25 lat wolności

13 stycznia starosta Józef Swaczyna
uczestniczył w Pałacu Prezydenckim w
uroczystości podsumowującej obchody
25-lecia odzyskania przez nasz kraj pełnej
niezawisłości. Celem obchodów tej rocznicy było nie tylko przypomnienie zasług
i złożenie hołdu tym, którzy mieli i mają
zasługi dla odzyskania polskiej wolności,
ale również o pokazanie zmian, jakie zaszły w ciągu minionych 25 lat.
- Zaproszenie Prezydenta RP było

dla mnie zaszczytem, ale także powodem
do satysfakcji, że docenia się nie tylko
postaci znane powszechnie, ale także
nas, samorządowców, reprezentujących
lokalne społeczności, które przecież także
mają swój udział w tych zmianach, jakie
zaszły w ostatnim okresie – mówi starosta
Swaczyna, przypominając, że i w naszym
powiecie zostało zorganizowane radosne
święto w dniu 4 czerwca ub.r., co przypomina zamieszczone wyżej zdjęcie.

Poradnia Endokrynologiczna
wreszcie działa
Od początku grudnia ub.r. ponownie w
strzeleckim szpitalu uruchomiona została
po kilku latach przerwy Poradnia Endokrynologiczna. To bardzo dobra wiadomość. Wystarczy tylko przypomnieć dwie
ubiegłoroczne edycje Białej Soboty – do
endokrynologów miejsca rozchwytywane
były najszybciej. I jak się po konsultacjach

okazywało – znaczny odsetek przyjętych
pacjentów lekarze kierowali do dalszego
specjalistycznego leczenia.
Bardzo brakowało Poradni Endokrynologicznej w naszym powiecie. Już jest,
działa i nawet terminy przyjęć nie są tak
odległe – na początek kwietnia tego roku.

Alarm fałszywy
na szczęście

Rynek pracy w powiecie strzeleckim

Mniej bezrobotnych, ale…
Obiektywnie - istotnie jest lepiej:
bezrobocie już dawno nie było w naszym
powiecie tak niskie (8,6%). Wpływ na
to ma duża liczba nowo powstałych
miejsc pracy jak również nasilająca się
emigracja zarobkowa.
- Odnotowaliśmy znaczący spadek
liczby absolwentów, których wielu rejestrowało się u nas po powrocie z wakacyjnych wyjazdów zarobkowych – mówi
dyrektor PUP Norbert Jaskóła. – W roku
2013 w okresie od lipca do września zarejestrowało się u nas 469 absolwentów
w wieku do 25 lat, w roku 2014 w tym
samym okresie zgłosiło się ich tylko 356.
To duży spadek.
dok. na str. 3

Źródło: www.mapadotacji.gov.pl

Oby jak najszybciej w strefie ekonomicznej w Ujeździe ulokowało się jak najwięcej firm

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
we współpracy z

Izbą Gospodarczą „Śląsk”
zaprasza do udziału w konkursie przeznaczonym dla
przedsiębiorców i firm funkcjonujących na terenie powiatu strzeleckiego

NAJLEPSZY PRODUKT
POWIATU STRZELECKIEGO 2014
Ważne, aby w minionym roku 2014 Państwa firma
wytwarzała zgłaszany produkt lub świadczyła zgłaszaną usługę
i by siedziba firmy usytuowana była na terenie powiatu strzeleckiego.
Uczestnicy będą konkurować w następujących kategoriach:
a) przetwórstwo rolno-spożywcze,
b) działalność produkcyjna,
c) działalność usługowa,
d) usługi gastronomiczno-hotelarskie.
Zgłoszone produkty będzie oceniać Kapituła Konkursu, natomiast mieszkańcy Powiatu Strzeleckiego
w głosowaniu przyznają swoją własną nagrodę - Nagroda Konsumenta.

Tej treści mail dotarł tuż po 7 rano 12 stycznia do sekretariatu Urzędu Skarbowego
w Strzelcach Opolskich. Sprawa została natychmiast zgłoszona na policję. Nie był to
jednostkowy przypadek. W różnych regionach Polski, w miastach małych i dużych, tej
treści maile otrzymało o tej samej porze wiele instytucji, urzędów, samorządów, a także
lotnisko im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.
Została powiadomiona KW Policji w Opolu, na miejsce zostało wezwane pogotowie
ratunkowe i strażacy, ratownicy medyczni, teren został zabezpieczony, a budynek strzeleckiego Urzędu Skarbowego przeszukany przez 8-osobowa grupę policjantów pod dowództwem naczelnika wydziału prewencji i ruchu drogowego ndkm Sławomira Nowaka.
Wszystkie alarmy w Polsce na szczęście okazały się fałszywe, ale komentatorzy
zwracają uwagę m.in. na fakt, że maile zostały wysłane z adresu wskazującego na rosyjskojęzyczną domenę (.ru), a w dzisiejszych czasach założenie poczty elektronicznej
w dowolnym kraju nie jest zbyt skomplikowane oraz na użycie w mailu formy „Allahu
Akbar”, a nie potocznej „Allah Akbar”.
Co oznacza owo „Allahu Akbar”? „Bóg jest wielki” – zwrot często używany w
świecie islamu, który stanowi zarówno nieformalne wyznanie wiary w Allaha, jak i jej
formalną deklarację.

Udział w konkursie jest BEZPŁATNY !
Warto wziąć udział, bo na każdego uczestnika czeka bezpłatna promocja zgłoszonego produktu/
usługi, a dla zwycięzców oprócz tytułu Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2014 roku przewidziana jest statuetka i bezpłatna reklama w naszym dwutygodniku „Powiat Strzelecki” oraz nagroda.

Na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia!
Regulamin i Formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie

www.powiatstrzelecki.pl
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Sesja Rady Powiatu

Budżet Powiatu na 2015 uchwalony

Stypendia Marszałka
Miło nam poinformować, że na opublikowanej na początku stycznia przez Urząd Marszałkowski liście stypendystów marszałka dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - edycja 2014/2015 znalazło się kilkoro uczniów
szkół w powiecie strzeleckm.
Oto oni: Beata Adamska (ZSO w Strzelcach Op.), Jakub Filusch (PG w Leśnicy), Marta i
Kinga Fojcik (ZSO w Strzelcach Op.), Dawid Kulik (CKZiU w Strzelcach Op.), Justyna
Nieświec (ZSG Izbicko), Marek Rzepka (PG w Jemielnicy), Monika Sładek (ZSO w
Strzelcach Op.) i Małgorzata Stanula (ZSO w Strzelcach Op.).

Koncert dla Barki
Ostatnia w ubiegłym roku sesja Rady
Powiatu, a trzecia z kolei w tej kadencji,
poświęcona była głównie sprawom finansowym – i tym bieżącym, i tym przyszłym.
30 grudnia radni podejmowali uchwały
zarówno związane z wniesionymi przez
Zarząd Powiatu Strzeleckiego autopoprawkami do projektów uchwał:
• w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu strzeleckiego
• w sprawie zmiany budżetu i zmian w
budżecie powiatu na rok 2014
• w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2014 oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji
w roku budżetowym 2015,
• jak i z projektem Budżetu Powiatu na
rok 2015 (o czym szerzej dalej) oraz
planem finansowym Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego na
2015 (w planie inwestycyjnym ujęte
jest lądowisko i zakup i tomografu w
2015 r. – przy czym, jak zauważyła
dyrektor szpitala, pozyskanie pieniędzy na te cele będzie niełatwe bez
zdobycia środków unijnych i wsparcia
z budżetu powiatu).
Radni przyjęli również plan tematyki i
terminów sesji Rady Powiatu w roku 2015,
a także zatwierdzili plan kontroli Komisji
Rewizyjnej na rok 2015. Dodać w tym
miejscu należy, że wobec zrzeczenia się
mandatu radnego przez Rajmunda Hudzika
i otrzymanego Postanowienia Komisarza
Wyborczego w Opolu w sprawie wygaśnięcia jego mandatu – stanowisko sekretarza

Komisji Rewizyjnej (obligatoryjne ustawowo) powierzono radnemu Waldemarowi
Bednarkowi.
Wszystkie te uchwały przyjęte zostały
przez radnych jednogłośnie, podobnie
jak w sprawie wykonywania niektórych
zadań z zakresu administracji rządowej
dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w
2015 r., uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w
Strzelcach Opolskich oraz w sprawie
wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości zabudowanej stanowiącej
własność Powiatu Strzeleckiego. Chodzi
tu o dawny budynek Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kościuszki, zwany potocznie kurnikiem, gdzie
znajdzie siedzibę Prokuratura Rejonowa w
Strzelcach Opolskich. Inwestycja, która
ma zakończyć się w 2017 roku, zostanie
sfinansowana przez Skarb Państwa.
Kolejny punkt sesji to projekt uchwały
w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego
na rok 2015. Przewodniczący Rady Stanisław Krawiec poinformował, że uchwały
Składu Orzekającego RIO o przedłożonym
projekcie budżetu oraz uchwały Składu
Orzekającego RIO w sprawie możliwości
sfinansowania deficytu w 2015 r. są pozytywne. Opinie te otrzymali przed sesją
również wszyscy radni.
W głosowaniu tym razem radni nie
byli jednomyślni – 16 osób glosowało za,
a 2 wstrzymały się od głosu.
Starosta J. Swaczyna dziękując za
przyjęcie Budżetu Powiatu na rok 2015
stwierdził, że dzięki temu można będzie

kontynuować wiele zadań inwestycyjnych.
W roku 2014 założyliśmy, że najwięcej
środków inwestycyjnych przeznaczonych
zostanie na drogi. W roku 2015 ten kierunek będzie kontynuowany – a wydatki inwestycyjne zaplanowane są w podobnych
wielkościach. Dzięki temu i przy wsparciu
środków unijnych, mieszkańcy doczekają
się kolejnej znaczącej poprawy infrastruktury drogowej. Nie jest również wykluczone, że będziemy musieli wesprzeć Szpital
Powiatowy w zakresie budowy lądowiska,
którego jestem przeciwnikiem, ale – takie
są wymogi dla szpitali, w których funkcjonują szpitalne oddziały ratunkowe.
Musimy tez myśleć o nowym tomografie,
jeśli chcemy być nadal placówka konkurencyjną dla innych szpitali.
Kończąc wypowiedź, starosta podziękował Skarbnik Powiatu Jolancie Drochomireckiej i całemu i Wy-działowi Finansowemu za perfekcyjne przygotowanie tego
dokumentu i całej Radzie za uchwalony
budżet. Dochody Powiatu Strzeleckiego
w roku 2015 wyniosą ponad 68,31 mln zł,
a wydatki ponad 69,25 mln zł. Zaplanowany deficyt w wysokości ponad 940 tys.
zł zostanie sfinansowany przychodami z
wyemitowanych przez Powiat Strzelecki
papierów wartościowych (obligacji).
Zestawienie planowanych przez
Powiat Strzelecki na rok 2015 najważniejszych inwestycji drogowych opublikowaliśmy w numerze. Warte podkreślenia jest
także, że niektóre inwestycje drogowe będą
zadaniami realizowanymi wspólnie przez
samorząd powiatowy i samorządy gminne.

W sobotę, 17 stycznia br., w hali
sportowej przy ulicy Kozielskiej w
Strzelcach Opolskich o godz. 19.00 odbędzie się koncert charytatywny na rzecz
odbudowy domu Barki, który spłonął w
październiku.
Zaśpiewa Kamil Bednarek i zespół
Pajujo, a prawdziwym hitem będą wystawione na aukcję w przerwie między
koncertami oryginalne koszulki Roberta
Lewandowskiego, Łukasza Piszczka,
Kuby Błaszczykowskiego i Mariusza
Wlazłego – z ich autografami.
Cegiełki w cenie 30 i 50 zł można

kupić w CKZiU i w SOK w Strzelcach
Opolskich, w księgarni w Zawadzkiem, na
Wydziale Teologicznym UO oraz w klubie
KUBATURA w Opolu.
Koncert organizuje Stowarzyszenie
Pomocy Wzajemnej „Barka” wspólnie z
parafią św. Wawrzyńca, wydziałem teologicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz
strzeleckimi samorządami.
Mieszkańcy naszego powiatu, którzy
nie wybierają się na koncert mogą wesprzeć odbudowę Barki wpłacając dowolna
kwotę na podane niżej konto:

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”

Bank Spółdzielczy w Leśnicy
O/Strzelce Opolskie
88 8907 1089 2002 1000 7211 0007

z dopiskiem: odbudowa mieszkań wspólnoty Wieczernik i schroniska dla osób bezdomnych

Fiat panda dla policji

Wspólne zadania drogowe gmin i Powiatu Strzeleckiego w roku 2015:
Gmina Kolonowskie

* Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Strzelce Opolskie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. Ks. Czerwionki wraz z
dokumentacją projektową

Gmina Leśnica

* Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny
wraz z dokumentacją projektową
* Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej Ligota Dolna - DP 1805 O w m. Kadłubiec ul. Wiejska
* Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śl. w m. Leśnica, ul. Zdzieszowicka

Gmina Ujazd

* Przebudowa chodnika w ciągu drogi Olszowa - Ujazd w m. Stary Ujazd ul. Czterdziestolecia

Gmina Strzelce Opolskie

* Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Strzelce Opolskie - Kolonowskie w m. Strzelce Opolskie ul. Habryki
* Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Szymiszów - Rożniątów w m. Szymiszów ul. Dworcowa wraz z dokumentacją projektową
Gmina Zawadzkie (jest pismo intencyjne)
* Przebudowa drogi powiatowej Piotrówka – Żędowice; wykonanie chodnika w m. Barut ul. Wiejska

Nowa Rada Społeczna szpitala

Na drugiej w tej kadencji sesji Rady Powiatu – 11 grudnia ub.r.– radni wybrali spośród swego gr na członków Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. Prałata
J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.
Jej zadania określa ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).
Rada społeczna szpitala to organ doradczy
jego dyrektora. Powołuje ją i odwołuje
oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie
podmiot tworzący podmiot leczniczy. W
naszym przypadku Powiat Strzelecki. W
posiedzeniach rady społecznej uczestniczy
kierownik podmiotu leczniczego oraz
przedstawiciele organizacji związkowych.
W tej kadencji w skład Rady Społecznej naszego szpitala powiatowego wybrani
zostali: Stefan Szłapa, Ryszard Nocoń,
Janusz Żyłka, Waldemar Bednarek, Waldemar Gaida, Hubert Ibrom, Aleksandra
Labus-Gałuszka, a jej przewodniczącym
został Józef Swaczyna.

Nowy nieoznakowany radiowóz otrzymali 22 grudnia ub.r. funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich. Ten „świąteczny” prezent sfinansowany został dzięki wsparciu Urzędu Miasta w Strzelcach Opolskich oraz z budżetu Policji. Auto
będzie używany przez policjantów z pionu prewencji i kryminalnego. Nowy radiowóz
niewątpliwie usprawni pracę i pozwoli na jeszcze lepsze działanie.

Pomóżmy Marzence!
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OFERTY PRACY

Starosta Strzelecki na czele
Konwentu Starostów

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
STANOWISKO

MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO
BARUT, ŁAZISKA
8/22 etatu			
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE 		
NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW
STRZELCE OPOLSKIE
EKONOMICZNYCH 		
		
DORADCA KLIENTA
STRZELCE OPOLSKIE
INDYWIDUALNEGO		
		
		
PRACOWNIK BIUROWY W DZIALE
STRZELCE OPOLSKIE
PLANOWANIA PRODUKCJI		
		
-

12 stycznia br. w siedzibie naszego starostwa zebrał się Konwent Starostów Województwa Opolskiego, w całości poświęcony sprawom organizacyjnym.
Miło nam poinformować, że Starosta Strzelecki Józef Swaczyna został wybrany
Przewodniczącym Konwentu Starostów Województwa Opolskiego. Tę funkcję będzie
pełnił już po raz drugi – w poprzedniej kadencji również starostowie Opolszczyzny
powierzyli mu tę funkcję.

Mniej bezrobotnych, ale…
dok. ze str. 1
W ubiegłym roku przedsiębiorcy
zgłosili 3143 oferty pracy, co zaowocowało
podjęciem pracy przez ok. 2200 osób. W
tym mieszczą się i te osoby, które podjęły
pracę na czas określony, trzy miesiące,
a potem albo się nie sprawdziły, albo
nie odpowiadały im warunki pracy lub
pracodawca nie spełnił ich oczekiwań co
do zapowiadanej po tym okresie płacy i w
efekcie musiały lub chciały szukać innego
miejsca zatrudnienia.
- Niestety - dodaje dyrektor Jaskóła
– płace w naszym powiecie są niskie. –
Najczęściej oferowane zarobki (w ok. 70%
ofert) w niewielkim stopniu przekraczają
płacę minimalną. Także premie nie są
wysokie – ok. 50-100 złotych. To zawsze
przynosi rozczarowanie i wielu to zniechęca. Magazynierzy, operatorzy wózków zarabiają ok. 2000 zł brutto, ślusarze – 2200
zł. To też niedużo.
Gdy pytam, kto najlepiej u nas zarabia,
okazuje się, że kierowcy samochodów
ciężarowych, pracujący w transporcie
międzynarodowym – ok. 4,5-5 tysięcy
złotych. Także niezbyt wiele, gdyż jest to
praca ciężka i wymagająca drugiej nieobecności z dala od domu, stąd kierowcy
ciągle są poszukiwani.
Niezaprzeczalnym atutem jest, że
powstało ok. pół tysiąca nowych miejsc
pracy – zarówno w firmach małych, jak i
dużych. Nowych pracowników zatrudniło
kilka dużych firm: Kronospan, Coroplast
i McBride. Ta ostatnia to największe
przedsiębiorstwo funkcjonujące na terenie
naszego powiatu – zatrudnia w tej chwili
ponad 560 osób, dzięki czemu wyprzedziło
strzelecki szpital, który jeszcze całkiem

niedawno był na naszym terenie największym pracodawcą.
- Kolejną firmą, która zgłosiła się
do PUP i zapowiada przyjęcia nowych
pracowników jest firma PolMag z Kędzierzyna, która przeniosła się do Strefy
Aktywności Gospodarczej w gminie
Ujazd. Wybudowała tam halę i biurowiec,
przeniosła pracowników z Kędzierzyna-Koźla, ale chce zatrudnić nowe kadry,
choć konkretnej oferty na razie jeszcze nie
przedstawiła – mówi dyrektor Jaskóła. – To
firma zajmująca się produkcją z lekkich
stopów części i obudów wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym,
lotniczym, optycznym. Będą poszukiwać
osoby wykwalifikowane jak również do
przyuczenia w zawodzie odlewnik.
Na koniec dyrektor PUP zwraca się
z apelem do bezrobotnych, którzy jednak decydują się na wyjazd za granicę:
dopełniając formalności z uwagi na swe
własne dobro.
- Tylko niewielu z nich zawiadamia
nas o wyjeździe, a powinni to robić.
Przecież zdarza się, że praca za granicą
nie zawsze układa się zgodnie z planami.
Gdy tam się nie wiedzie i ludzie wracają
wcześniej, niż zamierzali, chcą się u nas
zarejestrować jako bezrobotny przez 120
dni. Jeśli nie stawi się na drugi termin –
nie może się zarejestrować jako osoba
bezrobotna przez pół roku. Dlatego proszę:
informujcie nas, że wyjeżdżacie. Zaoszczędzi to pracy pracownikom urzędu pracy
oraz niepotrzebnych korekt i rozliczeń z
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Marta Górka

		
		
PRACOWNIK BIUROWY - TECHNOLOG
GRODZISKO
		
		
PRACOWNIK BIUROWY
ZAWADZKIE
		
BIUROWE-TECHNOLOG
ZAWADZKIE
		
		
PRACOWNIK BIUROWY
STRZELCE OPOLSKIE
		
PRACOWNIK BIUROWY
STRZELCE OPOLSKIE
W DZIALE JAKOŚCI		
		

-

		
		
KONSULTANT TELEFONICZNY
STRZELCE OPOLSKIE

-

SPRZEDAWCA TELEFONICZNY

STRZELCE OPOLSKIE

-

SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
W BRANŻY MIĘSNEJ		
		
SPRZEDAWCA BILETÓW, KASJER
STRZELCE OPOSLKIE
		
KASJER-SPRZEDAWCA
KĘDZIERZYN- KOŹLE
KASJER HANDLOWY
KOLONOWSKIE
		
		
		

-

KELNER/KA
STRZELCE OPOLSKIE
		

-

		
KUCHARZ/PIEKARZ
STRZELCE OPOLSKIE
		
BUFETOWY
STRZELCE OPOLSKIE
		

-

		
		

-

KELNERKA-KUCHARKA
STRZELCE OPOLSKIE
		
PRACOWNIK OCHRONY
STRZELCE OPOLSKIE
PRACOWNIK OCHRONY
KADŁUB
		
		
TOKARZ
POZNOWICE
ŚLUSARZ-MONTER
STRZELCE OPOLSKIE
SPAWACZ
UJAZD
		
		
		
MURARZ PRACOWNIK BUDOWLANY
WG ZLECĘŃ
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY
WG ZLECEŃ
/MURARZ		
KIEROWCA W RUCHU
TRASY MIĘDZYNARODWE
MIĘDZYNARODOWYM		
		
KIEROWCA KAT. C+E
TRASY MIEDZYNARODOWE
		
KIEROWCA KAT. C
WG. ZLECEŃ
		
MAGAZYNIER
STRZELCE OPOLSKIE
		
OPERATOR MASZYN DO PRODUKCJI
STRZELCE OPOLSKIE
OPAKOWAŃ		
MAGAZYNIER
STRZELCE OPOLSKIE

-

PAKOWACZ
STRZELCE OPOLSKIE
OPERATOR MASYZN
UJAZD
OPERATOR PRODUKCJI
STRZELCE OPOLSKIE
		
OPERATOR RĘBAKA
STRZELCE OPOLSKIE
ELEKTRYK
STRZELCE OPOLSKIE
		
		
MECHANIK UTRZYMANIA RUCHU
STRZELCE OPOLSKIE
		
		
ELEKTRYK UTRZYMANIA RUCHU
STRZELCE OPOLSKIE
		

-

wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem
pedagogicznym + wychowanie przedszkolne,
upr. pedagogiczne,
wykształcenie wyższe (w tym licencjat)-ekonomiczne,
znajomość rachunkowości i programów księgowych,
upr. pedagogiczne
wykształcenie min. średnie, - komunikatywność,
obsługa komputera i MS Office,
znajomość branży finansowej, organizacja pracy,
mile widziane doświadczenie w branży finansowej
wykształcenie średnie lub wyższe,
bardzo dobra znajomość programu Excel,
umiejętność pracy w zespole, umiejętność konstruktywnego
rozwiązywania problemów, wytrwałość, odporność na stres,
mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
biegła znajomość języka angielskiego
wykształcenie min. średnie
obsługa komputera i programu AUTO - CAD,
znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym
wykształcenie min. średnie, - bardzo dobra obsługa komputera,
komunikatywna znajomość j. francuskiego
wykształcenie min. średnie, - bardzo dobra obsługa komputera,
znajomość AUTO-CAD, - doświadczenie mile widziane,
znajomość j. niemieckiego w stopniu komunikatywnym
wykształcenie średnie lub wyższe, - obsługa komputera,
znajomość j. niemieckiego lub j. angielskiego
wykształcenie średnie lub wyższe,
bardzo dobra znajomość programu Excel,
umiejętność pracy w zespole, umiejętność konstruktywnego
rozwiązywania problemów, wytrwałość, odporność na stres,
mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
biegła znajomość języka angielskiego
umiejętność swobodnego wysławiana się, łatwość nawiązywania
przyjaznych relacji, rzetelność wykonywaniu powierzonych
zadań
umiejętność swobodnego wysławiania się, łatwość w nawiązywaniu
przyjaznych relacji, rzetelność w wykonywaniu powierzonych
zadań, - stopień niepełnosprawności
wykształcenie min. zawodowe, - umiejętność obsługi klienta,
mile widziana znajomość obsługi kasy fiskalnej,
mile widziane doświadczenie jako sprzedawca w sklepie mięsnym
wykształcenie min. średnie, - obsługa komputera, Word Excel,
obsługa kasy fiskalnej
wykształcenie średnie,
wykształcenie zawodowe – handlowe,
doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane,
obsługa kasy fiskalnej,
zaangażowanie i pracowitość, łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, książeczka sanepidu lub gotowość
do jej wyrobienia, gotowość do pracy w systemie zmianowym,
gotowość do odbycia szkolenia poza miejscem zamieszkania
wykształcenie min. zawodowe,
dyspozycyjność, może być osoba ucząca się w systemie zaocznym
lub wieczorowym,
mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
wykształcenie min. zawodowe,
mile widziane doświadczenie w gastronomii
wykształcenie średnie,
obsługa kasy fiskalnej, umiejętność organizacji pracy i współdziałania w zespole, - aktualna książeczka SANEPID,
doświadczenie zawodowe na stanowisku w branży gastronomicznej,
znajomość języka angielskiego i niemieckiego w stopniu komunikatywnym
prawo jazdy kat. B, -książeczka sanepidowska,
mile widziane doświadczenie
wykształcenie zawodowe
mile widziane doświadczenie w pracy w ochronie,
umiejętność koncentracji i wykonywania poleceń,
orzeczenie o niepełnosprawności, - zaświadczenie o niekaralności
wykształcenie zawodowe,- obsługa tokarek
wykształcenie zawodowe - techniczne
wykształcenie zawodowe,
umiejętność spawania metodą TIG,
uprawnienia: stosowne zaświadczenia, książeczka spawacza,
doświadczenie: 2-3 lata spawania metodą TIG
prawo jazdy kat. B, - doświadczenie mile widziane
wykształcenie min. budowlane-malarz,
prawo jazdy kat. B mile widziane, - doświadczenie
doświadczenie mile widziane, - prawo jazdy kat. C+E, kwalifikacje,
mile widziana znajomość j. niemieckiego /angielskiego,
wykształcenie min. zawodowe
prawo jazdy kat. C+E,, - upr. ADR,
mile widziane podstawy języka niemieckiego
wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat. C,
doświadczenie mile widziane - umiejętność prac budowlanych
wykształcenie średnie, -gotowość do pracy w ruchu ciągłym,
upr. do obsługi wózków widłowych
wykształcenie zawodowe-techniczne,
mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
odpowiedzialność, punktualność, uczciwość, dyspozycyjność,
brak nałogów, dobra sprawność fizyczna, - upr. na wózki widłowe
wykształcenie średnie, - gotowość do pracy w ruchu ciagłym
wykształcenie podstawowe, - mile widziane upr. na wózek widłowy
wykształcenie średnie, - gotowość do pracy w ruchu ciągłym,
podstawy znajomość j. niemieckiego
wykształcenie zawodowe, - gotowość do pracy w ruchu ciągłym
wykształcenie min. średnie,
umiejętność spawania metodą MIG, TIG,
upr. elektryczne do 1 kV, -słaba znajomość języka angielskiego
wykształcenie min. zawodowe,
doświadczenia w dziale utrzymania ruchu,
gotowość do pracy w ruchu ciagłym
wykształcenie zawodowe, - gotowość do pracy w ruchu ciągłym,
upr. Sep do 1 kV lub bez ograniczenia napięcia
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Ulgi dla dużych rodzin

Mniej pieniędzy dla szpitala

Rodziny z co najmniej trójką dzieci – bez względu na wysokość dochodu
- mogą otrzymać bezpłatnie Kartę Dużej Rodziny, którą na wniosek zainteresowanych przyznaje burmistrz, wójt lub prezydent miasta. Wnioski można też
pobrać na stronie rodzina.gov.pl.
Dodajmy, że rodzice (Karta przysługuje też samotnemu rodzicowi oraz rodzicom zastępczym) korzystają z kart dożywotnio, a dzieci do 18 roku życia lub – jeśli
się uczą – do 25 roku życia. Osoby niepełnosprawne korzystają z karty w okresie
trwania orzeczenia o niepełnosprawności – nie wyznaczono żadnej granicy wieku.
Karta jako program rządowy funkcjonuje od pół roku, ale od 1 stycznia br.
weszła w życie jako ustawa.
Opłaca się ją mieć – bo przynosi rzeczywiste ulgi.

Tańsze paszporty

16 grudnia w siedzibie strzeleckiego
starostwa spotkali się członkowie Konwentu Starostów Województwa Opolskiego i
dyrektorzy szpitali powiatowych, którzy
jeszcze wówczas nie podpisali kontraktów
z NFZ na rok 2015. Na spotkanie zaproszeni zostali również przedstawiciele opolskiego oddziału NFZ, jednak nie raczyli się
zjawić. A przecież tematów do rozmów, i
to w trybie pilnym, nie brakowało – poczynając od wysokości kontraktów dla szpitali
po „pakiety onkologiczne” i „pakiety kolejkowe”, które miały ruszyć od początku
roku. Oburzeni tą nieobecnością uczestnicy
spotkania nie szczędzili ostrych słów pod
adresem nieobecnych, nie zmieniło to
jednak rzeczywistości, która w pierwszych
dniach stycznia okazała się czarniejsza,
niż w najczarniejszych przewidywaniach.
Zamknięte przychodnie rodzinne należące
do Porozumienia Zielonogórskiego spowodowały gwałtowny przypływ pacjentów
do szpitali. W Szpitalu Powiatowym im.
Prałata J. Glowatzkiego na korytarzach
tłum był taki, że „było czarno” – jak ujęła
to jedna z mam, która musiała zjawić się
na izbie przyjęć z chorym dzieciaczkiem.

Ale cóż się dziwić – skoro w powiecie
strzeleckim kontrakt z NFZ miały wtedy
podpisane tylko dwie przychodnie i tylko
one działały na początku stycznia.
Wreszcie PZ dogadało się z ministrem
zdrowia, sytuacja w miarę się unormowała
po święcie Trzech Króli, ale te spory przysłoniły informacje o wysokości szpitalnych
kontraktów z NFZ. Nas, mieszkańców
powiatu strzeleckiego, interesuje tylko
jeden kontrakt – naszego szpitala. Przypomnijmy, że kiedyś NFZ ogłaszał konkursy
dla szpitali, w roku 2014 tego nie zrobił, a
dyrektorzy placówek do końca października ub.r. musieli tylko podpisać aneksy
umów. W dodatku nie są to roczne umowy,
a obowiązujące do połowy 2016 roku.
Jak wówczas się oburzano – dyrektorzy
szpitali aneksy podpisywali w ciemno,
nie znając wysokości kontraktów! Ale
innego wyjścia nie mieli – groźbą był brak
kontraktu w ogóle.
Dziś już znają. Dyrektor szpitala w
Strzelcach Opolskich Beata Czempiel nie
jest zadowolona: kontrakt na ten rok jest
mniejszy o ok. 400 tysięcy złotych niż w
roku 2014. Niby niedużo, ale jednak.

Lądowiska nie trzeba budować!
Jeszcze na ostatniej sesji, dwa dni
przed końcem roku, o czym można przeczytać na str. 2 naszego dwutygodnika,
mówiono o tym, że będzie trudno znaleźć
pieniądze na lądowisko dla helikopterów
transportujących pacjentów. A taki nakaż
dostały wszystkie szpitale, w których
funkcjonują szpitalne oddziały ratunkowe.
Termin tych inwestycji przesuwano, przesuwano, bo szpitalom na tak kosztowne
zadania trudno było wygospodarować
środki, aż wreszcie 14 stycznia, w dniu

oddania naszej gazety do druku ogłoszono,
że Ministerstwo Zdrowia wymóg wycofuje.
Wprawdzie jeszcze nieoficjalnie, ale informacja jest bardzo pozytywna.
W przypadku naszego lądowiska, które
miało być zlokalizowane w pobliżu siedziby komendy straży pożarnej (choć z powodzeniem helikoptery lądowały niejeden raz
na płycie usytuowanego w pobliżu szpitala
boiska, co jednak dla decydentów nie wydawało się wystarczającym argumentem)
inwestycja kosztowałaby ok. 1,3 mln zł.

Wszystkim instytucjom, firmom i osobom indywidualnym, które
po wyborach samorządowych nadesłały gratulacje i życzenia
składam serdeczne podziękowania
Józef Swaczyna
Starosta Strzelecki

Rodziny korzystające z Karty Dużej
Rodziny będą mogły uzyskać nawet do 75
proc. ulgi na opłaty paszportowe. Dzieci
do 13 roku życia zapłacą za paszport 15
zł, młodzież do 25 roku życia 35 zł, a
rodzicie 70 zł.

Tańsze bilety kolejowe

Od 1 stycznia rodziny wielodzietne
posiadające wspomnianą Kartę zapłacą
mniej za bilety kolejowe: 37 proc. zniżki na

bilety jednorazowe i 49 proc. na okresowe
(np. miesięczne) w pociągach osobowych i
pospiesznych. Dotyczy to zarówno dzieci,
jak i rodziców. W dodatku wszystkie ulgi
sumują się (razem z ulgami uregulowanymi innymi ustawami), więc gdy duża
rodzina wybierze się w podróż pociągami
– nie będzie to bardzo droga wyprawa.
Ważne jest, by w podróży oprócz Karty
Dużej Rodziny mieć przy sobie dowód
osobisty lub inny dokument tożsamości.
Rzeczniczka prasowa Przewozów

Regionalnych poinformowała, że osoby,
które uprawnione są do korzystania z
Karty Dużej Rodziny mogą kupić roczną
„Regiokartę” w promocyjnej cenie 140 zł
(normalna cena wynosi 175 zł).
„Posiadacz karty może kupować bilety
w naszej taryfie „Razem”, oszczędzając do
30 proc. na biletach jednorazowych i do 15
proc. na biletach okresowych” - wyjaśniła.
„Regiokartę” w promocyjnej cenie można
kupić wyłącznie w kasach biletowych
Przewozów Regionalnych.
„Regiokartę” honorują też samorządowi przewoźnicy kolejowi oraz prywatny przewoźnik kolejowy Arriva RP,
który świadczy usługi w województwie
kujawsko-pomorskim oraz w części województwa pomorskiego, mazowieckiego,
wielkopolskiego i łódzkiego.
Osoby, którym przysługuje Karta
Dużej Rodziny mogą także korzystać z
ulg na przejazdy pociągami spółki PKP
Intercity. Każdy członek rodziny, przy
jednoczesnym przejeździe co najmniej
trzech uprawnionych osób, otrzyma 25
proc. zniżkę na zakup biletu w komunikacji
krajowej pociągami PKP Intercity.

Kiedy dziecko rodzi się niepełnosprawne, pomóc może terapia

Czas ucieka…
Narodziny, pojawienie się niepokojących symptomów świadczących o
niepełnosprawności dziecka mimo nowoczesnych rozwiązań diagnostycznych
często dotyka rodziców niespodziewanie
i jest dla nich wielkim szokiem. Niepełnosprawność dziecka determinuje
funkcjonowanie całej rodziny i negatywnie wpływa na jej perspektywy.
Czynnikiem stwarzającym szansę
właściwego rozwoju osoby dotkniętej niepełnosprawnością jest możliwie wczesna i
jasna informacja o rodzaju, przyczynach,
stopniu i skutkach, a więc diagnoza oraz
adekwatne do dysfunkcji oddziaływania
terapeutyczne. Odejście od ubezwłasnowolniania przez tzw. “zaopiekowanie”
jest trendem ogólnoświatowym, docelowo
zmierzającym do wypracowania nowych
form funkcjonowania tych osób w dorosłym życiu.
Niezwykle ważnym czynnikiem,
determinującym skuteczność oddziaływań terapeutycznych stanowi czas, który
nie jest sprzymierzeńcem dzieciaka z
autyzmem, dysfunkcją intelektualną, zespołem Downa, porażeniem mózgowym
czy postępującym zanikiem mięśni. Czas
ucieka, z niepełnosprawności samoistnie
się nie wyrasta i nie można jej wypierać
odkładając specjalistyczną pomoc na
potem. Im wcześniej rodzic uświadomi
potrzebę specjalistycznej pracy, tym
większe szanse stwarza dziecku na rozwój
najważniejszych życiowych umiejętności:
komunikacji, samodzielności.
Wychodząc naprzeciw luce w dostępie
do specjalistycznych terapii stowarzyszenie Siedlisko udostępniło cykl terapii z
zakresu AAC, Integracji Sensorycznej i hipoterapii poprzez realizację projektu „Kod
dostępu” w ramach zadania publicznego,
finansowanego przez Samorząd Woje-

wództwa Opolskiego ze środków PFRON.
Terapia AAC (ang. AAC–Alternative and Augmentative Communication)
zwiększa szanse na samodzielne i aktywne porozumiewanie się z otoczeniem,
a to z kolei stanowi fundament włączenia społecznego. Adresatami tej formy
oddziaływania są osoby ze złożonymi
trudnościami komunikacyjnymi: dorośli
i dzieci, których mowa utrudnia lub uniemożliwia codzienną komunikację oraz
pełnienie funkcji życiowych i społecznych.
Trudności komunikacyjne mogą być
związane zarówno z niepełnosprawnością
rozwojową jak i nabytą przyczyniając się
do istotnych zakłóceń w mowie, języku lub
umiejętnościach poznawczych.
AAC obejmuje procesy uzupełniające
(komunikacja wspomagająca) lub zastępujące (komunikacja alternatywna) naturalną
mowę lub pismo w celu maksymalizowania umiejętności komunikacyjnych ich
użytkownikom. W przeciwieństwie do
logopedii, której celem jest usprawnianie
komunikacji werbalnej (rozwoju mowy i
języka), AAC za cel przyjmuje umożliwianie komunikacji w ogóle.
Oddziaływania terapeutyczne AAC
wymagają opracowania indywidualnych
strategii
i technik oraz pomocy komunikacyjnych z wykorzystaniem narzędzi wysokiej
technologii. Zespół Szkół Specjalnych w
Zawadzkiem dysponuje w pełni wyposażonym zapleczem i tu pod kierunkiem
prekursorki metody w Polsce, dr Magdaleny Grycman przeprowadzono cykl
specjalistycznych diagnoz, przygotowano
indywidualne strategie. Po 40 godzinnym
cyklu terapeutycznym przeprowadzono
superwizje, które wyznaczyły dalszy
kierunek terapii. „Świat jest pełen rzeczy

wartych odkrywania, rzeczy, które ucieszą
zmysły”
Takim przesłaniem kierowali się certyfikowani terapeuci integracji sensorycznej.
Integracja sensoryczna (SI) to proces,
dzięki któremu mózg otrzymuje informację ze wszystkich zmysłów, segregując,
rozpoznając, interpretując i interpretując ze
sobą i wcześniejszymi doświadczeniami,
odpowiada adekwatną reakcją. Inaczej
mówiąc SI to taka organizacja wrażeń,
która może być użyta w celowym działaniu. Wszystko zaczyna się od zabawy.
Jest ona bowiem wpisana w ludzką naturę.
Tą drogą beneficjenci projektu poznawali
otaczający świat- uczyli się rozpoznawać
zależności, badali swoje otoczenie, uczyli
się nawiązywać relacje i poznawać granice
swoich możliwości. Ćwiczyli i wzmacniali
swoje kompetencje intelektualne, ruchowe, emocjonalne i społeczne. Stymulacja
metodą SI dostarczy odpowiednich bodźców poszczególnym zmysłom.
Hipoterapia niesie za sobą sporo
korzyści przede wszystkim w sferach;
fizycznej, emocjonalno-motywacyjnej,
poznawczej i społecznej. Jest działaniem
uzupełniającym i dopełniającym inne działania medyczne. Dzięki udanej współpracy
z Nadleśnictwem Zawadzkie stowarzyszenie Siedlisko jest właścicielem hodowli konika polskiego, gdzie odbywają się zajęcia
terapeutyczne osób niepełnosprawnych.
Z powyższego wsparcia skorzystało
szesnaścioro dzieci w wieku od 3 do 16 lat.
Mamy wielką nadzieję, że przedsięwzięcie
poza funkcją terapeutyczną uświadomiło
rodzicom konieczność zidentyfikowania,
zmierzenia się z problemem niepełnosprawności, starannego wyboru oferowanego procesu terapeutycznego i aktywnego
w nim uczestniczenia.
Stowarzyszenie Siedlisko

„Last minute”
W okresie od 7-9 listopada 2014
niepełnosprawna intelektualnie młodzież
wraz z rodzicami uczestniczyła w weekendowym obozie szkoleniowo-integracyjnym w Istebnej.
W trakcie trzydniowego szkolenia
młodzież jak i rodzice wzięli udział w warsztatowych zajęciach aktywizujących społecznie-zawodowo. Niezwykle ważnym
aspektem wsparcia było takie prowadzenie
zajęć, które uwzględniło możliwości
percepcyjne naszych podopiecznych. Tak
więc oprócz zajęć teoretycznych, które
w większości wykorzystywały metodę
poglądową i projektową odbyły się zajęcia
dok. na str. 8
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Mistrzowsko po angielsku
Zakończyły się ogólnopolskie Mistrzostwa Polski Uczniów w Języku Angielskim „Langloo CUP”, organizowane
on-line. W konkursie brali uczniowie z
całego kraju, a zainteresowanie było tak
duże, że przedłużono termin rejestracji.
Spośród wszystkich uczestników wymieniono 5 laureatów - na każdym z 5 poziomów nauki języka. W kategorii „intermediate” zwyciężył Marek Dziobak, uczeń
klasy III w ZSO w Strzelcach Opolskich.
Zwycięzca w nagrodę otrzymał nagrody dla siebie - nowoczesny tablet oraz możliwość kontynuacji bezpłatnej nauki języka
do końca roku szkolnego na platformie
langloo.com. Dodatkowo Marek wygrał
kursy językowe dla kolegów ze swojej
szkoły. Markowi serdecznie gratulujemy,
a wszystkich naszych uczniów zachęcamy
do skorzystania z szansy, jaką ma tylko 5
szkół w całej Polsce!
Katarzyna Maciaszczyk-Paprotny

Zbierali baterie
– zdobyli dyplom
Uczniowie Gimnazjum Specjalnego
im. s. Zofii Moroz przy DPS w Kadłubie wzięli udział w konkursie „Zbieraj
baterie - chroń środowisko”, który został
ogłoszony przez Marszałka Województwa
Opolskiego.

Z ogromną radością chcemy poinformować, że Gimnazjum zajęło II miejsce
w kategorii: gimnazjum, które zebrało
największą ilość (kg) zużytych baterii i
zużytych akumulatorów(przenośnych) w
przeliczeniu na jednego ucznia.

Jednak zima!

W piątek 9 stycznia br., pomimo
dodatniej temperatury udało się kilku
uczniom z Zespołu Szkół Specjalnych przy
DPS w Kadłubie pojeździć na łyżwach.
Pod czujnym okiem nauczycieli doskonalili swoje umiejętności na lodowisku w
Strzelcach Opolskich - Białym Orliku przy
Szkole Podstawowej nr 7.
Iwona Mielcarz

Workshop malarski

W CKZiU wystartował workshop
malarski, który prowadzi malarka Bożena
Kurek di Maggio. Pani di Maggio ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych
we Włoszech, a obecnie prowadzi własną
galerię w centrum Krapkowic. Pani di
Maggio jest również autorką loga Radia
Opole.
Podczas regularnych spotkań z ma-

larką uczennice klasy I TOT rozwijają
swoje indywidualne zdolności twórcze,
wyobraźnię oraz skłonność do analitycznej
obserwacji. Na koniec workshopu zorganizowana zostanie w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu wystawa prac połączona z
licytacją. Dochód uzyskany ze sprzedaży
uczennice chcą przeznaczyć na wsparcie
hospicjum dla dzieci w Opolu.

Uczniowie w Sejmie
Uczniowie powiatu strzeleckiego
reprezentowali województwo opolskie w
Sejmie podczas prac nad rekomendacją dla
Ministerstwa Oświaty
Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego
i Fundacja Humanity in Action Polska,
we współpracy z Fundacją Ośrodka Karta
i Międzynarodowym Domem Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu, zorganizowały
konferencję „Jan Karski. Człowiek I H/
Historia. Wyzwania dla współczesnej edukacji antydyskryminacyjnej”, która odbyła
się pod koniec listopada w Sejmie RP.
„Zło zwycięża, gdy dobrzy ludzie nic
nie robią”. Te słowa Edmunda Burke’a
będące mottem konferencji miały być
jednocześnie przestrogą przed obojętnością
i zachętą do działania.
Konferencja poświęcona była edukacji
antydyskryminacyjnej i edukacji na rzecz
praw człowieka. Uczestnicy i uczestniczki
konferencji to osoby zajmujące się formalną i nieformalną edukacją: eksperci i aktywiści, oraz nauczyciele i uczniowie szkół
średnich ze wszystkich 16 województw.
Nasze województwo reprezentowali
uczniowie dwóch szkół, Zespołu Szkół
Ogólnokształcących oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego; obie
ze Strzelec Opolskich. Byli to Weronika
Nocoń (ZSO) oraz Klaudia Palus oraz
Nikola Socha (CKZiU).
Szkoły zaproszono do dyskusji ze
względu na osiągnięcia edukacyjne tych
placówek. Uczniów obiu szkół w roku
ubiegłym wyróżnił Prezydent Niemiec za
prace konkursowe, które zostały nadesłane
na konkurs historyczny zorganizowany

przez Joachima Gaucha. Uczniowie ci to
Rafał Korzeniec (ZSO), praca opisowa na
temat Sigmunta Dransfelda z Zakrzowa –
pierwszego Niemca, który został sołtysem
po roku 1989 oraz Andrzej Misz (CKZiU)
za reportaż o pracy prałata Wolfganga
Globischa; niemieckiego Slazaka, który
dąży na Ślasku do pojednania Pollaków
i Niemców.
Podczas dwóch dni intensywnej pracy
odbyły się panele dyskusyjne i warsztaty
w czasie których uczestniczki i uczestnicy
wypracowali rekomendacje dla rozwoju
edukacji na rzecz otwartości, dialogu i
tolerancji w Polsce. Zorganizowana została
również „Przestrzeń dobrych praktyk”,
w której zaprezentowało się ponad 15

organizacji związanych z edukacją antydyskryminacyjną i edukacją na rzecz praw
człowieka.
Gośćmi konferencji będą m.in. Joanna
Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji
Narodowej; Radosław Sikorski, Marszałek Sejmu RP; prof. Małgorzata Fuszara,
Pełnomocniczka Rządu ds. Równego
Traktowania oraz Iwona Śledzińska-Katarasińska, Przewodnicząca Komisji
Kultury i Środków Przekazu.
Konferencja została objęta patronatem
Marszałka Sejmu RP oraz zyskała wsparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i
Przyszłość”, Ośrodka Rozwoju Edukacji i
Centrum Edukacji Obywatelskiej.

„THC” i „Aniołki Maksymiliana” stawiają na Słońce!
Wy postawcie na nas!
Fundacja Banku Ochrony Środowiska
realizuje ogólnopolski projekt pn. „Postaw
na Słońce”(http://www.filmeko.pl). Celem
projektu jest upowszechnienie wiedzy
na temat korzyści środowiskowych i
ekonomicznych jakie daje wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii (OZE), a w
szczególności ogniw fotowoltaicznych.
W konkursie filmowym startują dwa
zespoły z Centrum Kształcenia i Zawodowego w Strzelcach Op. Są to uczniowie
drugiej klasy technikum cyfrowych procesów graficznych:
„THC” https://www.facebook.com/
thceko
oraz
„Aniołki Maksymiliana” https://
www.facebook.com/aniolkimaksa.
Zespoły „THC” i „Aniołki Maksymiliana” biorą udział w konkursie
niezależnie.
Zespoły przygotowują krótkie filmy
edukacyjne – spoty. Celem filmów jest
wyjaśnienie w kreatywny i przystępny
sposób terminu „Prosument”. Prosument
w kontekście energii to osoba, posiadająca
na własność małe źródło energii odnawialnej, zaspokajające w całości lub części jej
codzienne potrzeby. Przygotowany film
będzie następnie wykorzystany do zorganizowania lokalnej kampanii promującej
OZE w szkole i społeczności lokalnej.
Wszystkie filmy powstałe w ramach
konkursu będą także prezentowane na
stronie konkursu oraz w kanale YouTube
Fundacji BOŚ.
Konkurs jest podzielony na dwa etapy.
Pierwszy zakończył się 31 grudnia 2014 r.,
natomiast drugi „Kręcimy filmy” trwa od
stycznia do końca marca 2015 r.
W ramach etapów zespoły wykonują
zadania konkursowe, z których należy
przygotowywać i przesyłać raporty. W
raportach drugiego etapu przesyłany jest
film konkursowy.
Jednym z zadań jest promocja zespołów w sieci.
Filmy będą oceniane przez Zespół
Sędziowski powołany przez Organizatora.
Przyznana zostanie również rzeczowa
Nagroda Internautów dla twórców filmu,
który zdobędzie najwięcej głosów. Internauci będą mogli oddawać swoje głosy
poprzez portal Konkursu od kwietnia do
czerwca 2015 roku. Gala Podsumowująca
projekt „Postaw na Słońce” odbędzie się
we wrześniu 2015 roku.
Grzegorz Łukasik
opiekun zespołów

„Aniołki Maksymiliana” https://www.facebook.com/aniolkimaksa

Trzymajcie za nas kciuki!
Postawcie na „THC” i „Aniołki Maksymiliana”!
Polubcie nas na FB!

„THC” https://www.facebook.com/thceko
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Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

Ważne zmiany w prawie dla konsumentów
25 grudnia 2014 weszły w życie
przepisy ustawy o prawach konsumenta
Jednak do zakupów przed ta datą
obowiązują dotychczasowe przepisy i
mimo nowych zasady reklamacji towarów zakupionych do 25.12.2014 będą
takie jak do tej pory. Przez dwa lata
obowiązywać będzie swoisty dualizm
prawny.
Najważniejsze zmiany wprowadzone przez nową ustawę obejmują:
• Wydłużenie do czternastu dni terminu
do odstąpienia od umowy zawieranej
poza lokalem i na odległość (do tej
pory było to 10 dni).
• Doprecyzowanie zasad wzajemnych
rozliczeń między stronami umowy w
razie odstąpienia przez konsumenta
od umowy, w tym kosztów odesłania
towaru.
• Włączenie reżimu odpowiedzialności
za niezgodność towaru z umową do
ogólnego kodeksowego reżimu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za
wady rzeczy.
• Uchylenie ustawy z 27 lipca 2002
roku o sprzedaży konsumenckiej i
powrót odpowiedzialności za wady
do kodeksu cywilnego.
• Zastąpienie „drabinki” roszczeń i
uprawnień konsumentów w razie
wstąpienia wady rzeczy przez regulację kodeksową.
• Uchylenie obowiązku konsumenta
zawiadomienia o wadzie rzeczy w
ciągu dwóch miesięcy od jej wykrycia.
• Wydłużenie „domniemania” wadliwości rzeczy z 6 miesięcy do roku.
• Wydłużenie terminu odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne
rzeczy we wszystkich sferach obrotu
do dwóch lat w odniesieniu do rzezy
ruchomych i pięciu lat w odniesieniu
do nieruchomości.
Odstąpienie od umowy
Ustawa wprowadza dość duże zmiany

co do odstąpienia od umowy zawieranej
poza lokalem lub na odległość. Trzeba podkreślić, że nie wprowadza takiego prawa w
odniesieniu do umów np. zawieranych w
lokalu przedsiębiorstwa – sklepie.
Wydłużeniu do 14 dni ulega zasadniczy termin do wykonania prawa odstąpienia. Ponadto jeżeli konsument nie został
poinformowany przez przedsiębiorcę o
prawie odstąpienia od umowy, prawo to
wygasa po upływie 12 miesięcy, chyba że
w tzw. „międzyczasie” konsument został
poinformowany przez przedsiębiorcę o
prawie odstąpienia, wówczas termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach
od udzielenia konsumentowi informacji o
tym prawie. Oświadczenie o odstąpieniu
można złożyć w każdy sposób, między
innymi można skorzystać z formularza,
którego wzór załączono do ustawy, lub
też wykorzystać formularz na stronie
internetowej przedsiębiorcy, o ile ten zdecyduje się na zamieszczenie go na swojej
stronie. Przedsiębiorca ma obowiązek
niezwłocznie przesłać konsumentowi na
trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy
Niezmiennie, do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed
jego upływem.
W sposób bardzo szczegółowy uregulowano kwestię wzajemnych rozliczeń
w razie odstąpienia przez konsumenta od
umowy.
Odpowiedzialność sprzedawcy
Bardzo duże zmiany dotyczą odpowiedzialności za jakość towaru. Całość
regulacji zostaje ujęta wyłącznie w
kodeksie cywilnym i objęta jednym
reżimem rękojmi za wady rzeczy.
Definicja wady fizycznej zostaje zmieniona, w zasadzie uzupełniona rozwiązaniami przejętymi z ustawy o sprzedaży
konsumenckiej o niezgodności towaru z
umową. Nowa definicja wady stanowi w
istocie połączenie dawnego ujęcia wady z

Nasze zwycięstwo!
Turniej finałowy o puchar OKW PSP
w tenisie stołowym w 2014 roku
W dniu 17 grudnia br. w sali sportowej
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zawadzkiem rozegrano turniej
finałowy o puchar Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego w tenisie stołowym.
W turnieju rywalizowali zawodnicy reprezentujący KM PSP Opole, KP PSP Olesno,
KW PSP Opole oraz KP PSP Strzelce
Opolskie. Naszą jednostkę reprezentowali
strażacy JRG: mł. kpt. Mateusz Nieświec,
asp. Tomasz Wdowik i mł. ogn. Grzegorz
Duda. Zmaganiom przyglądał się Opolski
Komendant Wojewódzki nadbryg. Karol
Stępień w towarzystwie Komendanta
Powiatowych PSP w Strzelcach Opolskich
st. bryg. Stefana Szłapy i st. kpt. Wojciecha
Wiechy Komendanta Powiatowego PSP
w Oleśnie. Po serii zaciętych pojedynków
drużyna z naszej jednostki wywalczyła I
miejsce. Kolejne miejsca przedstawiają
się następująco: II miejsce KM PSP Opole,

III miejsce KW PSP Opole, IV miejsce KP
PSP Olesno. Nasi strażacy dziesiąty raz z
rzędu zdobyli I miejsce, co świadczy o
wysokim poziomie sportowym naszych
reprezentantów.
Tekst: st. kpt. Piotr Zdziechowski,
foto: mł. kpt. Mateusz Nieświec

konceptem niezgodności.
Wydłużeniu do roku ulegnie termin
„domniemania” wady - jeżeli kupującym
jest konsument, a wada fizyczna została
stwierdzona przed upływem roku od dnia
wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa
się, że wada lub jej przyczyna istniała w
chwili przejścia niebezpieczeństwa na
kupującego.
Z punktu widzenia konsumenta
polepszeniu uległa jego sytuacja co
możliwych żądań związanych z wadliwością rzeczy.
Po pierwsze zniesiona została „drabinka” uprawnień. Obecnie wszystkie
cztery możliwości – naprawy, wymiany,
obniżenia ceny i odstąpienia od umowy –
co do zasady przysługują konsumentowi
równolegle.
Najbardziej zmienia się sytuacja co
do możliwości tzw. „zwrotu gotówki”
czyli odstąpienia od umowy. W sytuacji
gdy rzecz sprzedana ma wadę, kupujący
może odstąpić od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności dla kupującego wymieni
rzecz wadliwą na wolną od wad albo
wadę usunie. Jednakże ograniczenie to
nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już
wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość
obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną
od wad lub usunięcia wady. Kupujący nie
może odstąpić od umowy, jeżeli wada
jest nieistotna.
Innymi słowy: jeżeli kupujący żąda
zwrotu gotówki, sprzedawca może (bez
uzyskiwania zgody konsumenta) jeden
raz towar wymienić lub naprawić (według
własnego uznania). Jeżeli jednak wada
(taka sama lub inna) wystąpi ponownie, a
kupujący chce od umowy odstąpić, wówczas ma do tego prawo, chyba że wada
jest nieistotna.
Ustawodawca zrezygnował z nałożenia na konsumenta obowiązku zawiado-

mienia o wadzie w ciągu dwóch miesięcy
od jej wykrycia.
Utrzymano natomiast przepis sankcjonujący nieustosunkowanie się przez sprzedawcę do żądania wymiany, naprawy lub
bonifikaty w terminie 14 dni, przyjmując że
wówczas żądanie to uznał za uzasadnione.
Rękojmia to podstawa jednej z dwóch
możliwych dróg składania reklamacji
przez konsumenta (obok gwarancji). Jest
to tryb dochodzenia odpowiedzialności
od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną
wadą fizyczną (niezgodnością z umową)
lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego.
Jeżeli konsument składa reklamację na
podstawie rękojmi, podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca – i to do niego należy skierować
pismo reklamacyjne. Jego dane znajdują
się m.in. na paragonie fiskalnym, który
kupujący powinien otrzymać wraz z towarem. Rękojmią są objęte wszystkie towary
konsumpcyjne - Podstawa prawna: art.
558 § 1 Kodeksu cywilnego
WAŻNE TERMINY
14 dni – termin na odstąpienie konsumenta od umowy zawartej na odległość lub
poza lokalem przedsiębiorstwa, liczony od
dnia wydania towaru lub zawarcia umowy
dotyczącej świadczenia usługi.
14 dni – termin na poinformowanie
konsumenta o rozstrzygnięciu reklamacji
złożonej z tytułu rękojmi.
30 dni – termin na wydanie towaru
konsumentowi, chyba że z umowy wynika
inny termin.
1 rok – okres szczególnej ochrony
towaru sprzedanego konsumentowi, liczony od momentu jego wydania. Jeżeli
w tym okresie zostanie stwierdzona wada,
przyjmuje się, że istniała w chwili przekazania rzeczy.
1 rok – termin liczony od momentu
zauważenia wady, w którym należy zgłosić

sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i
określić swoje żądania.
2 lata – okres trwania odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi, liczony
od dnia wydania towaru.
Kwestia najbardziej nurtująca
konsumentów - Zwrot towaru
Jeżeli konsument dokonał zakupu
w stacjonarnym sklepie, to zgodnie
z polskim prawem sprzedawca nie
ma obowiązku przyjmowania zwrotu
niewadliwego towaru tylko dlatego, że
klient się rozmyślił albo rzecz przestała
mu się podobać.
Sytuacja wygląda inaczej, jeżeli towar ma wadę – wtedy zwrot towaru może
być dokonany pod pewnymi warunkami
w ramach reklamacji złożonej na zasadach
rękojmi. Ponadto sprzedawca może (ale nie
musi) przewidzieć w regulaminie sklepu
stacjonarnego ewentualność zwrotu towaru
przez kupującego w określonym terminie
(np. 30 dni) i pod określonymi warunkami
(np. tylko z paragonem zakupu i oryginalnymi metkami, w stanie nienaruszonym). Taka praktyka wynika najczęściej
z polityki konkretnego przedsiębiorcy, a
nie z przepisów prawa. Wyjątek stanowi
sytuacja, w której towar został kupiony
poza lokalem przedsiębiorstwa (np.
podczas pokazu organizowanego w hotelu)
lub na odległość (np. w sklepie internetowym). Konsument ma wtedy prawo do
odstąpienia od umowy w terminie 14
dni i obowiązek zwrotu towaru w ciągu
kolejnych 14 dni.
WIECEJ INFORMACJI
Została utworzona strona internetowa
na której konsumenci mogą zapoznać się z
nowymi przepisami prawa konsumenckiego, które obowiązują po 25 grudnia 2014 r.
Nowe prawo konsumenckie – strona
internetowa - http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/
Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Jeszcze trochę świątecznie...
Wraz ze Świętym Mikołajem do
Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie
przybyło 41 wolontariuszy z Centrum
Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego
w Strzelcach Opolskich.
Ich zadanie było bardzo odpowiedzialne, mieli uczestniczyć, towarzyszyć,
pomagać w zawodach sportowych dla
mieszkańców ośrodka. Uczniowie zostali
podzieleni na zespoły i przydzieleni do
określonych zadań np.: przejście przez
przeszkodę, przejście pod przeszkodą,
strzał do bramki, slalom z piłką, rzut do
celu, turlanie po materacu, ślizganie po
ławce. Zadania były urozmaicone i bardzo
trudne, nie było taryfy ulgowej, pamiętajmy, że są to często osoby na wózkach i
nie tak sprawne ruchowo jak my. Dlatego
młodzi wolontariusze musieli wykazać

się inwencją i ogromną pomysłowością
w pomocy przy wykonywaniu ćwiczeń
sportowych. Musieli także wykazać się
wrażliwością i dużym zrozumieniem.
Większość wolontariuszy była pierwszy
raz w takiego typu ośrodku, jednak potrafili
się odnaleźć z uśmiechem i szacunkiem
odnosili się do pensjonariuszy.
Ostatnim, bardzo ważnym,
elementem wspólnie spędzonego czasu był
Święty Mikołaj, który też przybył ze Strzelec z pełnym koszem smakołyków. Lecz
zanim paczki zostały rozdane odbywały się
mecze piłki nożnej i piłki koszykowej, między pensjonariuszami a wolontariuszami
,ponieważ tylko zwycięska drużyna otrzymywała paczki. Mogłoby się wydawać, że
dla naszych chłopców, w pełni sprawnych ,
to bardzo łatwe zadanie. Jednak tu czekała
ich niespodzianka, bo okazało się, że ich

przeciwnicy to Mistrzowie Świata w piłce
nożnej a w piłce koszykowej zdobyli 4
miejsce na świecie w zawodach dla osób
niepełnosprawnych. Mecz koszykówki był
pełen zwrotów, napięcia i zaangażowania
po obu stronach boiska.
Paczki zostały rozdane, zabawa zakończona, wszystko co dobre szybko się
kończy. Wyjeżdżaliśmy z tego ciepłego i
przyjaznego miejsca z poczuciem, że na
pewno jeszcze wrócimy. Dziękujemy za
gościnę i możliwość spędzenia piątkowego
popołudnia wśród szczęśliwych i zadowolonych osób.
Mamy nadzieję, że ten optymizm i
wiara pozostaną z nami dłużej.
Opiekunowie i jednocześnie uczestniczki wspaniałej zabawy
Edyta Bem i Agnieszka Filipczak
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Zatrucie tlenkiem węgla

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
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
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 4620046, 77 4616049, 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl
Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail:
centrumkultury@powiatstrzelecki.pl
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Leśnicy
tel. 77 4615261
e-mail: mowlesnica@gmail.com
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Leśnicy
tel. 77 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

W dniu 4 stycznia 2015 r. o godz. 4:58
dyżurny stanowiska kierowania otrzymał
informację od Państwowego Ratownictwa Medycznego o podejrzeniu zatrucia
tlenkiem węgla w miejscowości Strzelce
Opolskie. Do zdarzenia zadysponował
zastęp z naszej JRG. Po przybyciu na
miejsce zdarzenia kierujący działaniem
ratowniczym ustalił, że obecny jest już
zespół ratownictwa medycznego i prowadzi czynności u trzech osób, które
samodzielnie opuściły budynek. Działania
straży polegały na: zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, wykonaniu przy pomocy miernika wielogazowego badania na obecność
gazów (urządzenie wskazało obecność
tlenku węgla), przewietrzeniu pomieszczeń. Wszyscy poszkodowani zostali przetransportowani do Szpitala Powiatowego
w Strzelcach Opolskich.
Podstawową przyczyną zatruć jest
niepełne spalanie w piecach na paliwo stałe
czy piecykach gazowych, do którego może
dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są
okna, brak jest właściwej wentylacji w pomieszczeniach. Powoduje to powstawanie
tlenku węgla i utrudnia jego odpływ. Tyle
spalin wypłynie na zewnątrz, ile świeżego
powietrza napłynie do pomieszczenia.
Przede wszystkim należy więc zapewnić
możliwość stałego dopływu świeżego
powietrza do paleniska (pieca gazowego,
kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub
pieca) oraz swobodny odpływ spalin.
Ponadto należy regularnie sprawdzać prawidłowość działania urządzeń mogących
być źródłem tlenku węgla, szczelność
wewnętrznych instalacji gazowych, przewodów kominowych i wentylacyjnych
oraz kanałów nawiewnych.
Pamiętaj aby:
• dokonywać okresowych przeglądów
instalacji wentylacyjnej i przewodów
kominowych oraz ich czyszczenia,
• uchylić okno w mieszkaniu, gdy
korzystasz z jakiegokolwiek źródła
ognia (pieca gazowego z otwartą
komorą spalania, kuchenki gazowej
lub węglowej),
• nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i
otworów nawiewnych,
• przy instalacji urządzeń i systemów
grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanej osoby,
• użytkować sprawne technicznie
urządzenia, w których odbywa się
proces spalania; zgodnie z instrukcją
producenta kontrolować stan technicz-

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

•

•

•

•

•

•

•
•

ny urządzeń
grzewczych,
stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie
wprowadzenia
do obrotu, w
sytuacjach
wątpliwych należy żądać okazania
wystawionej przez producenta lub
importera urządzenia tzw. deklaracji
zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie
stosowania danego urządzenia,
w przypadku wymiany okien na nowe,
sprawdzić poprawność działania
wentylacji, ponieważ nowe okna są
najczęściej o wiele bardziej szczelne w
stosunku do wcześniej stosowanych w
budynku i mogą pogarszać wentylację,
systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie
kartki papieru do otworu, bądź kratki
wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca
wentylacji, kartka powinna przywrzeć
do otworu,
często wietrzyć pomieszczenie, w
którym odbywa się proces spalania
(kuchnie, łazienki wyposażone w
termy gazowe), a najlepiej zapewnić
nawet niewielkie rozszczelnienie
okien,
rozmieścić czujki tlenku węgla w tej
części domu, w której śpi Twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa
dodatkowe czujki warto umieścić w
każdym pomieszczeniu,
nie spalać węgla drzewnego w domu,
garażu, na zamkniętej werandzie itp.,
jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,
nie zostawiać samochodu w garażu
z włączonym silnikiem, nawet jeżeli
drzwi do garażu pozostają otwarte,
nie bagatelizować takich objawów
jak: duszności, bóle i zawroty głowy,
nudności, wymioty, oszołomienie,
osłabienie, przyśpieszenie czynności
serca i oddychania, gdyż mogą być
sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie,
w którym się znajdujemy i zasięgnąć
porady lekarskiej.
Opr.: st. kpt. Piotr Zdziechowski

PKS w Strzelcach Opolskich SA:
-

posiada do zagospodarowania nieruchomość położoną na terenie Zajezdni PKS
w Strzelcach Op. ul. 1 Maja 59 o łącznej powierzchni ok .0,7414 ha zabudowaną budynkiem przemysłowym parterowym o powierzchni użytkowej 227,5 m2
zasilanym we wszystkie media,

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

-

wydzierżawi pawilon handlowy z pełnym wyposażeniem o pow. 56m2 po remoncie głównym znajdujący się na terenie Dworca Autobusowego/własny parking i
niezbędne media/

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

-

oferuje wynajm 10 pomieszczeń biurowych,każde o powierzchni ok. 11m2 (II
piętro) znajdujących się w budynku administracyjnym
na terenie Zajezdni przy ulicy 1 Maja 59,

-

wydzierżawi na terenie Zajezdni place pod garażowanie pojazdów samochodowych,

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
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: Drukarnia „PRO MEDIA”
45-125 Opole, ul. Składowa 4,
tel. 77/4428008, fax 77/4428009

Bliższe informacje:
tel. 77/4613281
e-mail:pks@pks.strzelceop.pl

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, 762, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755,
756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

Opłatek seniorów...

18 grudnia w czwartkowe popołudnie
w Spółdzielni Socjalnej przy ul. K. Wyszyńskiego w Strzelcach Opolskich odbyło
się spotkanie opłatkowe zorganizowane
przez Strzeleckie Stowarzyszenie Seniorów, w którym uczestniczyło 60 seniorów.
Obecni byli jako zaproszeni goście:
wicestarosta Janusz Żyłka, sekretarz gminny Magdalena Żelazna i szefowa Ośrodka
Pomocy Społecznej Maria Klimowicz.
Miłym akcentem na początku spotkania
było przywitanie się nowego wicestarosty
z każdym z uczestników.
Podano kawę, dla każdego wspaniały
piernik w kształcie gwiazdy, życzeniom
od Zarządu i zaproszonych gości nie było

końca – tradycyjnie łamano się przy nich
opłatkiem. Nie brakło też wspaniałych
krówek z herbem miasta. Po ciepłej kolacji
z pieczoną rybą, przy krokiecie z barszczykiem, oraz akompaniamencie akordeonisty
zespołu „Sen” długo śpiewano kolędy, by
nieomal po trzech godzinach rozejść się do
domów. Była to pierwsza masowa impreza
nowo powstałego w drugiej połowie roku
Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorów.
Atmosfera była naprawdę świąteczna.
Imprezę częściowo dofinansował Burmistrz Miasta.
Prezes Stowarzyszenia
Janusz Wnuk

DYŻURY APTEK
W STRZELCACH OP. w 2015 r.
Dyżury pełnią:
Apteka „Pod Słońcem”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
Apteka „Flos”, ul. B.Chrobrego 1, tel. 77/463-88-39
Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
Apteka „Alga”, ul. M.Prawego 9, tel. 77/440-20-06
Apteka „Centrum” ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
Apteka „Na Dobre i Złe”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92
Apteka „Multifarm” ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
Apteka „AWOS”, ul. Opolska 6, tel 77/417-90-03
Apteka „Pro – Pharma”, ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383
Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00
Styczeń
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

„Vita”
„Na Dobre i Złe”
„Alga”
„Centrum”
„Centrum”
„Multifarm’’
„Pro – Pharma’’
„Awos”
„Pod Słońcem”
„Flos”
„Vita”
„Na Dobre i Złe”
„Alga”
„Centrum”
„Centrum”
„Multifarm’’
„Pro – Pharma’’
„Awos”
„Pod Słońcem”
„Flos”
„Vita”
„Na Dobre i Złe”
„Alga”
„Centrum”
„Centrum”
„Multifarm”
„Pro – Pharma’’
„Awos”
„Pod Słońcem”
„Flos”
„Vita”

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

Luty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

„Na Dobre i Złe”
„Alga”
„Centrum”
„Centrum”
„Multifarm’’
„Pro – Pharma’’
„Awos”
„Pod Słońcem”
„Flos”
„Vita”
„Na Dobre i Złe”
„Alga”
„Centrum”
„Centrum”
„Multifarm’’
„Pro – Pharma’’
„Awos”
„Vita”
„Pod Słońcem”
„Flos”
„Vita”
„Na Dobre i Złe”
„Alga”
„Centrum”
„Centrum”
„Multifarm”
„Pro – Pharma’’
„Awos”
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością
dziś wraz z Państwem składamy
najserdeczniejsze życzenia z
okazji okrągłych rocznic urodzin
kilkorgu mieszkańcom naszego
powiatu.
Tym razem na pierwszym
miejscu znajdzie się Pani Anna
Pechytiak, mieszkająca w Strzelcach Opolskich, która jest najstarsza w tym gronie, choć damom nie wypada wypominać
wieku. 8 stycznia z okazji 99
urodzin z gratulacjami, okolicznościowym upominkiem, a przede
wszystkim z najserdeczniejszymi
życzeniami z okazji tak zacnej
rocznicy odwiedził Jubilatkę członek Zarządu Powiatu Waldemar
Gaida.
W dniu 8 stycznia 90 urodziny
obchodziła również Pani Ottilie
Felix ze Staniszcz Małych. Z
najlepszymi życzeniami oraz
koszem pełnym słodkości Jubilatkę odwiedził Wicestarosta
Strzelecki Janusz Żyłka, a także
kierownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kolonowskiem Irena Ochmann
oraz Krystyna Mańczyk.
22 grudnia ub.r. swoje 90.
urodziny świętował Pan Stefan
Cedzich, mieszkający w Dolnej.
Jemu również w imieniu władz

samorządowych Powiatu Strzeleckiego składał życzenia i gratulacje wicestarosta Janusz Żyłka.
To jeszcze nie całe grono naszych jubilatów. Trzeciego stycznia br. 90 lat skończyła Pani
Emilia Labus, mieszkająca w
Zawadzkiem. Pani Adelajda
Proksza, mieszkanka Zalesia
Śląskiego swój jubileusz 90-lecia
urodzin obchodziła 5 stycznia br.
W tym uroczystym dniu słodki
urodzinowy upominek, list gratulacyjny i serdeczne życzenia
przekazał Jubilatce starosta Józef
Swaczyna.

Pani Anna Pechytiak jubileusz 99 urodzin obchodziła 8 stycznia.

Pan Stefan Cedzich 90 urodziny świętował 22 grudnia

Pani Adelajda Proksza 90 urodziny obchodziła 5 stycznia

Wszystkim Jubilatom przekazujemy serdeczne życzenia w imieniu redakcji:
dużo zdrowia, uśmiechu i wielu jeszcze lat bez trosk, pełnych słońca.

„Last minute”
dok. ze str. 4
na świeżym powietrzu. Te z kolei okazały
się niezwykle ciekawą przygodą nie tylko
dla niepełnosprawnych beneficjentów, ale
i rodziców. Wszyscy uczestnicy zostali
podzieleni na trzyosobowe zespoły i rywalizowali w niecodziennych konkurencjach, których założeniem była integracja
zespołu, poprawa komunikacji w grupie,
wymuszenie działań zespołowych oraz
kształtowanie motywacji poprzez aktywne
działanie. Uczestnicy biegali w nartach po
wyznaczonym torze, układali tangramy,
wybrali się na przechadzkę w alkogoglach,
rżnęli drewniane klocki oraz strzelali z
łuku i wiatrówki. W wyniku dwugodzinnych zmagań najlepsza okazała grupa pod
nazwą „Koguciki”, która zdobyła najwięcej punktów oraz nagrodę w wysokości 10
złotych dla każdego z uczestników.
Niezwykle istotnym elementem szkolenia były spotkania prowadzone przez
pana Kazimierza Nowickiego, który jest
pomysłodawcą i zarazem współtwórcą
tzw. „systemu stargardzkiego”. System ten
opiera się na kompleksowym podejściu do
rehabilitacji osób z niepełnosprawnością
intelektualną tworząc im szansę na aktywne, samodzielne i godne funkcjonowanie
w społeczeństwie. Pełnienie określonych
ról społecznych jest oczywiście zależne od
możliwości psychofizycznych osób z niepełnosprawnością. Stąd system obejmuje
wsparciem osoby z różnorodnym rodzajem
niepełnosprawności. W trakcie szkolenia
pan Kazimierz przedstawił zebranym
rodzicom i niepełnosprawnej młodzieży
zagadnienia związane zatrudnieniem i
mieszkalnictwem wspomaganym. Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć wiele
różnych filmów prezentujących upośledzoną umysłowo młodzież w pracy jak i w
samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa
domowego. Niesamowite były reakcje rodziców ale i młodych ludzi, którzy po raz
pierwszy zobaczyli swoich rówieśników w
aktywnym modelu funkcjonowania.
Normalizacja życia niepełnosprawnych intelektualnie ludzi, szczególnie po
ukończeniu wieloletniej edukacji jest dla
naszej organizacji niezwykle ważnym
elementem działań. Wiemy, że w miarę
zwiększania doświadczeń życiowych
naszych podopiecznych zwiększają się
Ich aspiracje. Poprzez to zmierzamy do
stworzenia upośledzonej umysłowo młodzieży możliwość na niezależne i godne
funkcjonowanie w społeczności lokalnej.

Zima w Powiatowym Centrum Kultury
Przed nami kolejne wydarzenia:
19.01 – 30.01 „Ferie z Mikołajkiem” (wstęp wolny)
dla dzieci w bibliotece: spotkania i zajęcia inspirowane
przygodami „Mikołajka”, czytanie bajek, prace plastyczne,
zagadki, nauka angielskiego, projekcja bajek i filmu.

21.01 środa, 10:00 – 11:30 Film dla
dzieci – „Delfin Plum” , wstęp: 4 zł
Konkurs Fotograficzny
– Druga Edycja!
Przywitaliśmy już kalendarzową zimę w związku z tym
ogłaszamy nasz konkurs fotograficzny ”Powiat Strzelecki
Zimą – druga edycja”.
Zapraszamy do udziału wszystkich miłośników fotografii
i nie tylko. Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie w regulaminie. Pamiętajcie o dołączeniu do zdjęć karty
zgłoszeniowej oraz oświadczenia zamieszczonych poniżej.
Prace przyjmować będziemy do *23 lutego 2015r.*
Regulamin dostępny na : www.centrum-kultury.eu

Konkurs – Portret babci i dziadka w literaturze
Powiatowa Biblioteka Publiczna Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, zaprasza, na drugą
edycję literacko-plastycznego konkursu: „Portret babci i dziadka w literaturze”. W zeszłym roku cieszył się
ogromną popularnością, a więc mamy nadzieję, że i tym razem nie będzie inaczej. Szczegółowy regulamin,
dostępny jest na naszej stronie: http://centrum-kultury.eu/home/

Bajkowe podróże z Babcią i Dziadkiem
23.stycznia 2015 , wstęp wolny, godz. 17:00

Zapraszamy Babcie i Dziadków wraz z wnukami do wspólnego spędzenia wolnego czasu w przyjemnej atmosferze. W
programie, m.in.: wspólne czytanie, gry i zabawy z Galerią
O! jejku, spektakl Teatru Cienia, dla każdego z uczestników
czeka niespodzianka.

28.01 środa, 9:00
– Spotkanie małych konstruktorów

– projekcja filmu „ Lotta w krainie wynalazców” oraz warsztaty , wstęp: 6zł

Wieczór karnawałowy dla seniorów
W programie m.in. zabawa taneczna, poczęstunek. Cena biletu
30 zł osoba / 50 zł para. 01.02.2015 , godz.17:00
Do 23 stycznia 2015 r. możecie Państwo także nadal podziwiać
wystawę Szopek Bożonarodzeniowych, prezentującą prace z
całego świata. Wstęp na nią jest wolny, zapraszamy codziennie
w godz. 9.00 – 17.00.
Zapraszamy także do udziału w zajęciach teatralnych, które
odbywają się w każdy wtorek o godzinie 15.15.
Zapisy pod numerem telefonu 77 412 30 13.
Wszystkie informacje na temat nadchodzących imprez oraz warsztatów, a także relacje z przeprowadzonych już przedsięwzięć
można znaleźć odwiedzając naszą stronę internetową www.
centrum-kultury.eu oraz na facebooku: www.facebook.com/
PowiatoweCentrumKulturyStrzelceOp.

