Rozstanie
z buławą
i miłością
życia

27 maja to Dzień Samorządu Terytorialnego,
zwanego też Dniem Samorządowca.
Z tej okazji wszystkim pracownikom starostwa oraz pracownikom
wszystkich szczebli administracji samorządowej i jednostek samorządowych
składamy serdeczne podziękowania za pracę na rzecz rozwoju
naszej wspólnoty lokalnej – całego Powiatu Strzeleckiego.
Życzymy Państwu, aby Wasze wysiłki były zawsze dostrzegane i doceniane
przez mieszkańców, a praca zawodowa przynosiła jak najwięcej satysfakcji.
Życzymy również pomyślności i sukcesów w życiu prywatnym.
Janusz Żyłka
Wicestarosta
Strzelecki

Stanisław Krawiec
Przewodniczący
Rady Powiatu

Waldemar Gaida
Członek Zarządu
Powiatu

Józef Swaczyna
Starosta
Strzelecki
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Prezydentem RP – Andrzej Duda

ruga tura wyborów prezydenckich wyznaczona została na 24 maja br. – głosowaliśmy już tylko na dwie kandydatury:
Andrzeja Dudę lub Bronisława Komorowskiego.
Jako wyborcy się nieco zmobilizowaliśmy – frekwencja była wyższa niż w pierwszej turze, przeprowadzonej 10 maja br. – w kraju
wyniosła wówczas 48,96%, a 24 maja 55,34%. Największe poparcie w kraju zdobył Andrzej Duda, który uzyskał 51,55% ważnych głosów, i to on zostanie zaprzysiężony nowym Prezydentem RP.
Dok. na str. 2

Droga w przebudowie

iedy wszyscy zastanawiają się, ile
czasu będą musieli jeszcze pracować, taki młody ktoś jak Pan przechodzi na emeryturę już w lipcu?!
- Taki to już urok służb mundurowych
– odpowiada st. bryg. Stefan Szłapa, komendant KP Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich, który dopiero w grudniu br. skończy 53 lata. A mimo
to jest najstarszym wiekiem czynnym strażakiem w jednostce, z najstarszymi dziećmi, nie wypominając już dwojga wnucząt.
I ma najdłuższy staż pracy.
- W dodatku mam najdłuższy staż jako komendant powiatowy PSP w województwie opolskim! – dodaje, mówiąc,
że w lipcu tego roku, kiedy już naprawdę ostatecznie pożegna się z czynną służbą, przestanie też być Dziekanem Komendantów. Tę honorową funkcję objął wraz
z Buławą Komendantów, którą otrzymał
w 2013 roku z rąk komendanta w Oleśnie.
Tak więc przejście w stan spoczynku
będzie też oznaczało rozstanie z buławą.
- I miłością życia? – pytam.
- Miłością zawodową. Tak, to była miłość od pierwszego wejrzenia – śmieje się
w odpowiedzi. W środowisku wiejskim,

z jakiego się wywodzę, OSP zawsze były bardzo prężnymi, skutecznie działającymi organizacjami. Po tych „pierwszych
strażackich krokach” zdałem egzaminy do
szkoły w Krakowie – i tak, zakochałem się
w pracy.
- Ale wreszcie zdecydował się Pan
odejść… A może żona już naciskała, żeby
mieć częściej Pana w domu?!
- Od trzech lat już mam uprawnienia
emerytalne. Dotychczas jednak na to nie
mogłem się zdecydować. To trudna decyzja. Każdy moment wydawał się niewłaściwy. Jednak myślałęm o tym. Kiedyś
wreszcie trzeba taki krok zrobić. Będzie to
dla mnie duża zmiana. Jednak nie będzie
to ostateczne zerwanie ze strażą – OSP
w Boryczy przecież nadal działa. Więc ta
miłość – mimo wszystko – trwać będzie
nadal, mam nadzieję.

Wszystkim Mamom
dedykujemy wiersz ks. Jana Twardowskiego
Ręce
Twoje ręce – mamusiu
Dobre jak szafirek po deszczu
Jak czajki towarzyskie
Przyniosły mnie na świat
Kołysały
Ustawiały na podłodze
Sadzały na stołku
Mówiły że motyl dzwoni
Że młodych grzybów
nie sposób rozeznać

N

arzekania na stan dróg w naszym
powiecie są powszechne. Ale wtedy, kiedy zaczynają się prace remontowe
i trzeba jeździć objazdami, też je słychać:
bo dalej, bo trudniej… Ale potem wszyscy
– miejmy nadzieję – będą zadowoleni.
Trwa właśnie – od początku kwietnia
– realizacja inwestycji pn. „Przebudowa

wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko – Ligota Dolna na odcinku Izbicko –
Otmice”. Termin zakończenia prac przewidziano na dzień 8 sierpnia br.
Inwestycja jest dofinansowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo

– Dostępność – Rozwój, a jej całkowity
koszt brutto wynosi 3.436.032,13 zł.
Wykonawcą robót jest konsorcjum
dwóch firm: Przedsiębiorstwo Usługowo
Handlowe „DOMAX” z Boronowa (lider
konsorcjum) oraz Mo-BRUK SA z Korzennej.

Uczyły trzymać łyżkę, by nie trafiała do ucha
Rozróżniać klon od jaworu
Prowadziły przy oknie po ciemku
Po ziemi co czernieje jak szpak
Suche i ciepłe
Za słabe
Żeby wyprowadzić mnie z tego świata.

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

2

W

Pamiętamy o powstańcach śląskich

Prezydentem RP – Andrzej Duda

I

naczej rozłożyły się głosy w województwie opolskim – tu przewagę uzyskał dotychczas urzędujący
prezydent Bronisław Komorowski,
który zdobył 57,67% głosów przy
frekwencji 47,27%.
Także w powiecie strzeleckim
mieszkańcy w większości głosowali
na Bronisława Komorowskiego.
Uprawnionych do głosowania było
u nas 63046 osób. Oddano 26027 ważnych kart do głosowania, nieważnych

O

d poniedziałku 18 maja obowiązują znacznie ostrzejsze sankcje
dla kierowców nieprzestrzegających
kodeksu drogowego. Nie tylko mandaty poszły drastycznie w górę, ale też
znacznie łatwiej można stracić prawo
jazdy. Tego pierwszego dnia w całym
kraju policja zatrzymała 144 osobom
prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym. W województwie opolskim – 5, z tego aż cztery w naszym
powiecie:
• Ligota Dolna – mieszkaniec powiatu opolskiego – lat 20, przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym o 58 km/h
• Grodzisko – mieszkaniec powiatu strzeleckiego (zam. Borycz) –
lat 27, przekroczył dopuszczalną
prędkość w obszarze zabudowanym o 80 km/h
• Grodzisko – mieszkanka powiatu strzeleckiego(zam. Borycz) –
lat 29, przekroczyła dopuszczalną
prędkość w obszarze zabudowanym o 55 km/h
• Grodzisko – mieszkaniec powiatu
strzeleckiego (zam. Strzelce Opolskie) – lat 26, przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym o 57 km/h

sobotę 23 maja 2015 roku pod
Pomnikiem Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny odbyły się główne opolskie obchody
94 rocznicy III Powstania Śląskiego. W uroczystościach uczestniczyły władze woj. opolskiego, śląskiego, kombatanci, harcerze i potomkowie powstańców. W imieniu władz
i społeczności Powiatu Strzeleckiego kwiaty złożyli wicestarosta Janusz
Żyłka i przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Krawiec.

Dok. ze str. 1

Prawa jazdy zatrzymane

było 425. Bronisław Komorowski
zdobył 16132 głosy (61,98%), a Andrzej Duda 9895 głosów (38,02%).
Jedyną gminą w naszym powiecie,
którym A. Duda zwyciężył jest gmina
Zawadzkie: przy frekwencji 39,16%
zdobył 50,67% głosów. Na Komorowskiego głosowało tu 49,33% wyborców.
Gmina Jemielnica: frekwencja
35,50%, na A. Dudę głosowało 42,30%,
na B. Komorowskiego 57,70%.
Gmina Strzelca Opolskie: frekwencja 45,75%, na A. Dudę głoso-

wało 34,16%, na B. Komorowskiego
65,84%.
Gmina Kolonowskie: frekwencja
36,64%, na A. Dudę głosowało 36,80%,
na B. Komorowskiego 63,20%.
Gmina Izbicko: frekwencja 41,10%,
na A. Dudę głosowało 29,56%, na
B. Komorowskiego 70,44%.
Gmina Leśnica: frekwencja 41,28%,
na A. Dudę głosowało 38,66%, na
B. Komorowskiego 61,34%.
Gmina Ujazd: frekwencja 42,05%,
na A. Dudę głosowało 40,48%, na
B. Komorowskiego 59,52%.

Kiedy może zostać zatrzymane
prawo jazdy?
W ustawie o kierujących pojazdami dodano nowe przesłanki administracyjnego zatrzymania prawa jazdy,
tj. w przypadku rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h)
oraz przewożenia nadmiernej liczby
osób. W praktyce, ujawnienie takiego
czynu będzie skutkowało zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy w trakcie prowadzonej kontroli drogowej
i przesłaniem go do właściwego starosty, który – wydając decyzję administracyjną – formalnie zatrzyma ten
dokument – za pierwszym razem na
3 miesiące.
Należy pamiętać, iż starosta wyda
powyższą decyzję niezależnie od te-

go, czy prawo jazdy zostało fizycznie
zatrzymane przez policjanta. Zgodnie z nowymi przepisami, podmioty
uprawnione do kontroli ruchu drogowego informują właściwego starostę
o każdym ujawnionym przypadku dopuszczenia się jednego z powyższych
czynów. Na podstawie tej informacji
starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierowcę do zwrotu prawa jazdy, o ile dokument ten nie został wcześniej zatrzymany.
Istotne jest, iż 3-miesięczny okres,
na jaki zatrzymywane będzie prawo
jazdy, zacznie biec od daty jego faktycznego zatrzymania przez policjanta, a jeżeli czynność ta nie miała miejsca, dopiero od momentu jego zwrotu
do właściwego organu (starosty).
Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojazdem w powyższym
3-miesięcznym okresie, będzie oznaczało jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kolejnym etapem będzie cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami – jego przywrócenie zostało
obwarowane koniecznością spełnienia wszystkich wymagań stawianych
osobie po raz pierwszy ubiegającej
się o uprawnienie do kierowania pojazdami.

Portal internetowy:
Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej

M

inisterstwo Pracy i Polityki
Społecznej uruchomiło portal
internetowy Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej. Powstał on w ramach
projektu systemowego „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, realizowanego obecnie przez Departament Informatyki MPiPS.
Rejestr zawiera informacje o jednostkach pomocy społecznej, m.in.
o: ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy,

schroniskach, domach dla bezdomnych, noclegowniach, klubach samopomocy, specjalistycznych ośrodkach
wsparcia, jadłodajniach, placówkach
całodobowej opieki, klubach i centrach integracji społecznej, ośrodkach
i punktach interwencji kryzysowej.
Aplikacja umożliwia szybkie i skuteczne zlokalizowanie miejsca, w którym
obywatel może uzyskać pomoc w związku z jego problemami społecznymi.
Rejestr Jednostek Pomocy społecznej dostępny jest na stronie http://
rips.mpips.gov.pl.

Bezpłatne badania w starostwie!

W

związku z realizacją Projektu „Profilaktyczny program w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków
psychoaktywnych” oraz przypadającymi na 31 maja obchodami Światowego
Dnia bez Tytoniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach
Opolskich organizuje punkt informacyjno-edukacyjny, w ramach którego bezpłatnie będzie można dokonać pomiaru:
· stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu,
· ciśnienia tętniczego krwi,
· poziomu glukozy we krwi (należy być na czczo).
Ponadto odbędzie się dystrybucja materiałów edukacyjnych, udzielane będą porady m.in. z zakresu profilaktyki antytytoniowej oraz będzie
możliwość wykorzystania okularów ALKOgogle, które symulują zaburzenia, jakich doznaje przeciętna osoba po spożyciu alkoholu.
Punkt informacyjno-edukacyjny zostanie zorganizowany 11 czerwca
br. w godz. 8.00 – 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2 (parter).
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu strzeleckiego.
Patrycja Płoszaj PSSE
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PCPR
pomaga
OGŁOSZENIE!!!

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

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. informuje,
iż od 01.05.2015 r. w siedzibie Centrum, ul. Chrobrego 5,
udzielane będąw
porady
prawne
we wtorki od
godziny 9.00 –12.00
dniu
24.04.2015
roku
oraz porady psychologiczne raz w miesiącu w wyznaczony wtorek.

o godz. 10.00

Zapraszamy osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członków ich rodzin, w szczególności:
w PUP w Strzelcach Opolskich;
- ofiary przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu (np. uszkodzenie ciała, zabójstwo),
sala nr 22 – I piętro
- ofiary wypadków komunikacyjnych,
- ofiary przestępstw przeciwko mieniu (np. kradzież, włamanie, oszustwo),
- ofiary przestępstw seksualnych,
z Agencją znęcanie,
Pracy : uchylanie się od ali- ofiary przestępstwspotkanie
przeciwkorekrutacyjne
rodzinie (np. porzucenie,
mentów),
RANDSTAD POLSKA
- ofiary przestępstw przeciwko wolności (np. stalking, groźba karalna),
- ofiary innych przestępstw.

miejsce pracy:

Zgłoszenia na poradnictwo przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
OLSZOWA
u pracownika socjalnego, pok. Nr 8, lub pod numerem telefonu: 77/4613381.

(zatrudnienie przez pierwszy okres w Czechach - Žebrak)

			
Z poważaniem: mgr Bernard Klyta,
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op.

na stanowisko:

O tym, jak potrzebne są tego typu usługi z zakresu poradnictwa może świadczyć fakt,
- pracownik
że podczas pierwszego dyżuru
prawnik przyjąłprodukcji
5 osób, a z porad psychologa skorzystały cztery.
Z porad psychologa i prawnika będzie można korzystać do końca roku, a całe zadanie
Proszę zabrać ze sobą: CV
Strzelecki PCPR realizuje przy współpracy z mikołowskim Stowarzyszeniem Dogma.

T

Szukasz pracy? Znajdziesz
ofertę w telefonie

ę aplikację, zwaną PUP24, testowano już w ubiegłym roku. Wprowadzono ją na początku 2015. POWIATOWY URZĄD PRACY
– Okazała się potrzebna. Widzimy, że z miesiąca na miesiąc przybywa stałych użytW STRZELCACH
OPOLSKICH
kowników – mówi Zygfryd
Ziegler, informatyk strzeleckiego
PUP. – W styczniu aplikację
pobrało 17 osób, w lutym 90, w marcu
123, w kwietniu 119, a do 25 maja – już 141.
INFORMUJE,
Program jest dziełem dwóch opolskich firm: Loyal Solutions i Netkoncept.com i ma
IŻ W CHWILI OBECNEJ PRZYJMOWANE
ułatwić i przyspieszyć dostęp do ofert pracy, a tym samym – znalezienie zatrudnienia.

I RALIZOWANE BĘDĄ WNIOSKI PRACODAWCÓW
O ZORGANIZOWANIE STAŻU
DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH
DO 30 ROKU ŻYCIA!

Staże finansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 - Wsparcie
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
– projekty pozakonkursowe. Preferowane do realizacji będą wnioski Pracodawców, którzy zapewnią zatrudnienie osoby bezrobotnej
po zakończeniu stażu!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Dodatkowe informacje można uzyskać w PUP
w Strzelcach Opolskich,
ul. Gogolińska 2a w pokoju nr 7
lub pod nr telefonu 77 4621863

UWAGA !!!
ZAPISY NA SZKOLENIE:
BRUKARZ

(z uprawnieniami operatora zagęszczarek
i ubijaków wibracyjnych, operatora przecinarek
do nawierzchni dróg kl. III)
Szkolenie będzie kończyć się egzaminem i uzyskaniem przez uczestników
szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz świadectwa i książeczki
operatora wydanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego w Warszawie.
Szkolenie będzie obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne w wymiarze
co najmniej 180 godzin przypadających na jedną osobę szkoloną.
Szkolenie przeznaczone jest dla 10 osób bezrobotnych posiadających
ukończone 18 lat, zdolność do wykonywania zawodu potwierdzona
przez lekarza.
inisterstwo
Pracy
i Polityki
Społecznej uczestników
uruchomiło portal
internetowy
Rejestr JedCelem
szkolenia
jest
przygotowanie
kursu
do wykonywanostek Pomocy
Społecznej. Powstał on w ramach projektu systemowego „Koordynia zawodu
brukarza.

Portal internetowy

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej

M

nacja na rzecz aktywnej integracji”, realizowanego obecnie przez Departament Informatyki MPiPS.
NABÓR
TRWA DO
30.04.2015r.
Rejestr zawiera informacje
o jednostkach
pomocy
społecznej, m.in. o: ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej,
środowiskowych domach samopomocy, schroniskach, domach dla bezdomnych, nocleKontakt i szczegółowe informacje:
gowniach, klubach samopomocy, specjalistycznych ośrodkach wsparcia, jadłodajniach,
Powiatowy
Pracy
placówkach całodobowej opieki,
klubach Urząd
i centrach
integracji społecznej, ośrodkach
i punktach interwencji
kryzysowej.2a, 47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Gogolińska
Aplikacja umożliwia szybkie i skuteczne zlokalizowanie miejsca, w którym obywatel
Tel. 77 462 18 14 lub pokój nr 7
może uzyskać pomoc w związku z jego problemami społecznymi. Rejestr Jednostek Pomocy społecznej dostępny jest na stronie http://rips.mpips.gov.pl.

STANOWISKO

STANOWISKO

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

MIEJSCE
WYKONYWANIA
PRACY

MIEJSCE
PRACY
STRZELCE OPOLSKIE

WYMAGANIA OCZEKIWANIA

PRACODAWCY:
WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
- wykształcenie średnie ogólnokształcące,

PRZEDSTAWICIEL
HANDLOWY

• biegła obsługa komputera, urządzeń biurowych, pakietu MS Office bądź pokrewnego, • mile widziani studenci studiów
- min. 2 letnie dośw., - znajomość przepisów podatkowych i ZUS,
niestacjonarnych, wysoka kultura osobista,
punktualność
- dyspozycyjność, dokładność, rzetelność, zaangażowanie,
•
wykształcenie
min.
średnie,
preferowane
wyższe
ekonomiczne, • obsługa programów pakietu Office, • znajomość zasad
ZAWADZKIE
- umiejętność pracy pod presją czasu
rachunkowości, • doświadczenie
STRZELCE OPOLSKIE
- biegła obsługa komputera, urządzeń biurowych,
KAMIEŃ ŚLĄSKI
• wykształcenie wyższe, • obsługa kasy fiskalnej, • dobra znajomość języka niemieckiego
pakietu MS Office bądź pokrewnego,
STRZELCE OPOLSKIE • umiejętność swobodnego wysławiania
się; łatwość nawiązywania przyjaznych relacji
- mile widziani studenci studiów niestacjonarnych,
STRZELCE OPOLSKIE • wykształcenie: zawodowe, średnie zawodowe,
wyższe;
• łatwość
nawiązywania
kontaktów z nowymi klientami,
wysoka
kultura
osobista,
punktualność
+ TEREN
znajomość
specyfiki rynku materiałów-budowlanych,
praca w zespole
ZAWADZKIE
wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe ekonomiczne,
KOLONOWSKIE
- obsługa programów
pakietu
• wykształcenie wyższe, • łatwość w nawiązywaniu
kontaktów, • prawo
jazdyOffice,
kat. B, • obsługa programów
I TEREN CAŁEGO
- znajomość
rachunkowości,
komputerowych, • 3 letnie doświadczenie,
• znajomość zasad
j. angielskiego,
niemieckiego- doświadczenie
KRAJU

SPRZEDAWCA

STRZELCE OPOLSKIE

POMOCNIK KSIĘGOWEJ
KSIĘGOWA

POMOCNIK KSIĘGOWEJ

RECEPCJONISTA
KONSULTANT TELEFONICZNY
HANDLOWIEC

KSIĘGOWA

STRZELCE OPOLSKIE

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

KOLONOWSKIE
- wykształcenie wyższe,
• wykształcenie zawodowe lub średnie- włatwość
kierunku handlowym
lub związanym z branżą, • znajomość technik sprzedaży,
I TEREN CAŁEGO KRAJU
w nawiązywaniu kontaktów, - prawo jazdy kat. B,
dobry kontakt z klientem, łatwość nawiązywania kontaktów, • prawo jazdy kat. B, upr. na wózek widłowy; • mile widziane
- obsługa programów komputerowych, - 3 letnie doświadczenie,
doświadczenie w sklepach wielkopow. lub w branży budowlanej
- znajomość j. angielskiego, niemieckiego
• wykształcenie zawodowe techniczne, • mile widziane doświadczenie w branży, zainteresowanie dot. Motocykli
SPRZEDAWCA
ZAWADZKIE
KELNER-BARMAN
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie,
i motorowerów a także umiejętność wymiany
podstawowych do nich częci
KUCHARZ
STRZELCE OPOSLKIE
- wykształcenie zawodowe – średnie kierunkowe,
MOP CHECHŁO
- doświadczenie mile widziane
BARMAN
lubMOP
• wykształcenie zawodowe – gastronomiczne; • książeczka badań sanepid
SPAWACZ TIG
SZYMISZÓW
- wykształcenie zawodowe, - upr. TIG,
PROBOSZCZOWICE
- prawo jazdy kat. B, - doświadczenie
MOP CHECHŁO
POMOCNIK BUDOWLANY
KOLONOWSKIE
- mile widziane doświadczenie i prawo jazdy kat. B
POMOC
KUCHENNA
lub MOP
• wykształcenie
zawodowe • gastronomiczne
PRACOWNIK BUDOWLANY PROBOSZCZOWICE SUCHA – WG ZLECEŃ
- wykształcenie min. zawodowe,
- umiejętność: docieplenia, sucha zabudowa, wykończenia wnętrz,
KELNER
STANISZCZE WIELKIE • chęci do pracy
- mile widziane prawo jazdy kat.B, - doświadczenie
POMOC KUCHENNA
STANISZCZE WIELKIE • chęci do pracy
PŁYTKARZ, OCIEPLENIOWIEC
WG ZLECEŃ
- wykształcenie min. zawodowe
•
możliwość
przyuczenia;
•
umiejętność
pracy w zespole, dyspozycyjność, sumienność i rzetelność w wykonaniu
KIEROWCA
KAT.C+E
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat.C+E,
POMOC
KUCHENNA
OSIEK
powierzonych obowiązków; • mile widziane zamiłowanie do gotowania
+ WG ZLECEŃ
- karta kierowcy, - kurs na przewóz rzeczy - doświadczenie
BARMAN/KA
– KELNER/KA
OSIEK
• możliwość przyuczenia
OPERATOR WĘZŁA BETONIARSKIEGO
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe, - doświadczenie,
KELNER-BARMAN
KAMIEŃ ŚLĄSKI
• wykształcenie
zawodowe, • obsługa-kasy
fiskalnej, • aktualne badania lekarskie
+ WG ZLECEŃ
UPR. operatora do produkcji mieszanek betonowych
•
wykształcenie
zawodowe
–
ślusarz,
tokarz,
spawacz; • upr.zawodowe,
spawacza gazowego, elektrycznego – mile widziane,
MECHANIK
SAMOCHODOWY
STRZELCE
OPOLSKIE
wykształcenie
TOKARZ, ŚLUSARZ, MECHANIK
SZYMISZÓW
• doświadczenie – mile widziane - doświadczenie na podobnym stanowisku,
TOKARZ
POZNOWICE
• wykształcenie zawodowe
- umiejętność pracy w zespole,
SPAWACZ TIG
SZYMISZÓW
• wykształcenie zawodowe, • upr. TIG,-• prawo
jazdy kat. B, • w
doświadczenie
samodzielność
wykonywaniu zadań, - 3 letni staż
PŁYTKARZ,
OCIEPLENIOWIEC
WG
ZLECEŃ
•
wykształcenie
min.
zawodowe
SAMODZIELNY BRUKARZ
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe, - doświadczenie,
•
wykształcenie
zawodowe
kierunkowe,
•
umiejętność
tapetowania,
malowania, gładzie,
prawo jazdy
kat.B,
+ WG ZLECEŃ
- samodzielność w wykonywaniu
prac, -• prawo
jazdy
kat.B,
MALARZ-TAPECIARZ
WG ZLECEŃ
• doświadczenie ok. roku
- doświadczenie w zawodzie
MONTER
OCIEPLEŃ BUDYNKÓW
• wykształcenie
zawodowe, • sumienność,
bez nałogów, • prawo
jazdy kat. B, • udokumentowane doświadczenie w branży
SAMODZIELNY
MURARZ–
WOJ. OPOLSKIE
- wykształcenie
zawodowe,
WOJ. OPOLSKIE
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY
budowlanej
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
POMOCNIK BUDOWLANY
WOJ. OPOLSKIE
• wykształcenie zawodowe, sumienność,
• prawo jazdy kat. B,w• wykonywaniu
mile widziane doświadczenie
- samodzielność
prac,
KROŚNICA,TEREN
- doświadczenie w zawodzie
CAŁEGO
POMOC DEKARZA
ZLECEŃ
zawodowe, -wumiejętności
budowlane, dekarskie,
POMOCNIK
DEKARZA
• upr.WG
do pracy
na wysokości powyżej -3m,wykształcenie
• mile widziane doświadczenie:
dekarstwie, murarstwie
KRAJU,W RAZIE
- prawo jazdy kat.B,
POTRZEB - NIEMCY
- mile widziane badania wysokościowe pow.3m,
KIEROWCA AUTOBUSU
TRASY KRAJOWE
• wykształcenie: zawodowe, średnie, •-prawo
jazdy kat. D, • kwalifikacje
na przewóz osób
doświadczenie
mile widziane
KIEROWCA
SAMOCHODU
STRZELCE
OPOLSKIE
KIEROWCA KAT. C+E + HDS
STRZELCE
OPOLSKIE
- upr.
wykształcenie
zawodowe,
- doświadczenie,
•
prawo
jazdy
kat.
C+E,
mile
widziane
do
obsługi
HDS,
•
doświadczenie
w pracy na podobnym stanowisku
CIĘŻAROWEGO
+ KRAJ
– WG ZLECEŃ
- prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy,
OPERATOR WĘZŁA
STRZELCE OPOLSKIE • wykształcenie zawodowe, • doświadczenie,
- kurs• na
- uprawnienia
HDS
UPR.przewóz
operatora rzeczy,
do produkcji
mieszanek betonowych
BETONIARSKIEGO
KIEROWCA KAT.T (traktorzysta) + WG ZLECEŃ
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe,
STRZELCE OPOLSKIE • wykształcenie
zawodowe, • doświadczenie,
• samodzielność
w -wykonywaniu
prac, • prawo jazdy kat.B, • doświadczenie
+ WG ZLECEŃ
- prawo
jazdy kat.T,
doświadczenie
SAMODZIELNY BRUKARZ
+ WG ZLECEŃ
w zawodzie
KOSZTORYSANT
ZDZIESZOWICE
- wykształcenie min. średnie,
• wykształcenie zawodowe, • doświadczenie
w pracy na podobnym
stanowisku,
• samodzielność w wykonywaniu
prac,
– BRANŻA BUDOWLANA/
- doświadczenie
w branży
mechanicznej/budowlanej,
remontów
SAMODZIELNY
MURARZ
WOJ.OPOLSKIE
• doświadczenie w zawodzie
MECHANICZNA
instalacji technolog. przemysłu koksowniczego i hutniczego,
MAGAZYNIER PLACU DREWNA
STRZELCE OPOLSKIE • wykształcenie średnie, zawodowe, mile
widziane leśne, znajomość
• umiejętnośćj.pakietu
Office, • doświadczenie mile widziane
- preferowana
angielskiego,
MAGAZYNIER
STRZELCE OPOLSKIE • wykształcenie zawodowe, • znajomość
obsługi
komputera, • upr.
wózki widłowe
- upr.
odpowiednie
do na
branży,
• wykształcenie: zawodowe, średnie zawodowe,
• mile widziana
znajomośćdokumentacji
specyfikacji materiałów
budowlanych, • mile
- umiejętność
odczytywania
projektowej,
SPRZEDAWCA - MAGAZYNIER
STRZELCE OPOLSKIE widziane
upr. do kierowania wózkami widłowymi
tworzenie harmonogramów, kalkulacji robót
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
STRZELCE OPOLSKIE • wykształcenie
min. zawodowe, • upr.- dowykształcenie
obsługi wózków widłowych,
• doświadczenie
PRACOWNIK
BIUROWY
ZDZIESZOWICE
min. średnie
techniczne,na podobnym stanowisku
• wykształcenie gimnazjalne, • zdolności
manualne, • dyspozycyjność
do pracy w systemie
czterobrygadowym,
- samodzielność
i dobra organizacja
w pracy,
PRACOWNIK PRODUKCJI
STRZELCE OPOLSKIE • zaangażowanie i chęć do pracy
odczytywanie dokumentacji projektowej,
- obsługa pakietu MS Office (głownie Word, Excel, Offcie)
budowy maszyn
- preferowana
znajomość j. angielskiego
USTAWIACZ MASZYN
STRZELCE OPOLSKIE • wykształcenie min. zawodowe, • znajomość
KOSZTORYSANT BRANŻA
ZDZIESZOWICE
- wykształcenie min. średnie techniczne,
SORTOWANIE
WARZYW
DANIEC
• aktualna książeczka sanepidu, • wykształcenie
podstawowew branży elektrycznej remontów instalacji
ELEKTRYCZNA
- doświadczenie
OPERATOR RĘBAKA
STRZELCE OPOLSKIE • zręczność manualna, spostrzegawczośćtechnologicznych przemysłu koksowniczego i hutniczego,
- preferowana
znajomość j. angielskiego,
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
STRZELCE OPOLSKIE • motoryczność, spostrzegawczość, • upr.
na wózek widłowy
POMOCNIK OPERATORA
STRZELCE OPOLSKIE • dokładność, praca pod presją czasu - upr. odpowiednie do branży,
- umiejętność odczytywania dokumentacji projektowej,
OPERATOR MASZYN
STRZELCE OPOLSKIE • wykształcenie min. zawodowe
tworzenie harmonogramów, kalkulacji robót
OPERATOR URZADZĘŃ PRZEMYSŁU
• wykształcenieOPOLSKIE
zawodowe bądź średnie
MAGAZYNIER PLACU DREWNA ŻĘDOWICE
STRZELCE
- wykształcenie średnie, zawodowe, mile widziane leśne,
SZKLARSKIEGO
- umiejętność
pakietu Office,
- doświadczenie
mile widziane
MECHANIK
STRZELCE OPOLSKIE • wykształcenie zawodowe – mechaniczne,
mechanik samochodowy,
ślusarz,
• zręczność manualna
- możliwość
przyuczenia,
OPERATOR
MASZYN
CNC
KIELCZA
STOLARZ
GALANTERII
DRZEWNEJ
KADŁUB
• wykształcenie
zawodowe, • doświadczenie
w zawodzie,
• prawo jazdy kat. B
PRACOWNIK
PRODUKCJI
- wykształcenie gimnazjalne, - zdolności manualne,
PRACOWNIK
GOSPODARCZY
STANISZCZE WIELKIE STRZELCE
• chęć do pracyOPOLSKIE
dyspozycyjność
do pracy
systemieelektrycznych,
czterobrygadowym,
• wykształcenie zawodowe lub średnie- elektryczne,
• umiejętność
czytaniawschematów
• upr. 1 kV, • mile
ELEKTRYK
STRZELCE OPOLSKIE widziane
- zaangażowanie i chęć do pracy
doświadczenie
PRACOWNIK
BIUROWY-TECHNOLOG
ZAWADZKIE
- wykształcenie średnie, wyższe;
PRACOWNIK
GOSPODARCZY
STRZELCE OPOLSKIE • orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności
- dobra znajomość obsługi komputera,
•
wykształcenie
min.
zawodowe,
•
prawo
jazdy kat. B, • min. 2 letnie doświadczenie
HYDRAULIK
WOJ.OPOLSKIE
- znajomość j. niemieckiego lub j. francuskiego
SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe-średnie, - obsługa kasy fiskalnej,
MECHATRONIK
STRZELCE OPOSLKIE • wykształcenie średnie techniczne, wyższe techniczne, • znajomość rysunku technicznego i czytania dokumentacji maszyn
- prawo jazdy kat.B,
TEREN POWIATU
LISTONOSZ - DORĘCZYCIEL
• wykształcenie: zawodowe, średnie, •-wymagany
własny samochód
mile widziane
doświadczenie (mięso - wędliny)
STRZELECKIEGO
SPRZEDAWCA ½ etatu
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe-średnie,
SPRZĄTACZKA BIUROWA½ etatu
STRZELCE OPOLSKIE • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
- obsługa kasy fiskalnej, - prawo jazdy kat.B,
wykształcenie średnie techniczne, • znajomość
zagadnień grafiki komputerowej, • znajomość programu Photoshop,
- mile widziane doświadczenie (mięso - wędliny)
OPERATOR DRUKARKI
STRZELCE OPOSLKIE ••doświadczenie
mile widziane, • znajomość j. angielskiego lub niemieckiego
PRZEDSTAWICIEL
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie,
wykształcenieDO
średnie
techniczne, • znajomość
zagadnień grafiki komputerowej, • znajomość programu Photoshop,
HANDLOWY-HANDLOWIEC
30 KM
- umiejętności: handlowe, negocjacyjne,
DRUKARZ
CYFROWY
STRZELCE OPOLSKIE –••OKOLICE
doświadczenie mile widziane, • znajomość j. angielskiego lub niemieckiego
- otwartość na ludzi, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
SPECJALISTA DS.ROZLICZANIA
- prawo jazdy kat.B,
ZAWADZKIE
• wykształcenie średnie,
PRODUKCJI
- doświadczenie w branży budowlanej będzie atutem
•
wykształcenie
wyższe,
•
znajomość
posługiwania
się narzędziami jakości, • rozwiązywanie problemów jakościowych,
LAKIERNIK
SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE
NOGOWCZYCE
- wykształcenie min. zawodowe,
INŻYNIER
JAKOŚCI
• dobra znajomość j.niemieckiego
KIEROWCA SAM. DOSTAWCZEGO
LEŚNICA
- prawo jazdy kat. C, karta kierowcy
• wykształcenie
wyższe techniczne: inżynier
automatyk, mechanik, elektromechanik, • znajomość procesu i technologii
KIEROWCA
KAT. B
WOJ. OPOLSKIE,
- wykształcenie min. zawodowe,
INZYNIER
PROCESU
STRZELCE OPOLSKIE maszyn,
• umiejętność czytania rysunku technicznego
ŚLĄSKIE
- prawo jazdy kat.B, - znajomość j. angielskiego
OPERATOR
SUWNICY
ZAWADZKIE
• upr.WG
do obsługi
suwnic SI lub SII z koniecznością
poszerzenia w ciągu dwóch m-cy
OPERATOR KOPARKO - ŁADOWARKI
ZLECEŃ
- upr. na koparko – ładowarkę, - prawo jazdy kat. B
OGŁOSZENIE!!!
ROBOTNIK WYSYPISKA/WAGOWY
SZYMISZÓW
- wykształcenie średnie ogólnokształcące,
W dniu 27.05.2015 roku o godz. 9.00 w PUP w Strzelcach Opolskich; sala-nrobsługa
22 – I piętrospotkanie
z pracodawcą:
komputera w rekrutacyjne
stopniu dobrym,
Firma Handlowa „MARK”na stanowiska: pomoc kuchenna, kelner/ka, robotnik
gospodarczymiejsce
pracy: Staniszcze Wielkie
- uprzejmość,
komunikatywność
OPERATOR DRUKARKI
STRZELCE OPOLSKIE
OGŁOSZENIE!!! - wykształcenie średnie techniczne,
- znajomość
zagadnień
grafiki komputerowej,
W dniu 09.06.2015 roku o godz. 9.00 w PUP w Strzelcach Opolskich; sala nr 22 - I piętrospotkanie
rekrutacyjne
z firmą:DSO
Sp. z o.o. i Kronospan OSB Sp. z o.o.
na stanowiska: - pomocnik operatora - mechanik utrzymania ruchu - elektryk utrzymania
ruchu- operator
wózka Photoshop,
widłowego miejsce
pracy:Strzelce
- znajomość
programu
- doświadczenie
mileOpolskie
widziane,
Proszę zabrać ze sobą: świadectwa pracyoraz ostatnie świadectwo szkolne(do
wgląduj.przez
pracodawcę;
widziane CV)
- znajomość
angielskiego
lubmile
niemieckiego
DRUKARZ CYFROWY
STRZELCE OPOLSKIE
OGŁOSZENIE!!! - wykształcenie średnie techniczne,
- znajomośćrekrutacyjne
zagadnień zgrafiki
komputerowej,
W dniu 17.06.2015 roku o godz. 10.00 w PUP w Strzelcach Opolskich; sala nr 22 – I piętrospotkanie
Agencją
Pracy:OTTO POLSKA Sp. z o.o.na
- znajomość
- doświadczenie
mile widziane,
stanowisko: SORTOWANIE WARZYW miejsce pracy: ROLNIK - DANIECProszę zabrać ze sobą:
AKTUALNĄprogramu
KSIĄŻECZKĘPhotoshop,
SANPIDOWSKĄ
(jeśli jest w posiadaniu)
- znajomość j. angielskiego lub niemieckiego

Więcej informacji i ofert pracy dostępnych na naszej stronie internetowej www.pup-strzelce.pl
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Koperty życia już niedługo
O

pomyśle wyposażenia samotnych,
schorowanych mieszkańców powiatu strzeleckiego w tzw. „koperty życia” pisaliśmy już na początku roku. Takie rozwiązanie wcześniej sprawdziło
się w niejednej gminie i powiecie, toteż wydawało się, że przy współpracy samorządów wszystkich gmin powiatu i samorządu powiatowego, szybko wdrożony zostanie również u nas.
Dziś możemy poinformować, że mimo
pewnego poślizgu po wycofaniu się ze
wspólnego działania dwóch gmin (Kolonowskiego i Strzelec Opolskich, które owe koperty życia wprowadzą indywidualnie), decyzja Zarządu Powiatu już zapadła: koperty życia będą już
niedługo.
Przypomnijmy zatem, czemu i komu
te koperty mają służyć. Są przeznaczone dla osób starszych, samotnie mieszkających, czy schorowanych. Dla tych,
którym w razie nagłej sytuacji potrzebna będzie pomoc np. ratowników z pogotowia, wezwanych przez sąsiadów czy
znajomych.
Akcja organizowana przez Zarząd
Powiatu Strzeleckiego polega na umieszczeniu na lodówce naklejki z informacją,

2015

że tu znajduje się „Koperta życia”, wówczas uprzedzeni o takiej akcji w naszym
powiecie ratownicy wchodząc do mieszkania osoby potrzebującej, na lodówce
odnajdują wiadomość, że w niej znajduje się koperta z kartą informacyjną. Karta ta zawiera najważniejsze informacje
o pacjencie – m.in. na jakie choroby cierpi i jakie lekarstwa przyjmuje.
Lodówkę posiada chyba każdy, więc
jest to „mebel”, który jest łatwy do odnalezienia w mieszkaniu, na lodówce znajduje się naklejka, że wewnątrz jest koperta z najważniejszymi informacjami o osobie potrzebującej pomocy. Zebrano już informacje z poszczególnych
gmin naszego powiatu, które są chętne do przyłączenia się do akcji, o tym,
dla ilu mieszkańców potrzebne byłyby
te koperty. Aktualnie drukowane są naklejki i karty informacyjne, a przekazanie kopert do poszczególnych gmin nastąpi w najbliższym czasie.
O możliwości i miejscu odbioru
„Kopert życia” poinformujemy na łamach naszej gazety, a także poprzez
serwis internetowy www.powiatstrzelecki.pl oraz nasz profil na Facebook’u.

„Przyszłość należy do tych, którzy wierzą
w piękno swoich marzeń.”
Eleanor Roosevelt

W

czwartek 14 maja 2015 r. cała szkolna społeczność Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie wraz z rodzicami uczniów i zaproszonymi gośćmi
świętowała imieniny siostry Zofii Moroz Patrona szkoły.
Jednym z jej marzeń był wszechstronny fizyczny rozwój niepełnosprawnych
uczniów, w myśl słów Marii Grzegorzewskiej: „Nie ma kaleki – jest człowiek.”
Dla nich wybudowała salę gimnastyczną, kryty basen, boisko, by mogli - uprawiając różne dyscypliny sportowe - pokonywać bariery własnej niepełnosprawności, doznawać radości z aktywności sportowej i w ramach Olimpiad Specjalnych
odnosić sukcesy na arenie wojewódzkiej,
ogólnopolskiej i międzynarodowej.

organizatorzy:
Burmistrz Ujazdu
M-G Ośrodek Kultury w Ujeździe

Targi

Panieńskie
UJAZD 2015

31 maja

Rynek Miasta
Program imprezy:

MIESZKAŃCÓW NA TARGI
Wydarzenia towarzyszące:
1400 ZAPROSZENIE
NIEDZIELA
zalew w Ujeździe
Młoda Para objedzie bryczką Ujazd i okolice
mieszkańców na biesiadę w rynku
SOBOTA
9.00 zapraszając
– ZAWODY
WĘDKARSKIE
dlaPANIEŃSKI
dzieci
do lat 14 –
miasta
00 WIECZÓR
– ognisko z muzyką szanty – Port
19
taneczny Teatr Tańca KWIECISTE
nad Kanałem Gliwickim – organizator MARINA UJAZD
1430 Występ
organizator
Polski
Związek
Wędkarski – Strzelce Op.
GWIAZDY
z Ukrainy – cz.
I
00 NABOŻEŃSTWO W INTENCJI ZAKOCHANYCH
20 oprawa muzyczna zespół BELLE CO
OTWARCIE TARGÓW
1500 UROCZYSTE
(koło Cementownia),
PANIEŃSKICH
oraz wystawy pn.:
- Kościół p.w. św. Andrzeja w Ujeździe
„Historia ślubów w Ujeździe”
Sala Widowiskowa
Ośrodka Kultury
przez Burmistrza Ujazdu Tadeusza Kaucha
NIEDZIELA
Uroczyste przekazanie łodzi ratunkowej
Zalew w Ujeździe - ZAWODY WĘDKARSKIE dla dzieci
900 do lat 14 – organizator
dla
w Ujeździe
Polski Związek
Wędkarski
15.3030 Występ
–OSPPOKAZ
SUKIEN ŚLUBNYCH
z udziałem
modelek
– Strzelce Op. (koło Cementownia)
taneczny Teatr Tańca KWIECISTE
15 GWIAZDY z Ukrainy – cz. II
Salon
Mody
Ślubnej
„Sovello”
oraz
Gala
Serwis
30 Sala Widowiskowa
Ośrodka
Kultury
:
15
PRZYJĘCIE TORTÓW
POKAZ SUKIEN ŚLUBNYCH z udziałem modelek1630 UROCZYSTE
WESELNYCH
OD SOŁTYSÓW
Salon Mody Ślubnej „Sovello” oraz Gala Serwis z Kędziez Kędzierzyna-Koźla
.
rzyna-Koźla .
I BURMISTRZA UJAZDU
WYSTAWAŚLUBÓW
pn.: „HISTORIA ŚLUBÓW W UJEŹDZIE”
–
WYSTAWA
pn.:
„HISTORIA
00 WYSTĘPY
DZIECI
17 - zespół Gimnazjalno – Szkolny w Ujeździe
Ponadto:
-zespoły
taneczne i wokalny z Ośrodka Kultury
W
UJEŹDZIE”
w Ujeździe
- zespół śpiewaczy FROHSINN z DFK Ujazd

1730
1930
20

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

BIESIADA z KABARETEM KAFLIKI

PONADTO wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych
Serdecznie zapraszamy

Koncert jubileuszowy ZUZANNY HERUD
z Dobrej oraz COMPANEROS z okazji
25-lecia TSKN na Śląsku Opolskim

30 GWIAZDA WIECZORU zespół SAMI
z hitem LATO uhonorowani Superjedynką
na Festiwalu w Opolu

2130

PRZEJAŻDŻKI ŁODZIĄ RATUNKOWĄ po zalewie ujazdowskim
– organizator OSP Ujazd
REJSY ŁODZIĄ MOTOROWĄ po Kanale Gliwickim – cena 5 zł
-organizator MARINA UJAZD
PRZEJAŻDŻKI DOROŻKĄ
DEGUSTACJA TORTÓW WESELNYCH
PAMIĄTKOWE ZDJĘCIE z dużą maskotką MYSZKĄ MIKI I MINI
WARSZTATY SZCZUDLARSKIE
MALOWANIE TWARZY
BALONOWE CUDA
KOLOROWE FRYZURY
FOTOBUDKA – pamiątkowe zdjęcia

ZABAWA TANECZNA zespół SZAFIR

Uczmy się na błędach innych

onsumenci pytając Rzecznika o konkretne sprawy proszą czasem, by
uświadamiać w tym zakresie innych i by
nagłaśniać konkretne przypadki, w celu
uniknięcia niepotrzebnych stresów i problemów
Zatem trzy krótkie porady –
na prośbę konsumentów
Zgodziłam się przez telefon na zakup
nowej rewelacyjnej książki telefonicznej,
która miała zawierać nawet telefony komórkowe. W rzeczywistości książka jest
dla mnie bublem, gdyż zawiera szereg
podstawowych błędów w nazwach miejscowości, ulicach etc. Nawet moje nazwisko jest błędnie wpisane. Co mogę zrobić?
Proszę ostrzec konsumentów, by uważali
na takie oferty.
– Od umów zawartych na odległość
możemy odstąpić do14 dni. W świetle nowych przepisów termin ten przedłuża się
nawet do roku jeżeli sprzedawca nie poinformował nas o prawie do odstąpienia.
Jeżeli spóźniliśmy się z terminem zawsze
możemy złożyć reklamację. Jeśli nie jesteśmy przekonani nie decydujmy się na zawieranie umów na odległość, unikniemy
dzięki temu problemów, stresów i kosztów
odesłania towaru.
Zakupiłem przez Internet lodówkę turystyczną. Wziąłem fakturę na firmę, gdyż
zakup jest związany z prowadzoną przeze mnie działalnością. Lodówka nie odpowiada moim oczekiwaniom i chciałem
skorzystać z ustawowego prawa odstąpie-

Dokonania siostry Zofii Moroz w tej
dziedzinie przedstawił zebranym nauczyciel Jan Chabraszewski w bogatej w archiwalne zdjęcia prezentacji. Podkreślił,
że nasza szkoła nadal tę ideę kontynuuje
i rozwija, o czym świadczą obecne sukcesy sportowe naszych uczniów.
Miło się wszystkim świętowało przy
pysznym cieście upieczonym specjalnie na tę uroczystość przez pracowników
szkoły.
Na koniec wszyscy - rodzice i uczniowie - mogli sprawdzić swoją kondycję
sportową w ciekawych konkurencjach
przygotowanych przez nauczycieli: Wiesława Bielę i Leszka Kosydora.
W tej miłej, świątecznej i rodzinnej atmosferze wszyscy doskonale się bawili.

Targi Panieńskie w Ujeździe

PROGRAM
14.00 – 15.00 - ZAPROSZENIE MIESZKAŃCÓW NA TARGI przez
Młodą Parę objeżdżającą bryczką Ujazd i okolice
14.00 – występ taneczny Teatr Tańca KWIECISTE GWIAZDY
z Ukrainy – cz. I
15.00 – uroczyste otwarcie Targów Panieńskich oraz wystawy pn.:
„Historia ślubów w Ujeździe”
− uroczyste przekazanie łodzi ratunkowej dla OSP w Ujeździe
15.30 – występ taneczny Teatr Tańca KWIECISTE GWIAZDY
z Ukrainy – cz. II
16.00 – występy uczniów z Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego
w Ujeździe
− zespoły taneczne z Ośrodka Kultury w Ujeździe
− zespół śpiewaczy Frohsinn z DFK Ujazd
16.30 – UROCZYSTE PRZYJĘCIE TORTÓW WESELNYCH OD
SOŁTYSÓW I BURMISTRZA UJAZDU
17.30 – BIESIADA z KABARETEM KAFLIKI
19.00 – koncert jubileuszowy ZUZANNY HERUD z Dobrej oraz
COMPANEROS z okazji 25- lecia Mniejszości Niemieckiej
w Polsce
20.30 – GWIAZDA WIECZORU zespół SAMI z hitem LATO
21.30 – ZABAWA TANECZNA zespół SZAFIR
UROCZYSTOŚCI I IMPREZY TOWARZYSZACE:
SOBOTA
19.00 – WIECZÓR PANIEŃSKI – ognisko z szantami – PORT NAD
KANAŁEM GLIWICKIM – organizator MARINA UJAZD
20.00
– NABOŻEŃSTWO MAJOWE w intencji zakochanych zespół BELLE CO

K

Święto
patrona
szkoły

nia od umowy zawartej na odległość. Odmówiono mi tłumacząc, iż kupując na firmę nie jestem konsumentem. Czy to prawda? Podejrzewam, że wiele osób znalazło
się w takiej sytuacji.
Konsumenci mają prawo odstąpienia
od umów poza lokalem i na odległość. Zasadą jest, iż przedsiębiorca nie jest konsumentem. Jednakże nowe przepisy umożliwiają osobom fizycznym prowadzącym
działalność korzystanie z ochrony konsumenckiej jeśli zakup nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Art. 221 kodeksu cywilnego zawierający definicję konsumenta otrzymał nowe brzmienie: „za konsumenta uważa się
osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową”.
Zmiana definicji konsumenta wynika z woli objęcia ochroną konsumentów
– osób fizycznych, które dokonując czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, działają
także w celu niezwiązanym z tą działalnością, przy czym ten ostatni cel jest przeważający. Zatem wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Natomiast konsumentami
nigdy nie są osoby prawne i inne niż osoby fizyczne podmioty prawa.
W sklepie zaoferowano mi dodatkową
ochronę przy zakupie telefonu i zapłaciłam paręset złotych składki ubezpieczenia.
Zapewniano mnie, iż ubezpieczenie jest
w zasadzie „od wszystkiego” i w przypad-

Patroni medialni:

ku uszkodzenia telefonu mam gwarancję
jego wymiany czy naprawy. Pechowo telefon mi spadł i okazało się, że ubezpieczyciel nie poczuwa się do odpowiedzialności
– gdyż nieszczęśliwy wypadek jest ścisłe
zdefiniowany i musi być wywołany przez
niezależną przyczynę zewnętrzną. Czuję
się wprowadzona w błąd.
Takie sytuacje zdarzają się często – odwołujmy się w takich przypadkach, gdyż tak
naprawdę zdarzenia, które nas spotkały są
nieszczęśliwymi wypadkami tylko trzeba je
odpowiednio zdefiniować. Ubezpieczyciele przywołują często na poparcie swojego
stanowiska definicję nieszczęśliwego wypadku zamieszczoną w warunkach umowy,
zgodnie z którą np. jest to: nagłe zdarzenie
wywołane przyczyną zewnętrzną, wskutek
którego uszkodzeniu uległ ubezpieczony
sprzęt, który w chwili tegoż wypadku był
użytkowany w sposób zgodny z instrukcją
obsługi. Czasem ubezpieczyciele argumentują, iż nabywcy należy przypisać: brak należytej staranności i dbałości podczas użytkowania ubezpieczonego sprzętu. W opinii Biura Rzecznika Ubezpieczonych takie
wyłączenie byłoby niezgodne z nadrzędnymi przepisami prawa, które traktują o ograniczeniach, ale w odniesieniu do zachowań
rażąco niedbałych, bliskich winie umyślnej. Jednocześnie istotne znaczenie dla takich spraw ma art. 385 § 2 k.c. Wzorzec
umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na
korzyść konsumenta.
Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

CKZiU
innowacyjną
szkołą!
O

trzymaliśmy
tytuł
„Innowacyjna Szkoła”, dzięki uczestnictwu
w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego
w Warszawie. Celem konkursu było przygotowanie nauczycieli oraz uczniów do
wykorzystywania technik informacyjnokomunikacyjnych w praktyce szkolnej.
Warunkiem otrzymania tytułu „Innowacyjna Szkoła” było zrealizowanie jedenastu zadań przewidzianych regulaminem konkursu w okresie od października
2014 r. do lutego 2015 r.

1934
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Dzień Strażaka

5

14 maja w KP PSP w Strzelcach Opolskich odbyły
się oficjalne uroczystości związane z Dniem Strażaka.
Podczas apelu wręczone zostały odznaczenia,
nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz
nagrody dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej i Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego pn. „Zapobiegajmy Pożarom”.
li okolicznościowe medale z okazji XXlecia powstania związku:
• Panu Pawłowi Apostelowi,
• Panu Marianowi Bigasowi,
• Pośmiertnie - ś.p. Władysławowi Opiło.

Brązową Odznaką „Zasłużony dla
Ochrony Przeciwpożarowej” za propagowanie i działalność na rzecz ochrony
przeciwpożarowej Minister Spraw Wewnętrznych wyróżnił:
1. Starostę Strzeleckiego, Prezesa Zarządu
Powiatowego Z OSP Józefa Swaczynę
2. mł. bryg. Joannę Badowską-Ghanem.
Złotym Medalem „Za Zasługi dla
Pożarnictwa” uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Z OSP odznaczeni zostali:
1. kpt. Janusz Charczenko,
2. asp. Józef Jelito.
Opolski Komendant Wojewódzki
PSP za wzorową służbę przyznał nagrodę asp. Józefowi Jelito.
Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych awans na wyższe stopnie służbowe otrzymali:
1. st. kpt. Piotr Zdziechowski na stopień
młodszego brygadiera,
2. mł. kpt. Dawid Mehlich na stopień kapitana,
3. mł. kpt. Sławomir Wasik na stopień kapitana.
Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na wyższe stopnie służbowe w korpusie aspiranckim
awansowani zostali:
1. asp. Dariusz Moj na stopień starszego
aspiranta,
2. mł. asp. Mateusz Brzoza na stopień
aspiranta.

Opolski Komendant Wojewódzki
awansem na wyższe stopnie podoficerskie wyróżnił:
1. mł. ogn. Waldemara Joszko na stopień
ogniomistrza,
2. mł. ogn. Jerzego Polinskiego na stopień
ogniomistrza,
3. mł. ogn. Romana Schreiber na stopień
ogniomistrza,
4. st. sekc. Grzegorza Bakalarczyka na
stopień młodszego ogniomistrza,
5. st. sekc. Michała Kosa na stopień młodszego ogniomistrza,
6. st. sekc. Marcina Mikę na stopień młodszego ogniomistrza,
7. st. sekc. Lucjana Walusia na stopień
młodszego ogniomistrza,
8. st. sekc. Urszulę Wiatrowską na stopień
młodszego ogniomistrza,
9. sekc. Tomasza Morawskiego na stopień
starszego sekcyjnego,
10. sekc. Janusza Szopę na stopień starszego sekcyjnego.
W korpusie szeregowych PSP, decyzją
Komendanta Powiatowego PSP w Strzelcach Opolskich awansowany został str.
Dawid Hendel na stopień starszego strażaka.
Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Karol Stępień, Komendant Powiatowy PSP
w Strzelcach Opolskich st. bryg. Stefan
Szłapa oraz Prezes Koła Nr 10 Związku
Emerytów i Rencistów Pożarnictwa kpt.
w st. spocz. Adriana Romanowicz wręczy-

Jubilaci: Lucjan Pampuch z okazji 70
rocznicy urodzin, Piotr Grabowski i Zdzisław Walotek z okazji 60 rocznicy urodzin
oraz Henryk Urbanczyk z okazji 50 rocznicy urodzin otrzymali listy gratulacyjne.
Na zakończenie uroczystości z okazji
przyjęcia obowiązków Kapelana Powiatowego Strażaków, Starosta Strzelecki Józef
Swaczyna i Komendant Powiatowy PSP
w Strzelcach Opolskich st. bryg. Stefan
Szłapa wręczyli ks. Rudolfowi Nieszwiecowi stułę z wizerunkiem św. Floriana.

W

O czym każdy chłopiec marzy

dniu 23 maja 2015 r. w godzinach
14:00-17:00 na terenie naszej komendy odbył się organizowany już po raz
piąty dzień otwarty, gdzie wszyscy uczestnicy w szczególności młodzież i dzieci mogli zapoznać się ze specyfiką pracy
strażaka oraz dotknąć sprzętu, którym na
co dzień nasi strażacy posługują się podczas działań ratowniczych.
Przybyłych gości przywitał st. bryg.
Stefan Szłapa Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej. Liczna grupa odwiedzających zwiedziła obiekty naszej komendy i miała możliwość: zapoznać się ze sprzętem będącym na wyposażeniu naszej jednostki, przejść przez tunel
zadymiony dymem teatralnym z przygotowanymi utrudnieniami, uczestniczyć w zajęciach świetlicowych. Można było także
obserwować umiejętności strażaków podczas wspinania przy użyciu drabiny hakowej na trzecie piętro wspinalni, wspinać
się na profesjonalnej ściance wspinaczkowej, zwiedzić muzeum pożarnictwa, którym na co dzień opiekuje się Ochotnicza
Straż Pożarna ze Strzelc Opolskich. Dzie-

ci miały również możliwość pokazać swoje możliwości sprawnościowe, gdzie strażacy przygotowali specjalny tor, którego
pokonanie w jak najkrótrzym czasie bijąc na koniec w dzwon. Na koniec przygotowaliśmy tradycyjnie „deszcz cukierków” dla najmłodszych, które z podnośnika rozrzucał Komendant Powiatowy PSP,
Kierownictwo komendy dziękuje wszyst-

Lady D
plastycznie
18

maja w strzeleckim Zespole Szkół
Ogólnokształcących odbyło się
spotkanie podsumowujące konkurs plastyczny ,,Lady D - aktywna kobieta niepełnosprawna w oczach młodego człowieka’’, zorganizowany przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. w ramach konkursu
„Lady D. im. Krystyny Bochenek”.

W

Nagrodzona praca Adama Zaisza

kim funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym oraz osobom bezpośrednio zaangażowanym za wkład pracy w przygotowanie i uczestnictwo w naszym przedsięwzięciu, które przybliżyło odwiedzającym
pracę strażaków. Każdy chłopiec marzy
o zostaniu strażakiem.
Tekst i foto:
mł. bryg. Piotr Zdziechowski
W konkursie uczestniczyli:
Adam Zaisz (który zajął I miejsce), Paulina Pospieschyk (II
miejsce), Dominik Gorgosch
(III miejsce), Max Kaluza, Karolina Konrad, Agnieszka Klabisz, Aleksandra Koteluk, Natalia Kruczkowska, Karolina Macygon, Magdalena Markieton,
Paulina Ochwat, Karolina Piosek, Jakub Plaszczyk oraz Agata Włodarczyk.
W spotkaniu uczestniczyła m.in. Janina Okrągły poseł na
sejm RP, Joanna Niedźwiedź dyrektor PFRON.

1 czerwca na Placu Żeromskiego

szystkich mieszkańców zapraszamy na Plac Żeromskiego w Strzelcach Opolskich na Ogólnopolski Głos
Profilaktyki w dniu 1 czerwca!
Jest to inicjatywa społeczności programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” adresowana do wszystkich!
To nie jest wyłącznie festyn oparty na rozrywce i atrakcjach.
Ta akcja ma ideę promowania MODY
NA ŻYCIE WOLNE OD UZALEŻNIEŃ.
Symbolem tej wolności jest GEST bicia serca wykonywany przez 60 sekund
– jednocześnie przez wszystkich uczestników tej Akcji w całym kraju 1 czerwca
2015 roku, o godz. 14.00.
Ten gest nazywamy ZRYWEM WOLNYCH SERC. Serc wolnych od przemocy i uzależnień.

Serc wrażliwych na drugiego człowieka. Serc zdrowych i odpowiedzialnych.
Serc ceniących własną wolność.
Dlaczego zryw? Właśnie chodzi
o energię myśli i działania. Chodzi o jedność w całym kraju. Chodzi o zryw walki i troski. Walki o dzieci i młodzież,
o ich zdrowie, o ich wolność, o ich odpowiedzialne relacje rówieśnicze, relacje z
młodszym i starszym pokoleniem.
Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki kierowane jest
do rodzin, dziadków i wnuków, rodziców
i dzieci, wychowawców i podopiecznych,
włodarzy i obywateli miast, miasteczek
i wsi, zatem do każdego we wspólnej sprawie promowania MODY NA ŻYCIE BEZ
UZALEŻNIEŃ, na życie bez przemocy fizycznej i psychicznej, na życie godne i od-

powiedzialne, na życie bezpieczne, życie,
którego wartością jest wolność.
W Strzelcach Opolskich podczas
Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki zobaczyć będzie można pokazy Straży Pożarnej i Policji, zagra dla nas Zespół Muzyczny BIS, zobaczymy teatralne przedstawienia dzieci i młodzieży szkół strzeleckich
i świetlic środowiskowych oraz występ
mażoretek. Oprócz tego wiele atrakcji dla
dzieci i młodzieży jak również dorosłych.
Organizatorem wszystkich działań jest
Gmina Strzelce Op. oraz Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Op. przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Strzeleckiego Ośrodka Kultury.
Spotykamy się o godz. 14.00 na Placu Żeromskiego!
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czwartek, 7 maja, na pływalni
CWRiS w Strzelcach Opolskich odbył się III Mityng Pływacki Osób Niepełnosprawnych. O tym, jak impreza się rozrasta, może świadczyć fakt, że w pierwszym mityngu, przed dwoma laty, wzięło
udział 28 zawodników. W tym roku – było
ich już 70, z 9 placówek: Domów Pomocy Społecznej, szkół specjalnych z Opola, Zawadzkiego, Kadłuba, KędzierzynaKoźla, Strzelec Opolskich i Kietrza oraz
z Fundacji DOM w Opolu.
Dodajmy, że inicjatorem zawodów,
jak i organizatorem kolejnych edycji był
Roman Bem, trenujący uczniów Zespołu
Szkół Specjalnych w Kadłubie.
Pływacy startowali w kilku konkurencjach: 50 m stylem dowolnym, 50 m stylem grzbietowym, a na dystansie o połowę krótszym: stylem dowolnym, grzbietowym i klasycznym. Ci zawodnicy, którzy
dopiero uczą się pływać, mogli spróbować
swoich sił na dystansie 25 metrów stylem
dowolnym z użyciem sprzętu pomocniczego i 15 m, które można było pokonać
samodzielnie lub także przy użyciu sprzętu pomocniczego.
Każdy z zawodników uczestniczących
w zawodach otrzymał medal, a każda placówka biorąca udział w mityngu otrzymała pamiątkową statuetkę i dyplom. Wręczali je: wicestarosta Janusz Żyłka, dyrektor ZSS w Kadłubie s. Jolanta Wojtaszak,
dyrektor CWRiS Andrzej Wróbel i kierownik pływalni Tomasz Chromicz.

Trzecie spotkanie pływaków

Specjalnymi dyplomami uhonorowano
także ratowników, którzy pomagali w realizacji mityngu.
Imprezę zorganizował Powiat Strzelecki i Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Honorowym patronatem objął ją burmistrz
Strzelec Opolskich, a patronatem medialnym Telewizja Polska Oddział Opole i Radio Doxa.
„Jako organizatorzy III Mityngu Pływackiego Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie pragniemy podziękować panu
Staroście, Panu Burmistrzowi, Dyrektorowi, Kierownikowi i pracownikom CRWiS
w Strzelcach opolskich za bardzo przychylne nastawienie do naszego pomysłu,
wsparcie i pomoc w organizacji tego typu
zawodów. Były to już trzecie, ale mamy
nadzieję, że nie ostatnie zawody zorgani-

zowane dla tej grupy naszego społeczeństwa w Strzelcach Opolskich” - tak ciepłe
słowa wystosowała w imieniu organizatorów i zawodników s. Jolanta Wojtaszak.

PROGRAM TURNIEJU
830 – Losowanie drużyn.
840 – Zbiórka wszystkich drużyn
w strojach sportowych (na
płycie stadionu, przy tabliczkach
z nazwami szkół)
845 – Rozpoczęcie Turnieju, przywitanie
gości i prezentacja drużyn.
900 – Rozgrywki grupowe na 3
boiskach trawiastych i boisku
z nawierzchnią syntetyczną
00
13 – Faza pucharowa (mecze
ćwierćfinałowe)

1400 – Wręczenie turniejowych pamiątek
dla drużyn, które odpadły
z rywalizacji oraz poczęstunek
1415 – Mecze półfinałowe
1500 – Mecze finałowe
(o 3 miejsce i o 1 miejsce)
1545 – Ceremonia zakończenia
(wręczenie pucharów,
pamiątkowych medali
i podziękowań dla sponsorów
i patronów)

Co nowego w Powiatowym Centrum Kultury?
1 czerwca

zapraszamy wszystkie
dzieci na film
„El Cid – legenda
o mężnym rycerzu”
w cyklu: „Kino dla
najmłodszych” –
o godz. 9.00.
Cena biletu 5 zł.

21 czerwca

(niedziela)
zapraszamy na
wernisaż wystawy prac
Katarzyny Urbaniak
„W drodze”
– godz. 17.30.
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Zatrzymać
nielegalny
DYŻURY APTEK
w 2015 r.handel
wyrobami tytoniowymi

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

Apteka „Śląska”, 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”,
M. Prawego
tel.ale
77/440-20-06
ażdego roku w
dniu 31
maja,ul.
Światodo 9,
UE,
jest problemem ogólnoświatoApteka
„Centrum”
ul. M.
tel. 77/461-89-00
wa Organizacja
Zdrowia
(WHO)
ini-Prawego
wym.7,Szacuje
się, że 12% globalnego hancjuje obchody
Światowego
Dniai Złe”,
bez Tytodlu papierosami
wynika z nielegalnego
Apteka
„Na Dobre
ul. Os. Piastów
15, tel. 77/461-02-92
niu, zwracając szczególną
uwagę na zagroobrotu.
państwami, z których
Apteka „Multifarm”
ul. Ligonia
1, tel.Głównymi
77/415-20-55
żenia zdrowotne związane
z używaniem
przemycane
są wyroby tytoniowe są ChiApteka „AWOS”,
ul. Opolska
6, tel 77/417-90-03
tytoniu oraz Apteka
zachęcając
prowadzenia
ny, Zjednoczone
„Prodo
– Pharma”,
ul. Moniuszki
16, tel. 728Emiraty
309 383Arabskie, Wietdziałań mających na celu jego ograniczanam, Malezja, Federacja Rosyjska, SingaApteka
„Słoneczna”,
ul.
Rynek
4/2,
tel.
77/418-50-56
nie. Głównym celem Światowego Dnia Bez
pur, Białoruś i Ukraina. Motorem napędoTytoniu jest przyczynienie się do ochrony
wym przemytu są różnice cen w krajach
Zmiana
dyżurów
w
niedzielę
i świętai osprzedaży
godz. 9.00
obecnych i przyszłych pokoleń przed niszzakupu
oraz łatwy dostęp do
czącymi skutkami zdrowotnymi spowodoprzemycanych wyrobów.
wanymi paleniem tytoniu, ale też konse-Maj Polska ze względu na swoje położekwencjami społecznymi, środowiskowymi
nie geograficzne jest zarówno krajem doi ekonomicznymi używania tytoniu i naracelowym
dla nielegalnych wyrobów tyto17 „Centrum”
1
„Słoneczna”
żenia na dym tytoniowy.
niowych, jak też krajem tranzytowym dla
18
„Multifarm”
2
„Vita”
Zmniejszenie narażenia na dym tytopapierosów przeznaczonych na rynki za19 „ProUE.
– Pharma’’
„Na
Dobre i Złe” działaniowy wciąż3 jest
najważniejszym
chodniej
Wielkość szarej strefy wy20 „Awos”
4
„Alga”
niem dla zmniejszenia zachorowań i zgorobów
tytoniowych trzy lata temu szaco21 była
„Śląska”
nów na nowotwory
złośliwe. Szacunki epiwana
na ok. 13% całego rynku, obec5 „Centrum”
demiologiczne
że w Polsce 50%
nie22jest„Flos”
to ok. 25%, a w województwach
6 wskazują,
„Centrum”
przedwczesnych
(w wieku 35-69 lat) zgowschodnich
nawet 50% całości sprzedaży.
23 „Słoneczna”
7 „Multifarm’’
nów nowotworowych
mężczyzn i 20%
Z uwagi
24
„Vita”na systematyczny wzrost nie8 „Pro – uPharma’’
u kobiet jest spowodowanych paleniem
zgodnego
prawem
handlu wyrobami ty25 „Na zDobre
i Złe”
9 „Awos”
tytoniu. U mężczyzn
odsetek ten w ostattoniowymi, niezbędne jest podjęcie dzia26
„Alga”
10
„Śląska”
nich latach spada, u kobiet rośnie. Obecnie
łań prewencyjnych, służących przede
27 „Centrum”
11 „Flos”
pali tytoń około
8 mln dorosłych Polaków
wszystkim
ograniczeniu przemytu papie28 „Centrum”
12
„Słoneczna”
(28% mężczyzn i 19% kobiet).
rosów
i szlaków tranzytowych na obsza„Multifarm’’
W roku 13
bieżącym
rze29Polski
oraz nielegalnej produkcji wy„Vita” działania antytytoniowe prowadzone
pod ihasłem
robów
tytoniowych
30 „Pro
– Pharma’’w kraju, realizowa14 „Na są
Dobre
Złe” „Stop
nielegalnemu
ne 31
przede
wszystkim przez Służbę Celną,
„Awos”
15 obrotowi
„Alga” wyrobami tytoniowymi”. Zjawisko
to stanowi poważny
Straż Graniczną, Policję i organy kontro16 „Centrum”
globalny problem – nie tylko zdrowotny,
li skarbowej.
ale także prawny i ekonomiczny. Na podWspierając wysiłki służb mundurostawie
danych
pochodzących
m.in.apteka
z urzęJeśli nie
są Państwo
pewni, która
pełni wwych
danym
– można
upewnić się,
w dniu
tymdyżur
zakresie,
Państwowa
Indów
celnychpod
szacuje
że co najmniej
spekcja Sanitarna
jako instytucja
stojądzwoniąc
numersię,
Powiatowego
Centrum Zarządzania
Kryzysowego:
664 480 500
1 na 10 papierosów wypalanych na całym
ca na straży zdrowia publicznego, włącza
świecie pochodzi z nielegalnego źródła.
się w realizację polityki ograniczenia konKomisja Europejska ocenia, że handel niesumpcji wyrobów tytoniowych pochodząlegalnymi papierosami kosztuje Unię Eucych z nielegalnych źródeł poprzez proropejską i jej państwa członkowskie powadzenie działań informacyjno-edukacyjnad 10 miliardów Euro wskutek utraconych, służących uświadamianiu skutków
nego podatku akcyzowego i wpływów
zdrowotnych inhalacji dymu tytoniowego.
z opłat celnych.
Niezgodny z przepisami handel wyroPSSE w Strzelcach Opolskich
bami tytoniowymi nie ogranicza się tylko
Patrycja Płoszaj

K

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
Powiatowe
CentrumPomocy
PomocyRodzinie
Rodzinie
Powiatowe Centrum
w Strzelcach
Opolskie
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
Powiatowe Centrum
CentrumKultury
Kultury
w Strzelcach
StrzelcachOpolskich
Opolskich
tel. 77
77 412
41230
3013
13
e-mail:
centrumkultury@powiatstrzelecki.pl
centrumkultury@powiatstrzelecki.pl
Młodzieżowy Ośrodek
Ośrodek Wychowawczy
Wychowawczy
w Leśnicy
Leśnicy
tel. 77
77 4615261
4615261
e-mail: mowlesnica@gmail.com
mowlesnica@gmail.com
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
Szkolno-Wycho-wawczywwLeśnicy
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
Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach
StrzelcachOpolskich
Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Internet na dworcu PKS-u

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
Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013r. Nr 0, poz. 687)
oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(j.t. Dz.U. z 2013r. Nr 0, poz. 267),
z a w i a d a m i a s i ę,
że dnia 16.04.2015r. na żądanie Burmistrza Strzelec Opolskich, reprezentującego Gminę Strzelce
Opolskie z siedzibą w Strzelcach Opolskich, Pl. Myśliwca 1, zostało wszczęte postępowanie w sprawie
zmiany decyzji nr 1/13 z dnia 01.08.2013r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej
na rozbudowie drogi gminnej – ulicy Ogrodowej w Strzelcach Opolskich na działkach nr:
– 3151/27, 3152/39, 5128/7, 5128/10, 3152/43, 5077/5, 3148/42 karta mapy 15; 3676/4 karta mapy
17 stanowiących pas drogowy,
– 3148/43, 3148/46, 5077/3, 3152/44, 5128/14, 3176 karta mapy 15; 3677/26, 3676/3 karta mapy 17,
stanowiących teren niezbędny pod budowę włączenia do ulicy Mickiewicza i ulicy Świerczewskiego,
w części do tyczącej projektu budowlanego w zakresie rozbudowy kanalizacji deszczowej na
działkach nr 3152/39, 5128/7, 5128/10.
W terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 213, (w godzinach pn. 800-1600, wt-pt 730-1530), zapoznać się z zamierzeniami
Od terazwnioskodawcy.
możesz korzystać na terenie dworca autobusowego z darmowego
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 21 maja 2015 do 10 czerwca 2015 r.
dostępu
do Internetu.
Życzymy
przyjemnego
surfowania.
z up. Starosty:
Teresa Wanecka
– Naczelnik
Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

DYŻURY APTEK W STRZELCACH OP. W 2015 r.
Apteka „Śląska”, 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, 77/417-90-03
Apteka „Pro-Pharma”, ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383
Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56
ul. 1 Maja
59, 47-100
Strzelce
Opolskie
Zmiana
dyżurów
w niedzielę
i święta
o godz. 9.00

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

STACJA PALIW
PKS STRZELCE OPOLSKIE

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903
Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

CZERWIEC

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: Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia
ul. Baczyńskiego 25A,
41-203 Sosnowiec
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„Śląska”
11 „Awos”
21 „Pro-Pharma”
Szanowni
Klienci.
„Flos”
12 „Śląska”
22 „Awos”
„Słoneczna”
13 „Flos”
23 „Śląska”
Kupując min.
l paliwa i płacąc gotówką
„Vita”
14150
„Słoneczna”
24 „Flos”
„Na Dobre i Złe” - pytaj
15 obsługę
„Vita” o cenę dnia 25 „Słoneczna”
„Alga”
16 „Na Dobre i Złe”
26 „Vita”
„Centrum”
17 „Alga”
27 „Na Dobre i Złe”
Specjalna oferta dla
rolników- zadzwoń 77/4622543
„Centrum”
18 „Centrum”
28 „Alga”
„Multifarm”
19 „Centrum”
29 „Centrum”
Zbierz 5 paragonów z20tankowania
50 zł każdy
„Pro-Pharma”
„Multifarm”paliwa po min.
30 „Centrum”

- otrzymasz 10 % rabatu przy wymianie opon na letnie

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

Osiągnięte wskaźniki w okresie 2013 rok – I połowa kwietnia 2015 roku
W Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich od roku 2013 realizowane są następujące
projekty finansowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 :
PROJEKT nr 1 „Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno - zawodowe więźniów
oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary”. Całkowita wartość Projektu: 1 451 823 Euro
Moduł 1.1 „Działania na rzecz ekologii”
Rok 2014: 10 osadzonych ukończyło kurs pilarza oraz szkolenia kompetencyjne miękkie z zakresu
aktywizacji zawodowej, z problematyki ekologicznej oraz profilaktyki uzależnień.
Moduł 1.3 pn. „Przyjazne miejsce – dostosowanie pokoi i sal widzeń do kontaktu skazanych z dziećmi”.
Rok 2014: wydzieloną część sali widzeń zagospodarowaliśmy na kącik zabaw dla dzieci, wyposażony
w krzesełka, stoliki, szafki z zabawkami, materiały do kolorowania, klocki; kącik ma służyć wzmocnieniu więzi pomiędzy osadzonymi ojcami i odwiedzającymi je małoletnimi dziećmi.
***
PROJEKT nr 2 „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe
w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka.” Całkowita wartość Projektu: 2 966 584 Euro.
Moduł 2.1 „Wysokospecjalistyczne szkolenia kadry penitencjarnej pracującej ze skazanymi niebezpiecznymi,
lub z odbywającymi
kare
pozbawienia wolności”
eniorzymłodocianymi
ze Strzeleckiego
Stowarzysze-długoterminową
kierunkiem
wykwalifikowanej
instruktorRoknia
2014:
Seniorów realizują projekt „ Senioki pani Lenkiewicz-Kotowskiej. Ćwiczea)
dokonano
zakupu
3 pakietów
filmów oraz
programu konmulrzy za
pan brat
z kulturą
fizyczną,pomocy
wypo-dydaktycznych:
nia przez książek,
nią prowadzone
poprawiają
timedialnego
z zakresów
tematycznych:
arteterapii, pracy z grupą oraz resocjalizacji
czynkiem
i rekreacją”
w ramach
ogłoszo-ekologii,
dycję
fizyczną i wpływają rehabilitacyjnie
nieletnich .na łączną kwotę 1.449,95 zł,
nego przez Starostwo konkursu na zadanie
na schorzenia
b) 2 funkcjonariuszy ukończyło wysokospecjalistyczne
szkolenie z kręgosłupa,
zakresu pracykończyn,
w grupie zoraz
osapubliczne
pt.młodocianymi,
„Wspieranietj. iw upowszechsprawiają, że po zajęciach człowiek czuje
dzonymi
wieku do 21 roku życia.
nianie
kultury
fizycznej,
oraz
zapewnienie
się
rześko
jak
„nowo
narodzony”.
Moduł 2.2 pn. „Szkolenia kadry penitencjarnej w ramach przygotowania skazanych do powrotu do
mieszkańcom
Powiatu Strzeleckiego akW lipcu w ramach realizacji kolejneśrodowiska
otwartego”
2013
rok form wypoczynku i rekreacji”.
tywnych
go zadania z tego projektu w dniu 24 lip1) Od
dokonano
zakupu
4 pakietów
programów
resocjapoczątku
kwietnia
20materiałów
osobowa dydaktycznych
ca (piątek)dooprowadzenia
godzinie 17.00
odbędzie
się
lizacyjnych
(książki,
prezentacje
multimedialne „Lipcowy
na CD, testy
psychologiczne:
2 dla
ZK Nri1rew
grupa
uczęszcza
na strzelecką
pływalnię.
Festyn
”w ogrodzie
leśnym
Strzelcach
dla ZKz Sieraków
na łączną kwotę 5.202,24 zł.,
Wszyscy
mająOpolskich
opłaconyi 2wstęp
projektu.Śląskistauracji
„Alter Ego” (dawny Motel Le2) 2 wychowawców ukończyło kurs z zakresu kształtowania umiejętności społecznych u osadzo15 osób
ćwiczy aquafitness za środki właśny) z konkursem o Ziemi Strzeleckiej,
nych,
sne płacąc
za zajęcia ukończyło
jedynie pokurs
4 zł,
pozo- przygotowywania
przy ogniskuosadzonych
i oprawie do
muzycznej
- doto3)
2 wychowawców
z zakresu
funkcjonowania
w
stali społeczeństwie
zaś pływają, bądź
masująkary,
ciało na tzw.
wany przez Starostwo Powiatowe, którepo odbyciu
„bąbelkach”.
Zajęcia
cieszą
sięz ogromną
mu zarząd
Strzeleckiego Stowarzyszenia
4)
1 wychowawca
ukończył
kurs
zakresu przeciwdziałania
bezrobociu,
5)
3 wychowawców
ukończyłocokurs
z ekologii, Seniorów składa serdeczne podziękowapopularnością
i frekwencją,
mobilizuje
6)
2 wychowawców
ukończyło
kurs z zakresu
przemocy,
Zarząd
do działania w
tym kierunku.
Zaję- przeciwdziałania
nie za wsparcie.
7)
3 wychowawców
ukończyło
kursdwa
z zakresu
cia trwać
będą jeszcze
do 9 lipca
razy przeciwdziałania agresji,
8)
1 wychowawca
ukończyłjuż
kursmiesiąc
z czytelnictwa,
w tygodniu,
nie pierwszy
pod
Prezes SSS – Janusz Wnuk
2014 rok
1) 2 wychowawców ukończyło kurs z zakresu kształtowania umiejętności społecznych u osadzonych,
2) 1 wychowawczyni kończyła kurs z zakresu przygotowywania osadzonych do funkcjonowania w
społeczeństwie po odbyciu kary,
3) 2 wychowawców ukończyło kurs z zakresu przeciwdziałania bezrobociu,
4) 1 wychowawczyni ukończyła kurs z arteterapii,
5) 2 wychowawców
ukończyło
kurs z zakresu
pomocy
116
111 - Telefon
Zaufania
Dla prawnej,
Dzieci i Młodzieży
2015
rok
Zadzwoń
lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem np. z przemocą w ro1) dokonano zakupu pakietu pomocy dydaktycznych za kwotę 294,70 zł.
dzinie w szkole, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć.
Moduł 2.3 pn. „Podniesienie poziomu znajomości języków obcych kadry SW – pion ewidencji”;
Telefon
jest czynny
codziennie
do 20.00,
wiadomość
przez stronę
okresie
wrzesień
2013 – czerwiec
2014 od
kursgodz.
języka12.00
angielskiego
ukończyła
jedna funkcjonariuszka,
www.116111.pl
możeszznajomości
przesłać całą
dobę.
Pomoc
przez konsultantów
Moduł
2.4 pn. „Podniesienie
języków
obcych
kadryświadczona
SW – pion penitencjarny”
, w okresie
Telefonu
111 jest2014
całkowicie
bezpłatna.
wrzesień
2013116
– czerwiec
kurs języka
angielskiego ukończyło trzech funkcjonariuszy,
Moduł 2.5 pn. „Podniesienie znajomości języków obcych kadry SW – pion ochrony”
Rok 2014:801
pięciu
ukończyło
kurs języka
angielskiego
ukończyło,
1 wychowawca
120funkcjonariuszy
002 - Ogólnopolski
Telefon
dla Ofiar
Przemocy
w Rodzinie
Działu Penitencjarnego uczestniczył w wyjeździe
studyjnym
„Niebieska
Linia”w Norwegii.

S

Seniorzy realizują projekt

Telefony zaufania:

Zadzwoń, jeśli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię - bije lub obraża. Możesz tam

***
opowiedzieć o swojej sytuacji i dowiedzieć
się gdzie szukać pomocy w Twoim otoPROJEKT nr 3 „Realizacja szkoleń kadry SW ukierunkowanych na podniesienie umiejętności słuczeniu.
Telefon
działa
od
poniedziałku
do
soboty w godz.
8.00wartość
- 22.00,Projektu:
a w niedziele
żących prawidłowemu wykonaniu obowiązków służbowych”.
Całkowita
766 587
i święta od 8.00 do 16.00. Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia.
Euro
Moduł 3.1 pn. „Funkcjonariusz Służby Więziennej ratuje życie”.
800 120
226 - Policyjny
Telefon
Zaufaniai interpretacji zapisu EKG
Rok 2013: dwie pielęgniarki
ukończyły
kurs z zakresu
wykonywania
oraz dwie pielęgniarki ukończyły
studia podyplomowe
na kierunku
zarządzanie w ochronie zdrowia.
ds. Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie
Rok
2014:
pielęgniarki
ukończyły
kursuzyskać
z zakresuwsparcie
szczepieńw
ochronnych.
Pod
tymtrzy
numerem
telefonu
można
sytuacji przemocy w rodziRok
dwie pielęgniarki
ukończyły
z zakresu
wykonywania
i interpretacji
zapisu„NiebieEKG, dwie
nie.2015:
Specjaliści
obsługujący
liniękurs
udzielają
informacji
na temat
procedury
pielęgniarki ukończyły kurs resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz dwie pielęgniarki ukończyły
skiej Karty”, np. jakie inne podmioty poza policją, mogą ją założyć. Telefon jest czynkurs leczenia ran.
ny od3.2poniedziałku
piątku w godz. 9.30 - 15.30 (połączenie bezpłatne).
Moduł
pn. Stres znanydo
i oswajany”
2015 Rok: troje wychowawców Działu Penitencjarnego ukończyło kurs „redukcja stresu personelu
22 828
11 12 -resocjalizacji
Telefon Zaufania
dla Ofiar wolności”
bezpośrednio uczestniczącego
w procesie
osób pozbawionych
i Sprawców
Przemocy Seksualnej.
Moduł 3.6 pn. „Szkolenia językowe
kadry zarządzającej
SW”; w okresie wrzesień 2013 – czerwiec
2014
kurs języka
angielskiego
zakładu
karnego.
Telefon
zaufania
oferujeukończył
pomoc zastępca
osobomdyrektora
dorosłym,
które
doświadczyły przemocy

seksualnej oraz służy radą i wsparciem osobom, które pragną wyeliminować własne
niepożądane myśli i zachowania. Telefon***jest czynny we wtorki i środy od godz.
PROJEKT nr 4 „Wzmocnienie systemu działania Grup Interwencyjnych Służby Więziennej i Grup
15:00 do 18:00. Opłaty za połączenia z numerem zgodnie z cennikiem operatora
Konwojowych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy działu ochrony”. Całkowww.funpzs.org.pl
wita
wartość Projektu: 1 249 950 Euro.

tel. 77/4622543

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

Realizacja programów finansowanych z Norweskiego
Mechanizmu Finansowego na lata 2009 - 2014
przez Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Rok 2013: przeszkolonych zostało dwudziestu pięciu funkcjonariuszy Działu Ochrony; dowódców i
zastępców dowódców zmian z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 1 funkcjonariusz Działu Ochrony
uczestniczył
wizycie studyjnej Opolskich
w Norwegii.
PKS wwStrzelcach
SA
Rok 2014: przeszkolonych zostało dziesięciu funkcjonariuszy Działu Ochrony z zakresu udzielania
ul.
1
Maja
59,
47-100
Strzelce
Opolskie
pierwszej pomocy.

tel. 77/4613281:

***
Szanowni nr
Klienci.
PROJEKT
3 „Stop przemocy – druga szansa. Podniesienie kompetencji kadry penitencjarnej we
• Kupując działań
min.150edukacyjno-korekcyjnych
l paliwa i płacąc gotówką wobec
– pytajskazanych
obsługę osprawców
cenę dniaprzemocy w rodzinie odwzmocnieniu
• Specjalna
dla rolników
– zadzwoń
77/4622543
bywających
kareoferta
pozbawienia
wolności
za znęcanie
się nad członkami rodziny”
• 2014:
Zbierz jeden
5 paragonów
z tankowania
paliwa po min.
50zł każdy
– otrzymasz 10 %szkolenie
rabatu z
Rok
psycholog
Działu Penitencjarnego
ukończył
wysokospecjalistyczne
przy
wymianie
opon na
letnie w naszym Serwisie Opon
zakresu
pracy
ze sprawcami
przemocy.
• 2015:
Wymieniając u nas komplet opon lub kupując pełny serwis klimatyzacji – odgrzybienie
Rok
Twojego pojazdu
wykonamy za grosze,
1) kierownik
Działu Penitencjarnego
ukończył szkolenie z zarządzania specjalistycznymi oddziały• waniami
Serwis Klimatyzacji
- ceny za usługę
już sprawców
od 60 zł przemocy w rodzinie
korekcyjno-edukacyjnymi
wobec
ZAPRASZAMY
2) trzech wychowawców Działu Penitencjarnego ukończyło wysokospecjalistyczne
szkolenie z zakresu pracy ze sprawcami przemocy.

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

PO W IAT S T R Z E LE C K I
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Ad multos annos!

przedstawicieli władz samorządowych.
W tym szacownym gronie Jubilatek najstarsza jest Pani Anna
Jaskuła, mieszkająca w Sieroniowicach, która 13 maja br. skończyła 95 lat!
W tym samym dniu, 13 maja,
jubileusz 90-lecia urodzin świętowała Pani Marta Jureczko,
mieszkająca w Porębie.

Pani Emma Mainka, mieszkanka Kolonowskiego, gości
z okazji 90 urodzin przyjmowała
15 maja br.
Dzień później, 16 maja br., jubileusz 90-lecia urodzin świętowała Pani Joanna Bargiel,
mieszkająca w Lichyni.
Również Pani Maria Sus,
mieszkanka Jemielnicy, 16 maja
br. obchodziła swoje 90 urodziny.
fot. U. Janda

ogromną przyjemnością składamy dziś wraz z Państwem
najserdeczniejsze życzenia z okazji okrągłych rocznic urodzin pięciu Jubilatkom – mieszkankom
naszego powiatu.
Z tej okazji usłyszały wiele
ciepłych słów, gratulacji i życzeń
– nie tylko od rodziny i najbliższych, ale również tych bardziej
oficjalnych, składanych przez

Pani Anna Jaskuła 13 maja br. skończyła 95 lat!
Serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia z okazji
tak doniosłego Jubileuszu.

13 maja br. jubileusz 90-lecia urodzin
świętowała Pani Marta Jureczko.
Z życzeniami i okolicznościowym upominkiem
w imieniu władz Powiatu Strzeleckiego
pospieszyła do Niej sekretarz Ewelina Jelito.

Pani Maria Sus 16 maja br. obchodziła 90. urodziny. Okolicznościowe
zdjęcie z sekretarz powiatu i wójtem Jemielnicy.

Pani Emma Mainka 90
16 maja br., jubileusz 90-lecia urodzin
urodziny obchodziła 15
świętowała Pani Joanna Bargiel.
maja br. W imieniu władz
Życzenia urodzinowe i okolicznościowy
powiatu składał Jej życzenia
upominek wręczył Jej z tej okazji
wicestarosta Janusz Żyłka.
wicestarosta Janusz Żyłka.

Wszystkim Jubilatkom przekazujemy najserdeczniejsze życzenia w imieniu redakcji:
dużo zdrowia, uśmiechu i jeszcze wielu lat w jak najlepszym zdrowiu, bez trosk, pełnych słońca.

Reklama jest nagrodą w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2014 w kategorii działalność produkcyjna

