Budowlanego

nieletnich .na łączną kwotę 1.449,95 zł,
2 funkcjonariuszy ukończyło wysokospecjalistyczne szkolenie z zakresu pracy w grupie z osaStrzelce Opolskie, dnia 11.07.2016r.
dzonymi młodocianymi, tj. w wieku do 21 roku życia.
O B W I E S Z C Z E N I E ST A R O S T Y S T R Z E L E C K I E G O
Moduł 2.2 pn. „Szkolenia kadry penitencjarnej w ramach przygotowania skazanych do powrotu do
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
środowiska otwartego”
na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych
2013Działając
rok
zasadach
przygotowania
i realizacji
inwestycji
w zakresie
dróg publicznych
(t.j.resocjaDz.U.
1)
dokonano
zakupu 4 pakietów
materiałów
dydaktycznych
do prowadzenia
programów
z 2015
poz. 2031)
oraz prezentacje
art. 49 ustawy
z 14 czerwca
1960r.
- Kodeks postępowania
admilizacyjnych
(książki,
multimedialne
na CD,
testy psychologiczne:
2 dla ZK Nr
1w
nistracyjnego
(t.j. Dz.U.i 2z dla
2016r.
poz. 23),Śląski na łączną kwotę 5.202,24 zł.,
Strzelcach Opolskich
ZK Sieraków
2) 2 wychowawców ukończyło
kurs zdo
zakresu
kształtowania
umiejętności społecznych u osadzopodaję
publicznej
wiadomości,
nych,
że
w
dniu
11
lipca
2016r.
Starosta
Strzelecki
wydał
na
rzecz Burmistrza Ujazdu decy3) 2 wychowawców ukończyło kurs z zakresu przygotowywania osadzonych do funkcjonowania w
zję administracyjną
Nr 3/16 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej
społeczeństwie po odbyciu kary,
na polegającej na budowie drogi publicznej nr 105786O, na północ od ul. Europejskiej,
4) 1 wychowawca ukończył kurs z zakresu przeciwdziałania bezrobociu,
wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
5) 3 wychowawców ukończyło kurs z ekologii,
w Ujeździe, na działkach:
6) 2 wychowawców ukończyło kurs z zakresu przeciwdziałania przemocy,
- w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:
7) 3 wychowawców ukończyło kurs z zakresu przeciwdziałania agresji,
jednostka ewidencyjna Ujazd, obręb ewidencyjny Olszowa, ark. m. 3
8) 1 wychowawca ukończył kurs z czytelnictwa,
- 301/1 (działka nr 301/1 o pow. 0,1122 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podzia2014 rok
le działki gminnej nr 301 na działki o nr 301/1 i 301/2; działka nr 301/1 i działka nr
1) 2 wychowawców ukończyło kurs z zakresu kształtowania umiejętności społecznych u osadzo301/2
o pow. 0,4178 ha, pozostają we władaniu dotychczasowego właściciela),
nych,
- 264/8 (działka nr 264/8 o pow. 0,0317 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podzia2) 1 wychowawczyni kończyła kurs z zakresu przygotowywania osadzonych do funkcjonowania w
lespołeczeństwie
działki nr 264/5
na działki o nr 264/8 i nr 264/9; działka nr 264/9 o pow. 31,4377 ha
po odbyciu kary,
pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela);
3) 2 wychowawców ukończyło kurs z zakresu przeciwdziałania bezrobociu,
jednostka ewidencyjna Ujazd, obręb ewidencyjny Sieroniowice, ark. m. 4
4) 1 wychowawczyni ukończyła kurs z arteterapii,
- 90/1 (działka nr 90/1 o pow. 0,0694 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale
5) 2 wychowawców ukończyło kurs z zakresu pomocy prawnej,
działki nr 90 na działki o nr 90/1 i nr 90/2; działka nr 90/2 o pow. 3,1212 ha pozostaje
2015 rok
we władaniu dotychczasowego właściciela),
1) dokonano zakupu pakietu pomocy dydaktycznych za kwotę 294,70 zł.
- 89/1 (działka nr 89/1 o pow. 0,0122 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale
Moduł 2.3 pn. „Podniesienie poziomu znajomości języków obcych kadry SW – pion ewidencji”;
działki nr 89 na działki o nr 89/1 i nr 89/2; działka nr 89/2 o pow. 0,6348 ha pozostaje
okresie wrzesień 2013 – czerwiec 2014 kurs języka angielskiego ukończyła jedna funkcjonariuszka,
we władaniu dotychczasowego właściciela);
Moduł 2.4 pn. „Podniesienie znajomości języków obcych kadry SW – pion penitencjarny” , w okresie
jednostka ewidencyjna Ujazd, obręb ewidencyjny Zimna Wódka, ark. m. 1
wrzesień 2013 – czerwiec 2014 kurs języka angielskiego ukończyło trzech funkcjonariuszy,
- 30/1 – działka gminna, drogowa,
Moduł 2.5 pn. „Podniesienie znajomości języków obcych kadry SW – pion ochrony”
- 31/1 (działka nr 31/1 o pow. 0,1992 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale
Rok 2014: pięciu funkcjonariuszy ukończyło kurs języka angielskiego ukończyło, 1 wychowawca
działki nr 31 na działki o nr 31/1 i 31/2; działka
nr 31/2 o pow. 2,1608 ha pozoDziału Penitencjarnego uczestniczył w wyjeździe studyjnym w Norwegii.
b)

staje we władaniu dotychczasowego właściciela).
W terminie 28 dni od daty ukazania ***
się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział ArchiPROJEKT nr 3 „Realizacja szkoleń kadry SW ukierunkowanych na podniesienie umiejętności słutektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212 (w godzinach pn.
żących prawidłowemu wykonaniu obowiązków służbowych”. Całkowita wartość Projektu: 766 587
7.30÷17.00, wt.-czw. 7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00), zapoznać się z treścią decyzji i dokuEuro
mentacją sprawy.
Moduł 3.1 pn. „Funkcjonariusz Służby Więziennej ratuje życie”.
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 11 lipca 2016r. do 08 sierpnia 2016r.
Rok 2013: dwie pielęgniarki ukończyły kurs z zakresu wykonywania i interpretacji zapisu EKG
z up. Starosty Teresa Wanecka
oraz dwie pielęgniarki ukończyły studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia.
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
Rok 2014: trzy pielęgniarki ukończyły kurs z zakresu szczepień ochronnych.
Rok 2015: dwie pielęgniarki ukończyły kurs z zakresu wykonywania i interpretacji zapisu EKG, dwie
pielęgniarki ukończyły kurs resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz dwie pielęgniarki ukończyły
kurs leczenia ran.
Moduł 3.2 pn. Stres znany i oswajany”
2015
Rok: troje
wychowawców
DziałuoPenitencjarnego
kurs 7,
„redukcja
stresu personelu
Apteka
„DOZ
Apteka. Dbam
Zdrowie” ul. ukończyło
M. Prawego
tel. 77/461-89-00
bezpośrednio
uczestniczącego
w procesie
resocjalizacji
wolności”
Apteka „Multifarm”
Zdrowie
i Uroda
Sp. z osób
o.o. pozbawionych
ul. Ligonia 1,
tel. 77/415-20-55
Moduł 3.6 pn. „Szkolenia językowe kadry zarządzającej SW”; w okresie wrzesień 2013 – czerwiec
Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383
2014 kurs języka angielskiego ukończył zastępca dyrektora zakładu karnego.

DYŻURY APTEK W STRZELCACH OP. W 2016 r.

Apteka „AWOS 3”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03
***
Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego
9, tel. 77/461-21-43
PROJEKT nr 4 „Wzmocnienie
systemu
działania Grup Interwencyjnych
Służby Więziennej i Grup
Apteka „Flos”,
ul. B.Chrobrego
1, tel. 77/463-88-39
Konwojowych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy działu ochrony”. CałkoApteka
„Słoneczna”,
ul.
Rynek
4/2,
tel.
77/418-50-56
wita wartość Projektu: 1 249 950 Euro.
Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
Rok 2013: przeszkolonych
zostało
dwudziestu
funkcjonariuszy
Działu Ochrony; dowódców i
Apteka „Dr.
Max”,
ul. Os.pięciu
Piastów
15, tel. 77/461-02-92
zastępców dowódców
zmian zdyżurów
zakresu udzielania
pierwszej
pomocy,
funkcjonariusz
Zmiana
w niedzielę
i święta
o 1godz.
9.00 Działu Ochrony
uczestniczył w wizycie studyjnej w Norwegii.
Rok 2014: przeszkolonych zostało dziesięciu
funkcjonariuszy Działu Ochrony z zakresu udzielania
LIPIEC
pierwszej pomocy.

14. „Śląska”

20. „DOZ Apteka”

26. „Słoneczna”

***
15. „Dr.
27. „Vita”
PROJEKT
nrMax”
3 „Stop przemocy – 21.
druga„Multifarm”
szansa. Podniesienie kompetencji
kadry penitencjarnej we
16. „Słoneczna”
22. „Pro-Pharma”
28. „Dr.
Max”w rodzinie odwzmocnieniu
działań edukacyjno-korekcyjnych
wobec skazanych sprawców
przemocy
bywających
kare pozbawienia wolności
znęcanie3”
się nad członkami29.
rodziny”
17. „Vita”
23.za„Awos
„DOZ Apteka”
Rok18.
2014:
jeden
psycholog Działu 24.
Penitencjarnego
szkolenie z
„Dr.
Max”
„Śląska” ukończył wysokospecjalistyczne
30. „DOZ Apteka”
zakresu pracy ze sprawcami przemocy.
19.
„DOZ
Apteka”
25.
„Śląska”
31.
„Multifarm”
Rok 2015:
1) kierownik Działu Penitencjarnego ukończył szkolenie z zarządzania specjalistycznymi oddziałykorekcyjno-edukacyjnymi
wobecpełni
sprawców
przemocy
w rodzinie
Jeśliwaniami
nie są Państwo
pewni, która apteka
w danym
dniu dyżur
– można upewnić się,
2) trzech wychowawców Działu Penitencjarnego ukończyło wysokospecjalistyczne szkolenie z zadzwoniąc pod numer Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 664 480 500
kresu pracy ze sprawcami przemocy.

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej
FizycznejiiTurystyki
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

PO W IAT S T R Z E LE C K I

8

Refleksje po Zjeździe Absolwentów
„LW”
. Lekcja wychowawcza. Każdy z nas sięgając pamięcią do szkolnych lat wie,
że jest to lekcja szczególna i specyficzna. I pewnie większość z nas ma
w pamięci kilka takich „wychowawczych”, które będzie pamiętał latami.
W moim przypadku takich lekcji jest sporo. Wychowawcą była bowiem znana wielu osobom Pani Profesor Urszula Kraka. Były więc „LW”
z poezją czytaną w parku, z motywem mitologicznym (gdy udawaliśmy greckich bogów) lub lekcja, na
której pisaliśmy list do samego siebie za 30 lat. Nikt wtedy nawet nie
pomyślał, że jedna z nas zamieni się
miejscem z naszą Panią Profesor i będzie uczyła zza „Jej” biurka kolejne pokolenia. Lub że inna uczennica zostanie stewardessą, która zwiedzi pół świata, a jej nazwisko wyczytywane co dzień z dziennika -Teresa
Grzywocz- będzie można przeczytać
na okładce książek o podróżach jej
autorstwa. Nikt też wtedy jeszcze nie
wiedział, że kolejna uczennica - Joanna Fabianowska - będzie mieszkać
w Irlandii, pracując jako „social care
worker” w Dublinie.
Zjazd Absolwentów, z takim rozmachem przygotowany przez naszą Alma
Mater, stał się okazją, by te osoby spotkały się w klimacie wspomnień i poczucia, że przecież to było tak niedawno…. Przypomniało się nam, jak będąc w wieku obecnych uczniów gimnazjum i liceum nie wiedzieliśmy do
końca, którą drogą iść, co wybrać…

K
Chęć ułatwienia wyboru, pewnego
ukierunkowania moich wychowanków nasunęła mi pomysł lekcji wychowawczej powiązanej z preorientacją zawodową. Już wcześniej kilka
razy udało mi się zorganizować podobne spotkanie z wymienioną wyżej
Teresą Grzywocz, która opowiedziała o swojej fascynującej, choć trudnej
pracy w liniach lotniczych. Młodzież
była bardzo zadowolona z możliwości takiego spotkania i poznania doświadczeń, dlatego tym razem poprosiłam Joannę Fabianowska, która od
10 lat pracuje jako pracownik opieki
społecznej w Irlandii.
Jako że rozmowa z naszym gościem przebiegała wyłącznie w języku angielskim, a ona sama celowo bardziej skupiła się na temacie swoich
doświadczeń z życia w Irlandii, aniżeli na swoim pochodzeniu, większość
uczniów była przekonana, że pani Joanna jest właśnie stamtąd. Zaskoczenie, że jest absolwentką naszej szkoły
i że kiedyś siedziała w jednej z ławek

razem z ich wychowawcą było dość
spore. Jednak satysfakcja, że potrafią
wykorzystać język obcy i że już teraz
widzą owoce swojej pracy – również.
Celem lekcji było nie tylko zapoznanie się z zaletami i wadami konkretnego zawodu, ale również motywacja uczniów do wytężonej nauki
języków obcych. Pani Fabianowska
podkreśliła, że w jej przypadku biegła
znajomości języka była podstawą, by
pogodzić marzenie o Irlandii ze swoim wymarzonym zawodem.
W imieniu klasy 2a oraz ich wychowawcy składamy pani Joannie
podziękowania za poświęcony czas
i chęć podzielenia się swoim doświadczeniem, które jest bezcenne dla
młodego człowieka. Serdecznie zapraszamy również innych absolwentów, którzy mając ciekawy zawód lub
interesujące doświadczenia, chcieliby
podzielić się swoją historią i tym samym przyczynić się do zawodowego
ukierunkowania młodzieży.
Katarzyna Maciaszczyk-Paprotny

Powiat Strzelecki Latem

onkurs fotograficzny pod takim
hasłem ogłosiło Powiatowe Centrum Kultury. I... na razie cisza. To
zdumiewające. Czyżby wszystkim
nasze zakątki wydawały się tak znane, że nic ciekawego w nich nie znajdują? A może po prostu wszyscy wyjechali na wakacje i dopiero, gdy wrócą, rodzinne strony wydadzą się im

interesujące, malownicze, warte odkrycia na nowo.
Zapraszamy zatem jeszcze raz do
wzięcia udziału w konkursie fotograficznym: Powiat Strzelecki o każdej porze roku jest piękny. Wystarczy
tylko spojrzeć nań z nieco innej strony niż zwykle. Konkurs trwa do 22
sierpnia 2016 roku.

Znacie ten widok? Znacie, to obejrzyjcie jeszcze raz. Fot. Błażej Duk.

Lipiec w Powiatowym Centrum Kultury

