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Tablety - nagrodą

Sekretarz Powiatu
odznaczona

W dniu 25 czerwca Sekretarz Powiatu Strzeleckiego pani Ewelina Jelito od Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych otrzymała Kombatancki
Krzyż Pamiątkowy. Odznaczenie to zostało jej przyznane za działalność służącą upowszechnianiu i upamiętnianiu historycznego zwycięstwa odniesionego w II Wojnie Światowej.
W czwartek 25 czerwca w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach
Opolskich odbyło się podsumowanie roku
szkolnego 2014/2015 w szkołach, dla których Powiat Strzelecki jest organem prowadzącym. Organizatorem uroczystości
był Zarząd Powiatu Strzeleckiego, a pod-

Kto z nas nie miał w dzieciństwie pluszowego misia? Fajnie było się nim bawić,
a kiedy było smutno – przytulać. To było
jedno z najlepszych lekarstw na poprawę
humoru. Od 1999 roku działa w Polsce
Stowarzyszenie „Misie Ratują Dzieci”,
które m.in. misie-przytulanki stosuje jako
pomoc psychologiczną w razie wypadku,
w którym uczestniczą dzieci.
W środę (24 czerwca) w Bydgoszczy,
Stowarzyszenie Misie Ratują Dzieci wraz
z partnerem Grupą PZU przekazało przedstawicielom służb (Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego) 100 tysięcy maskotek „Misia ratownika”. Z tego 24
miśki trafiły do naszej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Część z nich już
„podróżuje” w samochodach bojowych,

czas niej nie tylko dziękowano nauczycielom, którzy odchodzą już na zasłużoną
emeryturę, czyli: Kornelii Mroszczyk,
Ryszardowi Pagaczowi i Krzysztofowi
Kańgowskiemu, ale również nagrodzono
51 uczniów wyróżniających się spośród
innych osiągnięciami w nauce, sporcie i

działalnością na rzecz innych w kończącym się roku szkolnym. Tegorocznymi
nagrodami dla uczniów były tablety, z
których aż 11 ufundowała firma Kronospan, a pozostałych 40 - Zarząd Powiatu
Strzeleckiego.
Lista nagrodzonych uczniów na str. 4

Miś ratownik

bo często to właśnie strażacy jako pierwsi
docierają na miejsce wypadku, a miśki po-

magają choć trochę ukoić psychiczny ból
najmłodszych.

Gimnazjaliści spisali się na medal!
O tym, że nasze szkoły uczą bardzo
dobrze, pisaliśmy już niejeden raz. Tym razem mamy kolejne potwierdzenie – wynik
kwietniowego egzaminu gimnazjalnego.
We wszystkich trzech szkołach, dla których Powiat Strzelecki jest organem prowadzącym, czyli: Gimnazjum Specjalnym
w Leśnicy (tam zdawało 3 uczniów), w
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
(16 uczennic) i Gimnazjum Dwujęzycznym.
Najlepiej spisali się uczniowie Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego osiągnęli wynik wyższy od średniej gminy
Strzelce Opolskie, województwa opolskiego i kraju ze wszystkich części i zakresów
dok. na str. 4

Nagroda Prezydenta Niemiec
dla uczniów CKZiU

Nagrodzeni gimnazjaliści z Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego podczas
Powiatowego Zakończenia Roku Szkolnego.

Już po raz drugi uczniowie i nauczyciele z CKZiU w Strzelcach Opolskich
udowodnili, że do zwykłych i przeciętnych
nie należą. Ponownie wzięli udział w Konkursie Historycznym Prezydenta Niemiec
pt. „Szukanie Śladów” i kolejny raz zdobyli nagrodę Prezydenta Niemiec Joachima
Gaucka.
Konkurs zainicjowała w roku 1973 fun-

dacja Körbera. Jego celem jest przybliżenie
i zainteresowanie dzieci i młodzieży historią
Niemiec. Udział w konkursie umożliwia samodzielną i odpowiedzialną pracę nad wybranymi tematami historycznymi oraz daje
możliwość poznania tzw historii bliskiej, tej
znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie
domu lub w najbliższym otoczeniu.
Tak też było i tym razem. Tegoroczna

dok. na str. 5

Maturzyści – nieźle
W tym roku po raz pierwszy uczniowie liceów ogólnokształcących i techników zdawali egzamin maturalny według
różnych zasad. Ci pierwsi – w oparciu o
nową podstawę programową, ci drudzy po raz ostatni według starych zasad.
Jak poszło naszym maturzystom?
Uczniowie technikum CKZiU zdawali egzamin maturalny w starej formule
i uzyskali zdawalność na poziomie 79,4%.
W województwie opolskim zdało 71,2%,
natomiast w skali kraju jedynie 64 %.
Prawo do egzaminu poprawkowego w
sierpniu ma 91 % uczniów, spośród tych,
którzy nie uzyskali świadectwa.
Zdawalność z języka polskiego wyniosła 99,4 %, z języka angielskiego –
97,8%, języka niemieckiego – 100% i

matematyki – 82,6%. W skali kraju zdawalność z matematyki wyniosła 70%.
Z wyników matur absolwentów technikum w ZSP w Zawadzkiem bardzo zadowolony jest dyrektor Ryszard Pagacz.
- Do matury przystąpiło 13 osób, ale dwie
ostatecznie nie podeszły do wszystkich egzaminów, więc w statystykach się ich nie
ujmuje – mówi. - Na 11 zdających 1 osoba
nie zdała, a więc zdawalność wyniosła w
naszym technikum 90,9%. To wynik rewelacyjny.
Mniejsze zadowolenie budzi wynik licealistów z Zawadzkiego. - Plasujemy się
poniżej średniej w województwie, która
wyniosła 75,0%, u nas – 70,45%. Do egdok. na str. 4
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Sesja Rady Powiatu

Bądź ostrożny na drodze!

Maria Adamietz
Główny temat ostatniej, a dziewiątej w
tej kadencji sesji, zwołanej na 24 czerwca,
to debata drogowa. Temat – rzeka, bo o stanie dróg w naszym powiecie, mówi się od
dawna – że zły, że potrzeby ogromne, a pieniędzy nigdy dosyć. Gdyby można było, jak
kiedyś stwierdził starosta Józef Swaczyna,
rocznie wydawać ok. 20 mln złotych na remonty dróg – byłoby świetnie. Ale o takich
kwotach nawet nie ma co marzyć. Zgodnie
ze starym przysłowiem: „tak krawiec kraje,
jak mu materii staje”. I kiedy patrzy się na
zestawienia wydatków na drogi powiatowe
w ostatnich latach, nie można powiedzieć,
że jest źle. O tym właśnie mówił naczelnik
Wydziału Dróg Powiatowych Andrzej
Ful podczas prezentacji materiału, który
stanowił przedmiot obrad Rady, a wcześniej
– wszystkich komisji problemowych.
Nakłady finansowe ogółem (na drogi powiatowe oczywiście) wyniosły:
rok 2012
4.034.250 zł
rok 2013
3.534.791 zł
rok 2014
10.091.855 zł
rok 2015
9.709.637 zł
Wydatki inwestycyjne w tym samym
okresie:
rok 2012
2.132.867 zł
rok 2013
1.807.441 zł
rok 2014
8.441.855 zł
rok 2015
8.000.637 zł
Różnica między tymi kwotami – to wydatki bieżące na drogi w naszym powiecie.
Do tej kwestii nawiązał w swojej wypowiedzi wicestarosta Janusz Żyłka.
Wicestarosta J. Żyłka: – Dziękuję
za dyskusję na komisjach, za uwagi państwa radnych. Dziękuję Radzie za to, że
tegoroczny budżet drogowy nie odbiega od
ubiegłorocznego i ma przełożenie na to, co
dzieje się na drogach. Tak jak w tamtym, tak
i w roku bieżącym, po półroczu są widoczne
działania drogowe w każdej gminie. Mamy
zamiar kontynuować tak te prace. Prace bieżące powodują, że mieszkańcy rozumieją,
że możliwości zawsze są mniejsze niż potrzeby, ale mają satysfakcję z tego, iż droga
choć nie jest przebudowana kompleksowo,
pozwala na normalne przemieszczanie się
między miejscowościami. Dzięki temu budżetowi możemy stwarzać warunki do tego,
by stan przejezdności i stan nawierzchni
był coraz lepszy. Pragnę nadmienić, ze przy
takim budżecie ważna jest sprawność przystępowania do postępowań przetargowych.
Jest to ogrom dokumentów, które zarówno
Wydział Dróg Powiatowych, Wydział Organizacyjny muszą przygotować w szybkim
terminie. Nieraz ze starostą naciskaliśmy na
przyspieszenie prac, ale wymiernym efektem jest to, że pozyskaliśmy kolejne środki
z oszczędności, które mam nadzieję państwo przyjmiecie dziś w zmianach budżetu.
Myślę, że przy podsumowaniu budżetu pod
koniec roku, będziemy mieli kolejne dowody na to, że na drogach dzieje się coraz
lepiej. Korzystając z okazji chciałbym także
podziękować lokalnej społeczności - gminom, wójtom, burmistrzom za współpracę,
za zrozumienie, za możliwość wdrożenia
naszych pomysłów w zakresie informacji,
korelacji, zgłaszania najmniejszych problemów, na które staramy się reagować. Będziemy proponować kolejne zmiany, które
będą miały wpływ na szybszą realizację zadań. Dziękuje także sołtysom i sołectwom,
które nie żałują swoich sił i wnioskują do
nas o pozyskanie materiałów budowlanych
(krawężników, kostki brukowej). Wierzę, że
nasze wspólne działania: Zarządu, Rady Powiatu, wójtów, burmistrzów, sołectw, przyniosą w kolejnych latach wymierne efekty w
zakresie stanu dróg powiatowych.
Radny Ryszard Nocoń, przewodni-

czący Komisji Bezpieczeństwa, zwrówił
uwagę na informację Komendanta Powiatowego Policji nt. bezpieczeństwa na drogach
powiatowych. Po analizie danych za 5 miesięcy tego roku można wywnioskować, że
bezpieczeństwo zdecydowanie się poprawiło (o tym piszemy w innym miejscu).
Radny Andrzej Wróbel: – Już starożytni Rzymianie wiedzieli, że drogi są
najważniejsze stwierdzając, że wszystkie
drogi prowadzą do Rzymu. Dobrze, ze Zarząd Powiatu, Rada podjęli to wyzwanie i
idą w dobrym kierunku. Z przedstawionego materiału, jak również z moich informacji, przedstawione działania wykonane
na drogach w I półroczu 2015 r. oceniane
są pozytywnie. Nasza Ziemia Strzelecka
stoi turystyką, krajobrazem. Dlatego mam
wniosek, by wszelkie projekty przebudowy bądź modernizacji dróg uwzględniały
ścieżki rowerowe. To jest coraz bardziej
popularna dyscyplina sportu. To też jest
przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa.
Jeszcze raz dziękuję za dobry kierunek i
wnioskuję o ścieżki rowerowe. Wiem, że
nie jest uwzględniona ścieżka na Górę św.
Anny od strony Zdzieszowic. Gdyby można
było uwzględnić ścieżkę ze Strzelec Op. do
Dolnej, to o to też bym prosił.
Radny Waldemar Gaida: – Powiat
strzelecki jako aktywny uczestnik współpracy w subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim bierze udział w tworzeniu planu
zintegrowanego budowy ścieżek rowerowych. Co do pojęć ścieżka i szlak – ścieżka
znajduje się w obrębie pasa przydrożnego i
może być wyodrębnionym elementem ruchu, a szlak to wykorzystanie elementów
dróg polnych bądź innych dróg do tworzenia
stref przepływu rowerów. Jesteśmy na etapie uzgadniania struktury ścieżek i szlaków
rowerowych. W wielu przypadkach decydującą role odgrywa szerokość drogi i kwestia
własności gruntów leżących wzdłuż drogi,
co uniemożliwia planowany przebieg ścieżki – tak jak to miało miejsce w przypadku
tzw. projektu Centrum pielgrzymkowe Góra
św. Anny. Zintegrowana mapa źródeł poruszania się środkami transportu grupowego
jest przygotowywana i brany jest tam pod
uwagę teren Góra św. Anny-Zdzieszowice,
mimo że jest to już aglomeracja opolska.
Myślę, że jeśli otrzymamy wstępny projekt analizy potrzeb dot. szlaków i ścieżek,
możemy państwu radnym przesłać go na
skrzynki celem zapoznania się z nim.
Radny Waldemar Bednarek: – W
ostatnich dwóch latach pojawiły się pieniądze, które można zainwestować w poważne
inwestycje. Dzisiaj nieuczciwym byłoby
stwierdzenie, że nie widać działań powiatu
na drogach. Obecnie w każdej gminie coś się
dzieje w mniejszym lub większym zakresie.
Cieszę się, że na lata 2017-2020 pojawiły
się propozycje Zarządu Powiatu skierowane
ku Górze św. Anny, Dolnej, drodze prowadzącej z Zalesia do Kędzierzyna-Koźla. Są
to tak ważne ciągi komunikacyjne, że dziś
w pierwszej kolejności wymagają one duży
nakładów finansowych i poprawy bezpieczeństwa na tych drogach. Tym bardziej, że
nasilenie ruchu jest duże. Zarządowi należy
się szacunek, że podjął temat po ostatniej
sesji i znalazły się pieniądze na sporządzenie projektu drogi od Wysokiej w kierunku
Zdzieszowic. Myślę, że obecni dziś na sesji
mieszkańcy Dolnej wysłuchali ze spokojem
tego, co przedstawił naczelnik Ful. Mam
nadzieję, że rzeczywiście w końcu dojdzie do realizacji tej inwestycji. Mądrym
posunięciem było wzmożenie współpracy
z gminami – nasi mieszkańcy zauważają
dużo pozytywnych zmian. Dzisiaj drogi są
naprawdę bezpieczne dzięki koszeniu pobo-

czy, zakręty są dobrze widoczne.
Wiceprzewodniczący Rady Stefan
Szłapa: – Jak powiedział starosta na Komisjach Bezpieczeństwa i Budżetu – jako
radni mamy coraz więcej miejsc, z których
możemy być zadowoleni i które są efektem
nakładu środków. Jeśli chodzi o programowanie w latach przyszłych, jesteśmy na etapie projektowania, ale realizacja zarówno w
kwestii wysokości środków jak i lat, nie jest
w chwili obecnej znana. Jako radny z gminy
Izbicko chciałbym podziękować za naszą
sztandarową inwestycję - jest to pierwsza
droga powiatowa betonowa w województwie opolskim. Składam podziękowania Zarządowi, panu naczelnikowi za przygotowaną prezentację i całą pracę całego Wydziału.
Liczę, że w przyszłym roku będziemy mieli
kolejne powody do zadowolenia.
Radni przyjęli jednogłośnie przedstawioną informację przez naczelnika Wydziału Dróg informację.
Jednak temat „drogi” wrócił także w
punkcie „Interpelacje”.
Radny Hubert Ibrom złożył ją w
sprawie poprawienia stanu nawierzchni na
drodze nr 1805 Strzelce Opolskie- Leśnica,
w szczególności na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna. Droga ta jest jednym z głównych ciągów komunikacyjnych w naszym
powiecie, łączy gminę Leśnica z miastem
powiatowym oraz stanowi dojazd do Góry
św. Anny. Jej stan uniemożliwią swobodną
jazdę samochodem i stanowi znaczące zagrożenie dla bezpieczeństwa, czego przykładem są liczne wypadki na tej drodze, w
tym również śmiertelne. Oprócz złego stanu
nawierzchni, na wymienionej drodze nie ma
poboczy, co jeszcze bardziej zwiększa trudność jazdy. W imieniu mieszkańców miejscowości Dolna, którzy zebrali podpisy po
tą interpelacją, pozostałych mieszkańców
gminy Leśnica jak i wszystkich użytkujących drogę nr 1805, bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej sprawy oraz wygenerowanie w kolejnych latach funduszy
na wymienioną inwestycję. Jednocześnie
pragnę podziękować za ogłoszenie przetargu na utworzenie dokumentacji projektowej
tej drogi, liczymy że jest to pierwszy krok w
poprawie jej nawierzchni.
Wróćmy jednak do porządku obrad.
Przewodniczący komisji problemowych
przedstawili opinie do projektu uchwały w
sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w
Powiecie Strzeleckim – wszystkie komisje
wypowiedziały się w tej kwestii pozytywnie. Również radni na sesji byli jednogłośni
w tej materii. Podobnie jak w głosowaniach
nad projektami uchwał w sprawach:
zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu strzeleckiego,
zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015,
udzielenia Województwu Opolskiemu
pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 409 w miejscowości Strzelce Opolskie na wysokości
Powiatowego Urzędu Pracy”,
powierzenia zadania publicznego w
zakresie zarządzania drogą powiatową
(jak wyjaśnił starosta Józef Swaczyna
– rzecz dotyczy wspólnej inwestycji
realizowanej z powiatem gliwickim
na drodze pomiędzy Niezdrowicami w
stronę starego Ujazdu).
Dodajmy jeszcze, że na początku sesji,
zanim radni przeszli do debaty drogowej,
uhonorowano Rajmunda Adamtza, a ściślej
– na ręce jego żony Marii przekazano kwiaty i gratulacje z okazji zdobycia przez niego
Złotej Spinki w kategorii biznes.

Ileż to razy słyszymy te apele. Mnie
to nie dotyczy - myśli każdy: ja jeżdżę
bezpiecznie. A jednak ciągle zdarzają się
kolizje czy wypadki z winy kierowców.
Materiał zaprezentowany radnym na
sesji (o czym wspominamy w relacji z
obrad) przez komendanta powiatowego
policji powinien skłaniać do refleksji. Tym
bardziej, że z zestawionych zdarzeń, do
których doszło na drogach powiatu strzeleckiego w ostatnich trzech latach i ich
przyczyn, mogłoby wynikać, że jest trochę
lepiej. Tyle tylko, że statystyki policyjne
obejmują całe lata 2013 i 2014, natomiast
dane za rok 2015 dotyczą tylko pięciu
miesięcy – od stycznia do maja br. I jeśli
pod uwagę weźmiemy fakt, że do końca
2015 zostało jeszcze kilka miesięcy – tym
bardziej powinniśmy być ostrożni.
Przyjrzyjmy się zatem, co działo się
niepokojącego na drogach powiatu strzeleckiego w tym okresie.
Niestety, ilość kolizji rośnie. O ile w
roku 2013 doszło do nich 277 razy, a w
roku 2014 225, to w ciągu pięciu pierwszych miesięcy 2015 aż do 258. Mniej
było wypadków: w roku 2103 – 16. w
2014 – 25, a w roku 2015 – 10. Mniej
było ofiar – w roku 2013 nikt nie zginął
na naszych drogach, ale w 2014 – zginęło
9 osób, a od stycznia do mają br. - dwie.
Rannych zostało 21 osób w roku 2013,
rok później – 21, a tym roku 10. Przy
wskazywaniu przyczyn wszystkich zdarzeń drogowych, znów trzeba użyć słowa
„niestety”, bo najczęstszą ich przyczyną
jest wina kierującego! Na pierwszym
miejscu to niedostosowanie prędkości do
warunków ruchu: w roku 2013 – 66, w
2014 – 52, a w bieżącym roku – 38. W następnej kolejności najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych są: nieudzielanie
pierwszeństwa przejazdu (2013 – 37, 2014
– 38, 2015 – 34), niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami ( 2013 –
19, 2014 – 26, 2015 – 33) i nieprawidłowe
cofanie (odpowiednio w kolejnych latach:
16, 25 i 23). Nieostrożne wejście pieszego
na jezdnię było przyczyną trzech zdarzeń
drogowych w roku 2015 (w poprzednich

latach nie zdarzyło się to ani razu).
Jednak pod uwagę wziąć trzeba również inne przyczyny, nie spowodowane
przez uczestników ruchu, a więc: ubytki w
jezdni, zwierzęta na drodze, pożar pojazdu
lub nieustalone. W roku 2013 odnotowano
ich 103, rok później 74, a od stycznia do
maja br. - 78.
Wróćmy jednak na moment do przewinień kierowców: najwięcej win leży po
stronie kierujących samochodami osobowymi: w roku 2013 – 140, w 2014 – 134,
a w tym roku – 158. Kierujący ciężarówkami znacznie rzadziej byli sprawcami
zdarzeń drogowych (w kolejnych latach
odpowiednio: 47, 27 i 22). Zdecydowanie
rzadziej winni byli motocykliści (odpowiednio: 1, 3 i w tym roku – 4) czy piesi
( w 2013 – 2, w 2014 – 0 i w 2015 – 3).
Ale piesi są na tyle nieostrożni, że mogą
spowodować wypadek. W ciągu pięciu
miesięcy 2015 roku policjanci Referatu
Kontroli Ruchu Drogowego ujawnili 302
wykroczeń popełnionych przez pieszych,
w tym m.in.: 175 - przechodzenie przez
jezdnię w miejscu niedozwolonym, 48
- chodzenie po niewłaściwej stronie drogi, 13 - niestosowanie się do sygnalizacji
świetlnej.
Ciągle zdarza się, że kierowcy siadają
za kółkiem po wypiciu kielicha. W ciągu
pięciu miesięcy 2015 roku funkcjonariusze KPP w Strzelcach Opolskich przyłapali łącznie 116 kierujących pod wpływem
alkoholu!
Jak należało się spodziewać – do
największej liczby wypadków i kolizji
dochodzi na głównych drogach – wojewódzkich i krajowych, w godzinach
największego natężenia ruchu – na I i II
zmianie (88,81 % spośród wszystkich
zdarzeń). Najniebezpieczniejszym dniem
na drogach powiatu jest poniedziałek – w
okresie styczeń-maj 2015 doszło w tym
dniu do 55 zdarzeń drogowych. W drugiej
kolejności – czwartek – 49 zdarzeń w tym
okresie. Najbezpieczniej jeździ się w niedzielę – w tym dniu w ciągu pięciu miesięcy br. doszło do 21 kolizji i wypadków.

Zakończenie Projektu

Zjazdem weekendowym 12 - 14
czerwca w Warszawie zakończył się trwający cały rok szkolny projekt edukacji
globalnej „Nasz świat”. Wśród dziewięciu
zespołów wyłonionych z całej Polski znalazły się również uczennice CKZiU z klasy I T gc: Paulina Nowak, Ania Szopa oraz
Marta Ziaja. Dziewczęta solidnie uczestniczyły w webinarach prowadzonych przez
Roberta Łuczaka.
Robert Łuczak jest doktorem nauk o
Ziemi w zakresie geografii, socjologiem,
stypendystą Fundacji Fulbrighta, Centre
for Social Studies oraz Komisji Europejskiej i ekspertem Global Development Research Group (GDRG).
Pięć wtorkowych wieczorów w semestrze pierwszym oraz kolejne pięć w
semestrze drugim dziewczęta spędziły na
nauce, wymianie poglądów i słuchaniu
wykładów wygłaszanych przez prowadzącego. Dodatkowo po każdych zajęciach
wykonywały zadania, które publikowały
na stronie fundacji i przedstawiały innym
uczestnikom podczas kolejnych zajęć.
Fundacja oprócz spotkań w pracowniach Orange przygotowała trzy zjazdy w
Warszawie, które nie tylko stanowiły warsztaty dla uczniów, ale również były oka-

zją do poznania stolicy, wyjścia do teatru
czy spotkania ciekawych osób.
Na zajęciach podsumowujących
uczestnicy przedstawili efekty swojej pracy i zmiany, które się w nich dokonały w
przeciągu tych kilku miesięcy. Uczennice
pochwaliły się możliwością przygotowania i poprowadzenia lekcji na zajęciach
z geografii dotyczącej Fair Trade, czyli Sprawiedliwego Handlu. Dodatkowo
wykazały chęć kontynuowania podjętych
działań. Zdobyta wiedza sprawiła, że bardziej zwracają uwagę na produkty, które
kupują, bardziej zainteresował je los drugiego człowieka- zwłaszcza tego, z którym nie mają na co dzień bezpośredniego
kontaktu, a ma wpływ na ich życie. Najbardziej spodobały mi się stwierdzeniaBardziej doceniamy to co mamy! To był
krok w dorosłość!
Projekt to nie tylko uwrażliwianie
młodzieży na tematy dotyczące współczesnego świata, ale również zajęcia dla
opiekunów, które pomagają, podpowiadają jak podejmować tą tematykę z młodzieżą i jak ciekawie przygotować zajęcia.
Joanna Drabik
Jolanta Mendel
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OFERTY PRACY
Aby sprostać potrzebom i oczekiwaniom naszych Klientów poszukujemy pilnie kandydatów / kandydatek do pracy
w zakładzie Mubea Automotive Poland sp. z o.o. w rejonie miejscowości Ujazd w Polsce

Stanowisko:

Zadania:

kierownik produkcji

• kierowanie zespołem pracowników, ustalanie
celów, podział zadań, kontrola ich wykonania
• planowanie, organizacja i kierowanie produkcją, w tym zapobieganie i sprawne usuwanie
zakłóceń w przebiegu produkcji
• realizacja zamówień odbiorców
• podejmowanie działań w celu zwiększenia efektywności i jakości pracy, stopnia wykorzystania
maszyn i urządzeń oraz minimalizacji kosztów
(wykonanie założeń budźetu)
• realizacja projektów inwestycyjnych i nowych
wdroźeń
• współpraca z dostawcami

• wykształcenie wyższe lub średnie techniczne (tytuł mistrza)
• co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe i dobra znajomość procesów wytwórczych branży
• dobra znajomość obsługi komputera
• bardzo dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie
• umiejętność zarządzania zespołem pracowników, współpracy
i motywowania zespołu do pracy
• umiejętność samodzielnej pracy, zaangażowanie i poczucie
odpowiedzialności
• dyspozycyjność do wyjazdu za granicę na okres do 12 miesięcy
• mile widziana znajomość języka angielskiego

technika układów
sterowania
w Głównym Dziale
Technologii
Wytwórczych

• programowanie, uruchamianie, optymalizacja
oraz nadzór produkcyjny nad funkcjonowaniem
urządzeń
• dalszy rozwój urządzeń i technologii
• zabezpieczenie standardów jakości i bezpieczeństwa
• Zatrudnienie w Głównym Dziale Technologii
Wytwórczych, wytwarzającym urządzenia dla
zakładów firmy Mubea na całym świecie.

• wykształcenie: wyższe techniczne (minimum licencjat) na
kierunku:
• elektrotechnika lub
• informatyka o specjalności związanej z programowaniem hardware
• lub wykształcenie techniczne:
• elektryk przemysłowy bądź mechatronik (technik/mistrz) z co
najmniej 2-letnim doświadczeniem zawodowym
• a ponadto:
• umiejętność czytania schematów elektrycznych i dokumetacji
technicznej
• doświadczenie praktyczne jako elektryk
• umiejętność programowania SPS (Beckhoff, Codesys)
• umiejętność uruchomienia systemów (Profibus, Asi, Ethercat)
i technik napędu (np. Bosch Rexroth, SEW, Lenze)
• dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie
• umiejętność samodzielnej pracy, zaangażowanie i poczucie
odpowiedzialności
• dyspozycyjność do wyjazdu za granicę na okres do 12 miesięcy
• mile widziana znajomość języka angielskiego

programista robotów
przemysłowych

• przygotowanie i wykonanie połączeń kablowych systemów robotycznych
• montaż mechaniczny urządzeń peryferyjnych i
dostępowych
• programowanie, uruchomienie i optymalizacja,
a także nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń
w produkcji
• praca w dziale budowy urządzeń wytwórczych
dla grupy przedsiębiorstw Mubea na całym
świecie

• wykształcenie: mechanik przemysłowy, elektryk, mechatronik lub technik/mistrz z co najmniej 2-letnim doświadczeniem zawodowym
• dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie
• opcjonalnie: podstawowa znajomość zagadnień programowania lub pneumatyki i hydrauliki
• umiejętność samodzielnej pracy, poczucie odpowedzialności
• dyspozycyjność do wyjazdu za granicę na okres do 12 miesięcy
• mile widziana znajomość języka angielskiego

projektanta schematów
elektrycznych
w Głównym Dziale
Technologii
Wytwórczych

• wykonywanie schematów elektrycznych oraz
specyfikacji (projektowanie)
• zabezpieczenie standardów jakości i bezpieczeństwa
• Zatrudnienie w Głównym Dziale Technologii
Wytwórczych, wytwarzającym urządzenia dla
zakładów firmy Mubea na całym świecie

• wykształcenie: elektryk przemysłowy lub mechatronik - wykształcenie techniczne (tytuł technika/mistrza) oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku
• umiejętność czytania schematów elektrycznych i dokumentów technicznych
• co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku
elektryka
• dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie
• umiejętność samodzielnej pracy, zaangażowanie i poczucie
odpowiedzialności
• dyspozycyjność do wyjazdu za granicę na okres do 12 miesięcy
• mile widziana znajomość języka angielskiego

Konstruktora
w Głównym Dziale
Technologii
Wytwórczych

• konstrukcja i rozwój kompleksowych urządzeń
wytwórczych i narzędzi do produkcji wyrobów
firmy Mubea
• rozwój innowacyjnych pomysłów i koncepcji
• wsparcie procesów B+R w zakresie kontrukcyjnym
• wykonywanie schematów konstrukcyjnych i
dokumentacji urządzeń
• zarządzanie danymi, standaryzacja danych
• współpraca z zespołami projektowymi i działami wytwórczymi
• dokonywanie przeglądów na etapie planowania i w fazie kontrukcyjnej

• wykształcenie wyższe techniczne - dyplom inżyniera budowy
maszyn
• alternatywnie: wykształcenie techniczne uzupelnione innymi
formami doskonalenia zawodowego (tytuł technika) oraz co
najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku konstruktora
• ugruntowana biegłość w pracy na stanowisku konstruktora, w
szczególności w zakresie budowy maszyn i urządzeń
• znajomość obsługi systemu CAD-System Solid Edge, bazy
danych ProFile
• bardzo dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie
• umiejętność samodzielnej pracy, zaangażowanie i poczucie
odpowiedzialności
• dyspozycyjność do wyjazdu za granicę na okres do 12 miesięcy
• mile widziana znajomość języka angielskiego

kierownik zarządzania
jakością

• doradztwo i wsparcie merytoryczne kierownictwa i innych działów zakładu w zakresie spełnienia norm ISO/TS 16949
• opracowanie zasad, rozwój i przygotowanie dokumentacji jednolitego systemu zarządzania w
zakładzie zgodnie z ogólnym systemem zarządzania przyjętym w grupie Mubea
• planowanie, koordynacja, realizacja i ocena –
audyt wewnętrzny, określenie i nadzór nad realizacją przyjętych planów przedsięwzięć
• inicjowanie, przeprowadzenie i nadzór nad
realizacją zagadnień kadrowych w zakresie
wsparcia rozwoju pracowników, propozycji
płacowych kierowanych do kierownictwa zakładu itp.
• współpraca w zakresie dalszego rozwoju systemu zarządzania jakością
• uczestnictwo w wymianie doświadczeń, prowadzenie audytów w grupie Mubea

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A. z siedzibą w Strzelcach Opolskich ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa
Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.,
47-100 Strzelce Opolskie, ul. 1 Maja 59 (Nr KRS 0000054067).
I.

Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu powinni spełniać następujące warunki:
1) wykształcenie wyższe – preferowane wykształcenie techniczne lub ekonomiczne,
2) co najmniej 2 – letni staż na stanowiskach kierowniczych (preferowani kandydaci z doświadczeniem w branży transportowej),
3) posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie międzynarodowym osób i rzeczy. W razie jego nieposiadania przez wybranego kandydata, zobowiązany on będzie do jego uzyskania w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy
od daty powołania na stanowisko Prezesa Zarządu.
4) korzystanie w pełni z praw publicznych,
5) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
6) niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom
zajmowania stanowiska Członka Zarządu w Spółkach Handlowych z udziałem
jednostek samorządu terytorialnego,
7) niekaralność za przestępstwa o których mowa w art. 18 Kodeksu Spółek Handlowych,
8) dobrą reputację, o której mowa w art. 7d ustawy o transporcie drogowym,

II. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) List motywacyjny wraz z CV (z podaniem adresu i telefonu kontaktowego oraz
klauzulą treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie dla potrzeb przeprowadzenia postępowania konkursowego
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”,
2) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie następujących
dokumentów:
a. dyplom ukończenia szkoły wyższej,
b. zaświadczenie potwierdzające staż pracy, w tym na stanowiskach kierowniczych,
c. certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie międzynarodowym osób
i rzeczy (w razie jego posiadania przez kandydata w dniu składania aplikacji),
d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
e. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
f. oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu w Spółkach
Handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego z udziałem
jednostek samorządu terytorialnego,
g. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa o których mowa w art. 18 Kodeksu Spółek Handlowych i braku toczących się przeciwko kandydatowi
postępowań karnych w powyższych sprawach,
h. oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o której mowa w art. 7d
ustawy z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym
i. kandydat urodzony przed dniem 01 sierpnia 1972 r. powinien do zgłoszenia
dołączyć informację o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia
lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z
lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388).
Uwaga:
Oświadczenia i dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata. Odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów, pod rygorem wykluczenia
z dalszego postępowania konkursowego. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo wezwania kandydata do uzupełnienia brakujących dokumentów lub niespełniających warunków
ogłoszenia.
III. Postępowanie składa się z dwóch etapów:
Etap I (bez udziału kandydata) - postępowanie kwalifikacyjne wstępne - obejmujące otwarcie ofert i sprawdzenie ich pod względem wymagań zawartych w ogłoszeniu
o konkursie, tj. sprawdzenie czy oferty są kompletne oraz czy kandydaci spełniają warunki wynikające z ogłoszenia.
Etap II (z udziałem kandydata) - rozmowa kwalifikacyjna.
IV. Oferty należy składać listownie lub osobiście w zaklejonych kopertach z dopiskiem
„Konkurs na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w
Strzelcach Opolskich S.A.” w terminie do dnia 13 lipca 2015 r., do godz. 14.00
w siedzibie Spółki - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach
Opolskich S.A., 47-100 Strzelce Opolskie, ul. 1 Maja 59 (decyduje data wpływu do
Spółki).
V. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania lub nie spełniające wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.
VI. Kandydaci zakwalifikowani do II-go etapu (rozmowa kwalifikacyjna) - o dokładnym
terminie jej przeprowadzenia zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie, co
najmniej na 3 dni przed jej terminem. Nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę
kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału
w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
VII. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć konkurs
bez wyłonienia kandydata. W takim przypadku Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów o zakończeniu konkursu.
VIII. Oferty kandydatów nie wybranych w konkursie podlegają zwrotowi na adres wskazany w CV.
IX. Rada Nadzorcza pisemnie powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu
o jego wynikach.
X. Od rozstrzygnięć Rady Nadzorczej dotyczących konkursu nie przysługują środki
odwoławcze.

Wymagania:

• wykształcenie wyższe
• dobra znajomość zagadnień funkcjonowania przedsiębiorstw
przemysłowych
• co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży motoryzacyjnej/ branży dostawczej dla przemysłu samochodowego
• co najmniej kilkuletnie doświadczenie w zakresie zarządzania
jakością i zarzadzania procesami (management) w przemyśle
• bardzo dobra znajomość języka niemieckiego
• mile widziana znajomość języka angielskiego
• dyspozycyjność do wyjazdu za granicę na okres do 12 miesięcy

Kilkumiesięczne szkolenie oraz wdrożenie do pracy odbywa się w jednym z zakładów firmy Mubea, poza granicami Polski.
Po pomyślnym wdrożeniu do pracy oferujemy możliwość dalszego rozwoju zawodowego w naszym rozwijającym się na całym świecie przedsiębiorstwie. Jeśli oferta nasza zainteresowała Pana (Panią), prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) na adres info.mubea.pl@
mubea.com. Proszę określić także oczekiwania w zakresie wynagrodzenia oraz wskazać, w jakim, możliwie jak najszybszym terminie, gotowy jest Pan
(gotowa jest Pani) podjąć pracę.
Więcej informacji na temat grupy Mubea znajdą Państwo na stronie www.mubea.com
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Z kuchni do pałacu
- kolejny sukces Patryka

Tablety - nagrodą

Nagrodzeni uczniowie:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
Karolina Wycisk, Klaudia Siłakowska, Patryk Kotylak, Kamila
Mika, Aneta Drewniok, Bartosz Młynarczyk, Paweł Kołodziej,
Sandra Glik, Waleria Jankowska, Angelika Nowak, Iwona Czok,
Ewa Andryszewska, Kamil Filipczyk, Beata Sładek
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
Patryk Kobelak, Paweł Zyzik, Roman Wacławczyk, Maciej Grabowski, Dawid Noczyński, Michał Kaczyński, Michał Jagielak,
Paweł Zagórowicz, Mateusz Piesiak, Piotr Puszkar, Łukasz Szulc,
Ireneusz Kwasik, Kamil Żyłka

Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego
w Strzelcach Opolskich
Kinga Kocur, Rafał WarzechaIa, Mateusz Gwóźdź, Marcelina
Koteluk, Oliwia Koteluk
Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO w Strzelcach Opolskich
Małgorzata Stanula, Kamila Kurka, Max Kaluza, Aleksandra
Koteluk, Zbigniew Gajda, Krzysztof Kraik,
Jagoda Kubielas, Marta Fojcik, Joanna Adamiec

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy
Dominik Jeleń, Anna Czaja, Andrzej Kaczmarczyk
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
Michał Rykowski, Marcin Król, Mateusz Piszczałka
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Leśnicy
Hanna Czyż
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem
Anna Liszka, Sebastian Sewiłło, Łukasz Paczkowski

Hanna Czyż z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Leśnicy.

Nagrodzeni uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Strzelcach Op.

Uczniowie Zespołu Szkół przy DPS w Kadłubie

Uczniowie Zespołu Szkół przy DPS w Zawadzkiem

Najlepsi uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Leśnicy

Gimnazjaliści spisali się na medal!
dok. ze str. 1
egzaminu gimnazjalnego. Najmniejsza
– w stosunku do średniego wyniku egzaminu w całej Polsce -jest różnica w części
humanistycznej, największa – w części
językowej (na poziomie podstawowym i
rozszerzonym). Na uwagę zasługuje bardzo duża liczba uczniów, którzy uzyskali ponad 80 % punktów. Na szczególne
uznanie zasługują ci gimnazjaliści, którzy
w różnych częściach egzaminu uzyskali
55 razy wynik 100 % punktów. Egzamin
w tej szkole zdawało 86 uczniów, a ich
średnie wyniki z poszczególnych zakresów, wyrażone w % uzyskanych punktów,
prezentuje tabela obok.

Zakres
egzaminu
		

Publiczne
Gimnazjum
Dwujęzyczne

Gmina Strzelce
Opolskie

Województwo
opolskie

Kraj

język polski
historia,wos
matematyka
przedmioty
przyrodnicze
j.ang. poziom
podst.
j.ang. poziom
rozszerz.
j.niem. poziom
podst.
j.niem.
poziom rozszerz.

76,8
77,4
71,2

63,6
66
52,9

60,4
62,4
46,7

62,0
64,0
48,0

65,3

52

48,7

50,0

94,4

76,9

66,9

67,0

88,0

58,7

47,0

48,0

97,9

77,8

68,1

57,0

90,6

72,9

65,7

41,0

Już po raz drugi Patryk Kotylak –
uczeń III klasy technikum organizacji i
usług gastronomicznych CKZiU został
finalistą VI Międzynarodowego Konkursu
Historycznego „Śląskie Zamki i Pałace”,
organizowanego przez Fundację Supralibros, patronat nad którym objęli m. in.
prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja
– Rektor Uniwersytetu Opolskiego oraz
prof. dr hab. Aleś Zaricky – Dziekan
Wydziału Filozoficzno – Historycznego
Uniwersytetu w Ostrawie. Pierwszy etap
konkursu polegał na sporządzeniu pisemnej pracy na temat wybranego zamku lub
pałacu znajdującego się w historycznych
granicach Śląska. Spośród 200 nadesłanych prac komisja wyłoniła 25 uczniów
z Polski i Czech, którzy wraz z nauczycielami prowadzącymi zostali zaproszeni na etap finałowy do Pałacu Jedlinka.
Odbył się on w dniach 17-18.06.2015 w
sali balowej pałacu i składał się z dwóch
części – pisemnej (testowej) i ustnej. Komisja konkursowa, której przewodniczył
dr hab. Tomasz Ciesielski, prof. Uniwersytetu Opolskiego, oceniała wiedzę uczniów o śląskich zamkach i pałacach oraz
o rodach z nimi związanych. Zmaganiom
uczniów przyglądał się Guenter Boehm –
genealog, przedstawiciel przedwojennych
właścicieli Pałacu Jedlinka, który na tę
okazję przyleciał wraz z żoną z Nowego
Jorku. Mimo że Patrykowi nie udało się
zostać laureatem konkursu, wszystkich

jego uczestników można nazwać zwycięzcami, ponieważ zdobyli coś bezcennego
– wiedzę na temat swojego regionu oraz
szansę na przeżycie ciekawej przygody i
zawarcie nowych znajomości. Wszyscy
finaliści, oprócz zmagań konkursowych,
mieli okazję zwiedzić Świątynię Pokoju w
Świdnicy, zamek Grodno, pałac Jedlinka
oraz zintegrować się podczas wspólnego
ogniska, dlatego podczas finału konkursu
nie byli już rywalami, tylko kibicującymi
sobie nawzajem przyjaciółmi.
Renata Mazurek

90-lecie OSP Raszowa
27 czerwca odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 90-lecia działalności
Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej,
połączone z oficjalnym włączeniem jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo
–Gaśniczego. To jednostka, która na swoim koncie ma wiele mistrzowskich tytułów i z powodzeniem niejeden raz stawała
w szranki z jednostkami zagranicznymi – i
za granicą.

Uroczystość z okazji tak zacnej rocznicy rozpoczęła się mszą św. w intencji
strażaków i ich rodzin, a podczas oficjalnej części dh Marcin Murlowski przedstawił historię jednostki. Potem wręczono
odznaczenia osobom działającym w OSP.
Nie mogło jednak zabraknąć konkursów i
pokazów sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
No i oczywiście – strażackiej biesiady.

Tuż przed wręczeniem odznaczeń osobom działającym w OSP.

Maturzyści – nieźle

dok. ze str. 1

zaminu przystąpiły 44 osoby, a zdało 31.
Najwięcej problemów sprawiła piszącym
matematyka, język polski wypadł całkiem
dobrze. Dwie osoby oblały egzamin ustny – jedna z języka polskiego, druga – z
niemieckiego.
Najlepiej spisali się absolwenci
LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
W. Broniewskiego w ZSO w Strzelcach
Opolskich. Zdawalność wyniosła tu
94,4%, czyli znacznie lepiej niż w województwie opolskim. Najlepiej wypadły
w tej szkole egzaminy z przedmiotów
humanistycznych. Średni wynik z języka
polskiego na poziomie podstawowym to

77,3%, podczas gdy w naszym województwie 68,6%. Z matematyką absolwenci też
poradzili sobie nieźle, znacznie lepiej niż
w całym województwie: uzyskali średnią
65,2%, czyli o ponad 13 punktów procentowych lepiej. W przypadku egzaminów
z języków obcych powiedzieć, że maturzyści zdali nieźle, to za mało: z języka
niemieckiego średnia wyniosła 93,6% ( w
woj. - 77,8%) na poziomie podstawowym,
a na poziomie rozszerzonym 85,8% (w
woj. - 75%); język angielski na poziomie
podstawowym 88,1% (w woj. - 78%), na
poziomie rozszerzonym 70.7% (w woj.
62,6%).
(mg)
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PO W IAT S T R Z E LE C K I
Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

Akcja
przed wakacjami
- co warto wiedzieć?!
Noclegi, transport, wizy, ubezpieczenie – to tylko część spraw, które
musimy załatwić zanim wyruszymy na
wakacje. O czym warto pamiętać, wybierając się na urlop, przypomina 36
instytucji biorących udział we wspólnej
akcji: Przed wakacjami – co warto wiedzieć?
Ponad dwie trzecie klientów biur podróży czyta umowy przed podpisaniem,
co piąty konsument w Polsce zna termin
na złożenie reklamacji wycieczki, świadomość konsumencka poprawia się – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie
UOKiK*. Sondaże dotyczące usług turystycznych Urząd zleca od 2012 roku**. W
tym czasie odsetek osób, które wiedzą, ile
mają czasu na reklamację imprezy turystycznej, wzrósł ponad dwukrotnie.
Czego się obawiamy?
Wycieczka z touroperatorem oznacza,
że kupujemy co najmniej dwie, a zwykle
kilka usług turystycznych (np. transport,
hotel, wyżywienie) połączonych w jeden
program. Za całość odpowiada ten sam
przedsiębiorca. Z badań zleconych przez
UOKiK wynika, że na wakacje z biurem
podróży wyjeżdża jedna trzecia Polaków
(36 proc.). Najbardziej obawiamy się
upadłości organizatora wycieczki, co
zadeklarowała blisko jedna piąta respondentów (19 proc.), różnic warunków na
miejscu w stosunku do informacji przekazywanych przed wyjazdem oraz złej obsługi (po 10 proc. odpowiedzi). Sprawdziliśmy też, czy klienci biur podróży wiedzą,
jak zadbać o swoje prawa.
Przeczytaj umowę, zanim podpiszesz
Zgodnie z prawem, umowa o świadczenie usług turystycznych powinna określać m.in. miejsce pobytu, termin rozpo-

częcia i zakończenia wycieczki, standard
hotelu, posiłków oraz rodzaj środka transportu.
Ponad dwie trzecie respondentów
(68 proc.) deklaruje, że czyta umowy
przed wyborem biura podróży i sprawdza, czy ich warunki są zgodne z prawem. Blisko połowa badanych zawsze
sprawdza warunki kontraktu (48 proc.),
a 20 proc. tylko w przypadku wycieczek
zagranicznych.
Reklamacja imprezy turystycznej
Jeżeli biuro podróży nie wywiązuje
się z umowy, konsument ma prawo do złożenia reklamacji i żądania obniżenia ceny
wycieczki. Podstawami do zgłoszenia zastrzeżeń mogą być m.in. zgubiony bagaż,
brak obiecanego widoku na morze, gorszy
niż w umowie standard hotelu, a nawet
hałas w nocy. W oszacowaniu wysokości
roszczenia pomocna jest tabela frankfurcka. Nie ma ona wprawdzie mocy wiążącej, ale jest zwyczajowo uznawana przez
wielu przedsiębiorców turystycznych.
Coraz więcej konsumentów wie, w
jakim terminie można składać reklamację wycieczki.
Prawidłową odpowiedź – 30 dni od
zakończenia imprezy turystycznej - wskazała blisko jedna piąta ankietowanych (19
proc.). Od roku 2012 stan wiedzy konsumentów stale się poprawia.
Konsumentów zapytano też m.in. czy
wiedzą jaki skutek prawny wiąże się z brakiem odpowiedzi organizatora wycieczki
na reklamację w terminie 30 dni od jej
złożenia. Poprawną odpowiedź – uważa
się, że organizator turystyki uznał reklamację za uzasadnioną – wskazało 28 proc.
respondentów.
Co powinieneś wiedzieć? – radzi 36
instytucji

W tym roku w ramach wspólnej akcji Przed wakacjami – co warto wiedzieć? już
po raz szósty radzimy o czym pamiętać, wybierając się na urlop. W przedsięwzięciu
bierze udział 36 instytucji, które wspólnie informują m.in. o bezpieczeństwie oraz prawach i obowiązkach, o których należy pamiętać przed urlopem wypoczynkowym. Dzięki
wspólnej akcji przydatne informacje będą łatwo dostępne poprzez linki do stron internetowych uczestników projektu:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Czego nie wiedzą turyści? – wyniki najnowszych badań oraz porady dotyczące umów
o świadczenie usług turystycznych – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
O bezpieczeństwie podczas wakacji - Rzecznik Praw Dziecka
Zagraniczna podróż może być bezpieczniejsza - Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Bezpieczny wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży - Ministerstwo Edukacji Narodowej
Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce – Ministerstwo Sportu i Turystyki
O tym jak sprawdzić infrastrukturę i czystość kąpieliska – Główny Inspektorat Sanitarny
O bezpiecznych wyjazdach i wypoczynku nad wodą - Komenda Główna Policji
Jak chronić dane osobowe w czasie wakacji - Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych
Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie turystyczne - Rzecznik Ubezpieczonych
Numery alarmowe i społeczne oraz ceny usług roamingowych na terenie całej Unii
Europejskiej - Urząd Komunikacji Elektronicznej
Przepisy celne i dewizowe – Ministerstwo Finansów
O prawach pasażerów w sytuacji opóźnionego/odwołanego lotu lub odmowy przyjęcia na pokład samolotu - Urząd Lotnictwa Cywilnego
Prawa pasażerów i niebanalne wycieczki kolejami wąskotorowymi po Polsce - Urząd
Transportu Kolejowego
O warunkach na drogach, ograniczeniach na przejściach granicznych oraz opłatach
na autostradach i drogach ekspresowych - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad
Procedury zmiany dostawcy energii i porównywania ofert - Urząd Regulacji Energetyki
O pożarach i innych zagrożeniach - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
O zasadach, dzięki którym wspomnienia z urlopu w polskich lasach i nad wodą będą
przyjemne, a przyroda bezpieczna - Ministerstwo Środowiska
O Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego możliwości korzystania z opieki
zdrowotnej podczas urlopu w kraju poza miejscem zamieszkania - Narodowy Fundusz Zdrowia
ECC-Net Travel: nowa wersja darmowej aplikacji na wakacje – Europejskie Centrum
Konsumenckie
Bezpieczeństwo w Internecie na wakacjach – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa.
W akcji biorą także udział Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

*
**

Badanie Konsument na wakacjach 2015, TNS Polska, przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków, w dniach 22 – 27 maja 2015 r.
Badania Konsument na wakacjach prowadzone były także w latach 2012, 2013 i
2014.
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Nagroda Prezydenta Niemiec
dla uczniów CKZiU

edycja odbyła się pod hasłem „Być innym
– jaki wpływ na historię mają indywidualiści”. Wybrany temat można było wyrazić w
formie pisemnej, filmu, audycji słuchowej
bądź wywiadu itp.
Nasi uczniowie, tj. Klaudia Palus, Nikola Socha (III TEK) oraz Patryk Kołodziej
(IIITM) postanowili nakręcić film o życiu
i działalności jednego z największych społeczników powiatu strzeleckiego i gminy
Ujazd, księdzu prałacie Wernerze Szygulli. Emerytowany już wieloletni proboszcz
Ujazdu znany jest nie tylko jako budowniczy kościołów, ale przede wszystkim jako
budowniczy mostów pomiędzy sercami
ludzkimi na wielokulturowym Śląsku. Dr

Szygulla to również doskonały gospodarz,
który przyczynił się do podpisania partnerstwa pomiędzy gminą Ujazd i Nusplingen.
Jako ciekawostkę można dodać, iż prałat
Szygulla wielu lat msze dla głuchoniemych
w kaplicy sióstr elżbietanek w Strzelcach
Opolskich.
Przedstawiona historia i forma naszej
pracy bardzo spodobała się jury konkursu i
dzięki temu zdobyliśmy nagrodę Prezydenta
Niemiec Joachima Gaucka. Dyplomy zostaną wręczone młodzieży na apelu z okazji
zakończenia roku szkolnego, natomiast nagroda finansowa będzie na pewno wykorzystana na udane spędzenie wakacji.
Udział w konkursie był nie tylko przy-

godą z filmem, kamerą i ciekawymi ludźmi.
Był to także rodzaj pracy badawczej polegającej na poszukiwaniu ciekawych osobowości, łączenia faktów i lokowaniu ich w
odpowiednich okresach historycznych. To
także poznawanie własnej „Małej Ojczyzny”, uwrażliwianie na problemy środowiska lokalnego oraz szukanie ich przyczyn.
Konkurs umożliwia aktywny udział w życiu
społecznym i daje możliwość trwałego zapisywania kolejnych etapów historii. Każdy
z uczestników tego konkursu zostawił już
po sobie ślad i może powiedzieć, że jest
historią.
Sabina Miś, Beata Czech
autorki pracy konkursowej

To była zabawa!

W Nogowczycach 27 czerwca z
inicjatywy sołtysa rady sołeckiej oraz
młodzieży pod patronatem starosty strzeleckiego odbył się po raz czwarty turniej
siatkówki plażowej im. Tomka i Damiana
(tragicznie zmarłych młodych sportowców) połączony z festynem rodzinnym.
W turnieju uczestniczyło 16 drużyn z
różnych miejscowości. Rozgrywki odbywały się systemem pucharowym, w finale
zwyciężyła drużyna ze Szczepanka, pokonując ekipę z Nogowczyc. Trzecie miejsce
wywalczyła drużyna z Dziewkowic, pokonując Kadłub.
Po turnieju rozpoczął się festyn rodzinny, w czasie którego można było posłuchać występu dzieci z Nogowczyc oraz
lokalnej wokalistki Basi Włoszek. Zain-

teresowaniem cieszyły się przedstawienia
Teatru Tradycja z Rozmierzy oraz koncert
Orkiestry Dętej z Poniszowic. Punktem

kulminacyjnym był występ Kasi i Claudii
Chwołka. Całość zakończona została zabawą taneczną z zespołem Starter.

Na żaglówkach

W piątek 19 czerwca uczniowie
szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy z Zespołu
Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
kolejny raz mogli pojechać na wycieczkę
nad jezioro Dzierżno. Tam, dzięki wspaniałym ludziom, naszym przyjaciołom z
zaprzyjaźnionych Klubów Żeglarskich
„Kornelius”, „Klar” i „Dal” mogliśmy
popływać łódkami. Mogliśmy również
skosztować pysznych słodkości upieczonych specjalnie na nasz przyjazd. Wspaniałą przygodę zakończyło pieczenie kiełbasek na grillu.
Wycieczka ta była możliwa, dzięki
realizacji projektu „Poznajemy świat” w
ramach rozszerzenia oferty edukacyjnej
opracowanego przez nauczycielki szkoły,
która została sfinansowana przez Stowa-

rzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
Kadłubie.
Gorąco dziękujemy wszystkim za
miłe przyjęcie i życzliwość. Pełni nadziei

na kolejne spotkanie za rok, będziemy
miło wspominać i niecierpliwie czekać na
następny wspólny rejs łódkami.
Iwona Mielcarz

Noc Świętojańska w BARCE
Mieszkańcy strzeleckiego Domu Pomocy Społecznej gościli 24 czerwca br w
Domu LEOPOLD prowadzonym przez
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Barka. Podopieczni dps-u bardzo chętnie skorzystali z zaproszenia. Spotkanie związane
było z przypadającą na 24 czerwca nocą
świętojańską. Po poczęstunku gospodarze
wspólnie z gośćmi wybrali się na spacer
do lasu, aby odnaleźć kwiat paproci, a po
powrocie każdy mógł upiec sobie kiełbaskę na ognisku. Spotkanie zakończono
wspólnym Apelem Jasnogórskim, a czas
minął w radosnej atmosferze. Podopieczni DPS-u serdecznie dziękują przyjaciołom z BARKI za wspaniałe wrażenia i
okazaną gościnność.
Jolanta Siwiec

Wniosek o profil zaufany
Niniejszym informujemy,
iż Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
uzyskał zgodę
Ministra Administracji i Cyfryzacji
na uruchomienie punktu potwierdzania
profilu zaufanego.
Złożony wniosek o profil zaufany można
potwierdzić
w Referacie Ewidencji Ludności
(parter pokój nr 7)
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
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Turniej o Puchar św. Jacka

„Piłkarska Liga Mistrzów św. Jacka”
– pod takim hasłem odbywał się w czwartek 18 czerwca na obiekcie sportowym
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w
Strzelcach Opolskich – VIII Międzydiecezjalny Turniej o Puchar św. Jacka. Święty
Jacek, patron Metropolii Górnośląskiej
pochodzący z pobliskiego Kamienia Śląskiego i należący do grona najbardziej
znanych w świecie polskich świętych,
od 7 lat czczony jest na strzeleckiej ziemi w bardzo nietypowy sposób, bowiem
poprzez najbardziej popularną dyscyplinę
sportową jaką jest piłka nożna.
Coroczne turnieje szkół są próbą
uczczenia i wyrażenia wdzięczności św.
Jackowi, który jak do tej pory jest jedynym kanonizowanym świętym pochodzącym ze Śląska - naszej małej ojczyzny.
Główny cel, który przyświeca turniejowi
to promocja rywalizacji w duchu „fair
play”, wolnej od wulgaryzmów i agresji
boiskowej, oraz integracja dzieci i młodzieży z diecezji, którym patronuje św.
Jacek.
W Jackowej Lidze Mistrzów wzięły
udział 24 siedmioosobowe reprezentacje
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych oraz seminariów duchownych (po 8 każdej kategorii szkół) z
4 diecezji: katowickiej, częstochowskiej,
gliwickiej i opolskiej. Po raz pierwszy
gościły na Turnieju dwie szkoły, których
patronem jest św. Jacek: Publiczna Szkoła
Podstawowa ze Staniszcz Małych – Spóroka i Publiczne Gimnazjum z Izbicka.
Były to najbardziej bramkostrzelne druży-

ny, trafiły do bramki po 17 razy. Ich piłkarze Oliwer Mróz ze Staniszcz oraz Dawid
Skóra z Izbicka w swoich kategoriach zostali królami strzelców.
Turniej odbywał się równolegle na
czterech boiskach (3 trawiastych, na których rozgrywały swoje mecze gimnazja i
szkoły ponadgimnazjalne, oraz na boisku
tartanowym, gdzie grały szkoły podstawowe). Rozegrano w sumie 48 meczy po
2 x10 minut w czasie 7 godzin. Każda ze
szkół w wyniku losowania wcieliła się w
jeden z klubów występujących w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów.
W kategorii szkół podstawowych
górą była diecezja częstochowska. Jej
reprezentant - Szkoła Podstawowa z Truskolasów, w której składzie grała wybrana
najlepszą piłkarką turnieju – Nikola Brzęczek, w finale pokonała PSP Staniszcze
Małe-Spórok 1:0.
Najlepszym gimnazjum Turnieju św.
Jacka zostało PG nr 2 w Strzelcach Opolskich, które w finale wygrało po dogrywce
z PG Truskolasy 2:1. Najlepszym piłkarzem tej kategorii został wybrany Mateusz
Kapela ze Strzelec Opolskich.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła drużyna Zespołu
Szkół Ekonomiczno-Technicznych z
Gliwic-Sośnicy, reprezentująca diecezję
gliwicką. ZSET Sośnica po bardzo wyrównanym meczu finałowym pokonał
gospodarzy turnieju Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich 1:0. Tytuł najlepszego piłkarza w tej kategorii przyznano Arturowi

Dobrzyńskiemu z Sośnicy.
Najlepszym bramkarzem całego Turnieju, który nie przepuścił żadnej bramki,
został Dawid Grzesik ze Szkoły Podstawowej z Truskolasów.
Na zakończenie każda z drużyn otrzymała pamiątkowe puchary, różańce piłkarskie św. Jacka, oraz piłki Ligii Mistrzów.
Fundatorami pucharów św. Jacka jak co
roku byli: Infracoor Sp. z o.o. z Gdańska
dla szkół ponadgimnazjalnych, Parafia
św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich
dla szkół gimnazjalnych oraz Parafia św.
Jacka w Kamieniu Śląskim dla szkół podstawowych.
Turniej zorganizowany został już po
raz ósmy jako połączenie dwóch projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży pod tytułem: „Św. Jacek – światło ze
Śląska” oraz „W poszukiwaniu wartości
sporcie” realizowanych wspólnie przez
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, przy wsparciu wielu organizacji i
sponsorów.
Piękną ceremonię otwarcia Turnieju
św. Jacka przygotowaną przez nauczycieli
i uczniów CKZiU, jak również ceremonię
wręczania nagród uświetnili liczni zaproszeni gości m.in.: Wicestarosta Strzelecki
Janusz Żyłka, Członek Zarządu Powiatu Waldemar Gaida, Burmistrz Miasta i
Gminy Strzelce Opolskie Tadeusz Goc i
Wiceburmistrz Józef Kampa, Dyrektor
Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania Marek Życzyński, Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Andrzej
Damaszek, Kapelan Sportu Opolskiego
ks. Jerzy Kostorz, Proboszcz Parafii św.
Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich ks.
Rudolf Nieszwiec.
Dyrekcja Szkoły i Zespół Organizacyjny Turnieju pragnie wyrazić wdzięczność każdemu, kto choć w najdrobniejszym geście wspierał organizację.
Dziękujemy za wszelkie dobro, które doświadczyliśmy w trakcie przygotowywania tego turnieju.
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Drużyny VIII Międzydiecezjalnego Turnieju o Puchar św. Jacka
SZKOŁY PODSTAWOWE:
Miejsce
1.
2.
		
3.
		
4.
		
5.
6.
7.
8.
		

Szkoła

Klub

Szkoła Podstawowa w Truskolasach
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. św. Jacka Staniszcze Małe - Spórok
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Śląskich w Kamieniu Śląskim
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Władysława Broniewskiego w Krasiejowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grodzisku
Szkoła Podstawowa w Czarnowąsach
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Mikołaja Kopernika w Rybniku

AJAX AMSTERDAM
PARIS SAINT-GERMAIN
AS ROMA
BAYERN MONACHIUM
MANCHESTER CITY
FC PORTO
CHELSEA LONDYN
FC BARCELONA

SZKOŁY GIMNAZJALNE:
Miejsce
1.
		
2.
3.
		
4.
5.
6.
7.
		
8.
		

Szkoła

Klub

Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Czesława Niemena
w Strzelcach Opolskich
Gimnazjum w Truskolasach
Publiczne Gimnazjum
im. św. Jacka Odrowąża w Izbicku
Gimnazjum w Rogowie nad Olzą
Miejskie Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich
Gimnazjum w Czarnowąsach
Publiczne Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Szymiszowie
Gimnazjum nr 19 im. Powstańców Śląskich
w Gliwicach- Łabędach

MALMOE FF
ATLETICO MADRYT
LIVERPOOL FC
LUDOGOREC RAZGRAD
OLIMPIAKOS PIREUS
REAL MADRYT
JUVENTUS TURYN
FC BASEL

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
Miejsce

Drużyna

1.
Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych
		
w Gliwicach-Sośnicy
2.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
		
w Strzelcach Opolskich
3.
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
		
z Kędzierzyna – Koźla
4.
Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne
		
w Opolu
5.
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
		
w Krapkowicach
6.
Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach
			
7.
Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie
8.
Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki
		
w Opolu

Klub
BORUSSIA DORTMUND
ANDERLECHT BRUKSELA
BAYER LEVERKUSEN
BENFICA LIZBONA
ARSENAL LONDYN
ZENIT SANKT
PETERSBURG
AS MONACO
GALATASARAY STAMBUŁ

Lipiec w Powiatowym Centrum Kultury
Zapraszamy dzieci
na cykl zajęć
pt. KREATYWNE ŚRODY:
15.07 – warsztaty z wikliny papierowej (zapisy do 10.07.)
22.07 – warsztaty tworzenia masek gipsowych (zapisy do 17.07)
29.07 – orgiami 3 D – tajniki japońskiej sztuki papierowej (zapisy do 24.07)
Zajęcia będą odbywały się
w godzinach 10:30-12:30
Udział w zajęciach
jest bezpłatny.
Ilość miejsc ograniczona.
Obowiązują wcześniejsze
zapisy (77 412 30 13)
Zachęcamy Państwa do zarezerwowania sobie sierpniowej niedzieli na koncert pt. „ W krainie
operetki i musicalu”. Na scenie
plenerowej, w ogrodzie przy
Powiatowym Centrum Kultury
wystąpi solistka Opery Śląskiej
– Sabina Olbrich – Szafraniec. 30
sierpnia, godzina 18:00, bilety: 10
zł (istnieje możliwość rezerwacji
telefonicznej: 77 412 30 13)

Serdecznie zapraszamy!!!

Wakacyjne warsztaty dla dzieci
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S TAR O S TY S T R Z E LE C K I E G O

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
Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903
Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903
Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099
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

OFERTY PRACY

Strzelce Opolskie, dnia 18.06.2015r.

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

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960
r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013r. Nr 0, poz. 267),

Aby sprostać potrzebom i oczekiwaniom naszych Klientów poszukujemy
pilnie kandydatów / kandydatek do pracy
w zakładzie Mubea Automotive Poland sp. z o.o.
w rejonie miejscowości Ujazd w Polsce

na stanowisko:

pracownik produkcji
Zadania:

podaję do publicznej wiadomości,
że w dniu 17.06.2015r. Starosta Strzelecki wydał decyzję administracyjną Nr
1/15 zmieniającą decyzję Nr 1/13 z dnia 01.08.2013 r. o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej pn. rozbudowa drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w Strzelcach
Opolskich:
- na działkach nr 3151/27, 3152/39, 5128/7, 5128/10, 3152/43, 5077/5, 3148/42
k.m. 15 3676/4 k.m. 17 stanowiących pas drogowy,
- na działkach nr 3148/43, 3148/46, 5077/3, 3152/44, 5128/14, 3176 k.m. 15;
3677/26, 3676/3 k.m. 17 stanowiących teren niezbędny pod budowę włączenia
do ulicy Mickiewicza i ulicy Świerczewskiego
w części dotyczącej projektu budowlanego w zakresie rozbudowy kanalizacji
deszczowej na działkach nr 3152/39, 5128/7, 5128/10.
W terminie 28 dni od daty 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.730÷1700, wt.-śr. 730÷1530, pt.730÷1400) zapoznać się z treścią decyzji
oraz dokumentacją sprawy.

• optyczna i mechaniczna kontrola jakości
wyrobów gotowych
• oczyszczanie detali
• pakowanie produktów
• obsługa maszyn

Wymagania:
• wykształcenie zawodowe techniczne
• podstawowa znajomość obsługi komputera
• dyspozycyjność do wyjazdu za granicę na
okres do 12 miesięcy
• gotowość do pracy w godzinach nocnych
• umiejętność samodzielnej pracy, zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności
Uwaga:
nie wymagamy znajomości języka obcego!

Praca na tym stanowisku wymaga przyuczenia. Trwa ono około 8 tygodni. Kilkumiesięczne
szkolenie oraz wdrożenie do pracy odbywa się w jednym z zakładów firmy Mubea, poza granicami Polski.
Po pomyślnym wdrożeniu do pracy oferujemy możliwość dalszego rozwoju zawodowego w naszym
rozwijającym się na całym świecie przedsiębiorstwie. Jeśli oferta nasza zainteresowała Pana (Panią), prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) na adres info.mubea.
pl@mubea.com. Proszę określić także oczekiwania w zakresie wynagrodzenia oraz wskazać, w
jakim, możliwie jak najszybszym terminie, gotowy jest Pan (gotowa jest Pani) podjąć pracę.
Więcej informacji na temat grupy Mubea znajdą Państwo na stronie www.mubea.com

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 18 czerwca 2015r. do 16 lipca 2015r.

Połączenie autobusowe

z up. Starosty
Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału
Architektoniczno-Budowlanego

w okresie letnim (lipiec, sierpień 2015 r)
w dni robocze od poniedziałku do piątku

1.

Trasa Strzelce Opolskie – Zawadzkie
Odjazdy ze Strzelec Opolskich do Zawadzkiego
7.10; 9.55; 10.50 (do Kielczy); 14.30; 15.30 (do Kielczy); 18.20 (do Kielczy)
Odjazdy z Zawadzkiego do Strzelec Opolskich
6.55 (z Kielczy o 6.40 ); 8.25 (z Kielczy o 8.10); 11.00; 13.00 (z Kielczy o 12.45);
15.10
2. Trasa Strzelce Opolskie – Ujazd
Odjazdy ze Strzelec Opolskich do Ujazdu
6.45 (przez Zimną Wódkę); 11.20 (przez Jaryszów); 15.30 (przez Jaryszów)
Odjazdy z Ujazdu do Strzelec Opolskich
7.15 (przez Jaryszów); 11.50 (przez Zimną Wódkę); 16.00 (przez Zimną Wódkę)
3. Trasa Strzelce Opolskie – Leśnica
Odjazdy ze Strzelec Opolskich do Leśnicy
8.30 (przez Zalesie); 11.00 (do Krapkowic przez Górę św. Anny);
13.20 (przez Zalesie); 15.30 (do Zdzieszowic przez Dolną, Górę św. Anny)
Odjazdy z Leśnicy do Strzelec Opolskich
6.59 (6.50 ze Zdzieszowic przez Górę św. Anny, Dolną); 8.13 (z Krapkowic o 7.40
przez Górę św. Anny); 9.00 (przez Zalesie)
14.04 (przez Zalesie)
4. Trasa Strzelce Opolskie – Kolonowskie
Odjazdy ze Strzelec Opolskich do Kolonowskiego
10.50 (do Kadłuba); 11.55; 15.40
Odjazdy z Kolonowskiego do Strzelec Opolskich
5.50; 8.20; 11.30 (z Kadłuba); 13.00
Na trasie Strzelce Opolskie – Krapkowice przez Niwki, Gogolin i na trasie Strzelce
Opolskie – Opole kursowanie autobusów nie uległo zmianie w porównaniu do
okresu wakacyjnego 2014 roku.
Szczegółowy rozkład jazdy na stronie: www.pks.strzelceop.pl

DYŻURY APTEK 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, tel 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
Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00

Lipiec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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

Tłumy na rozprawie

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

Festyn lipcowy
w ogrodzie leśnym
Zarząd Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorów w Strzelcach Op.
prowadzi zapisy na lipcowy festyn organizowany
w dniu 24 lipca (piątek) 2015 o godz. 17.00
jako Dzień Seniora w restauracji Alter Ego (dawny Motel Leśny)
W programie:
konsumpcja, ognisko, konkurs z wiedzy o Ziemi Strzeleckiej z nagrodami,
oprawa muzyczna i zabawa do godziny 22.00
Zapraszamy seniorów ze Stowarzyszenia, Związku Emerytów i Rencistów
oraz seniorów niezrzeszonych.
Wpisowe 25 zł od osoby. Zapisy w biurze – ul. Krakowska 16, w środy 9.00-10.00.

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

W ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji płyt drewnopodobnych OSB, prowadzonej przez Spółkę z o.o. Kronospan OSB, w dniu 25 czerwca 2015 r. odbyła się
rozprawa administracyjna, otwarta dla społeczeństwa. W rozprawie udział wzięło 97
osób. Byli to przedstawiciele Spółki Kronospan, mieszkańcy okolicznych miejscowości
oraz pracownicy starostwa. Rozprawę prowadził Pan Józef Swaczyna Starosta Strzelecki.
W trakcie rozprawy pełnomocnik zakładu Kronospan OSB przedstawił prezentację multimedialną na temat procesu technologicznego produkcji płyt OSB oraz zastosowanych
rozwiązań technologicznych mających na celu ograniczenie oddziaływania instalacji na
środowisko. Mieszkańcy zadawali pytania nt. emisji zanieczyszczeń z instalacji, na które
odpowiadali przedstawiciele Spółki Kronospan. Po rozprawie mieszkańcy zostali zaproszeni do zwiedzenia zakładu.

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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Nasi rolnicy
wśród najlepszych

Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością dziś wraz z
Państwem składamy najserdeczniejsze
życzenia z okazji okrągłych urodzin trzem
mieszkankom naszego powiatu.
Najstarsza z nich – Pani Anna Gladis
– 95 lat skończyła 18 czerwca br. I tak
piękne urodziny obchodziła w najszerszym gronie, co dokumentuje pamiątkowe
zdjęcie – współmieszkańców i opiekunów
z DPS w Szymiszowie wraz z członkiem
Zarządu Powiatu Waldemarem Gaidą.

21 czerwca w Łosiowie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu AgroLiga. To była już
jego 22. edycja. I ponownie, jak co roku, rolnicy z naszego powiatu znaleźli się w czołówce. Drugie miejsce w kategorii rolnik indywidualny zdobyli mieszkańcy Zimnej Wódki
- Państwo Regina i Waldemar Fogel.
Konkurs AgroLiga wyłania najlepszych rolników i przedsiębiorców przetwórstwa
rolno -spożywczego i usług rolniczych. Na przestrzeni lat reguły konkursu nieco się zmieniły – dziś już nie tylko istotny jest poziom produkcji czy wyniki gospodarstwa, ale też
np. kwestie związane z ochroną środowiska, kodeksem dobrych praktyk rolniczych czy
dobrostanem zwierząt.
W uroczystości uczestniczył wicestarosta strzelecki Janusz Żyłka.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Seniorzy w Wiedniu
Pani Janina Kopaczewska, mieszkająca w Strzelcach Opolskich, 20 czerwca
br. świętowała 90-lecie, a z gratulacjami
i urodzinowym upominkiem pospieszyła
do Niej Ewelina Jelito, Sekretarz Powiatu
Strzeleckiego.

Dzień później, 21 czerwca br. 90 urodziny obchodziła Pani Gertruda Bonk, mieszkająca w Kolonowskiem. W tym dniu składał Jej życzenia wicestarosta Janusz Żyłka.
Jubilatki są w znakomitej formie, jakiej wszyscy powinniśmy sobie życzyć w ich wieku.
Z okazji tak zacnych urodzin usłyszały wiele ciepłych słów, gratulacji i życzeń – nie tylko
od rodziny i najbliższych, do których dołączamy i swoje: wielu jeszcze lat w dobrym zdrowiu, bez trosk, w otoczeniu najbliższych.

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

W
dniach
13 – 14 czerwca
48-osobowa grupa
członków Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorów przebywała
na wycieczce w
Wiedniu. Pierwszego dnia zwiedzano to piękne
miasto, wieczorem uczestniczono zaś w koncercie w Operze Wiedeńskiej. Drugiego dnia,
mimo 33-stopniowych upałów kontynuowano zwiedzanie chłodząc się w licznych ulicznych
ujęciach wody. Popołudnie spędzono na Wzgórzu Kalenberg, biorąc udział we mszy świętej
odprawianej po polsku. Na obiadokolację zatrzymano się w Czechach, by wieczorem powrócić do kraju.
Prezes Stowarzyszenia – Janusz Wnuk
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KOŁOCZ ŚLĄSKI Z SEREM

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
“PIEKARNIA GRABOWSKI”
ul. Kościuszki 67, 47-180 Otmice
Tel. 77 461 73 40
e-mail: piekarniagrabowski@interia.pl
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