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Święto Policji 2015 w powiecie strzeleckim

Nowy komendant KP PP
w Strzelcach Opolskich
ndkm. Paweł Kolczyk

Pierwsza kobieta - generał w polskiej policji nadinspektor Irena Doroszkiewicz
uczestniczyła w uroczystości strzeleckich policjantów

„Strzelczan Album Rodzinny”
to pamiątka
dla ndinsp. Ireny Doroszkiewicz
wręczona przez starostę

28 lipca odbyły się powiatowe Obchody Święta Policji. Były okazją do uhonorowania wyróżniających się funkcjonariuszy: niektórzy dostali awanse na wyższe stopnie oficerskie, inni
odznaki resortowe, a dwóch policjantów otrzymało nagrodę Starosty Strzeleckiego. Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością pierwsza w historii Polskiej Policji kobieta - generał, czyli
nadinspektor Irena Doroszkiewicz Komendant Wojewódzki Policji w Opolu. Po raz pierwszy wystąpił również nowy Komendant Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich
nadkomisarz Paweł Kolczyk.

Podziel się krwią

Już po raz 7. organizowana jest
ogólnopolska akcja Motoserce. Jej
głównym celem jest zebranie jak
największej ilości krwi – co w czasie
wakacji jej zawsze brakuje. Nie tylko
dlatego, że stali krwiodawcy zaczynają się urlopować, ale i dlatego, że
znacznie wzrasta w tym czasie liczba
wypadków - zwłaszcza drogowych, a
co za tym idzie – wzrasta zapotrzebowanie na krew.
Impreza odbędzie się w najbliższą niedzielę 2 sierpnia na Placu
Targowym w Strzelcach Opolskich.
Początek o godz. 12.00.
Zapowiada się bardzo atrakcyjnie: w programie m.in. akrobacje motocyklowe, pokaz ratownictwa drogowego, możliwość jazdy konnej, park
zabaw dla dzieci, wystawa samochodów i koncerty rockowe.

Krew można oddać również podczas wyjazdowych akcji Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W naszym powiecie ambulans
RCKiK w Opolu pojawi się:
7 sierpnia w Zawadzkiem – przed Urzędem Miasta i Gminy przy ul.
Dębowej – w godz. 8.30-12.00
21 sierpnia w Strzelcach Opolskich – na Placu Żeromskiego – w godz.
9.00-12.00

Młodzi kompetentni
- dziś liceum, jutro studia
30 czerwca 2015 roku zakończyliśmy realizację projektu pn. „Młodzi
kompetentni – dziś liceum, jutro studia” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego – Program
Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Nasza młodzież z Liceum
Ogólnokształcącego w Strzelcach
Opolskich i Zawadzkiego uczestniczyła w bardzo bogatym wachlarzu
zajęć dodatkowych, takich jak:
dok. na str. 4

Dziewięciu kandydatów na jedno miejsce. Tak mógłby zaczynać się tekst
o obleganych kierunkach studiów. Ale… nie tym razem.

Nie możemy sobie pozwolić
na nietrafny wybór
- mówi Piotr Szyndzielorz,
przewodniczący Rady Nadzorczej strzeleckiego PKS.

Komentuje w ten sposób nie tylko zaskoczenie,
że do konkursu na stanowisko prezesa PKS S.A. w
Strzelcach Opolskich – w małym ośrodku i niewielkiej przecież spółce – stanęło tak wielu kandydatów,
ale i podkreśla odpowiedzialność wyboru RN, który
zadecyduje o przyszłości spółki. Tu warto dodać, że
od 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, czyli
– najogólniej rzecz biorąc - powszechnie dostępnym
dok. na str. 4

Po nowemu w Leśnicy

- mówi o tym Ryszard Baszuk,
który wygrał niedawno konkurs na stanowisko dyrektora
Od września br. SOSW i MOW
będą funkcjonowały jako jedna
jednostka. Jak będzie się nazywała? Jaki efekt ma dać to połączenie?
Połączone placówki będą nazywały się Zespołem Placówek Oświatowych. W efekcie połączenia placówek osobą zarządzającą będzie dyrektor naczelny, a nie jak to ma miejsce obecnie - każda decyzja związana
z funkcjonowaniem MOW i SOSW
wymaga konsultacji z drugim dyrektorem – bo majątek jest wspólny.
Innymi słowy: połączenie umożliwi
sprawniejsze zarządzanie placówką.

dok. na str. 4
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Święto Policji 2015
w powiecie strzeleckim

1 sierpnia zawyją syreny
Dla upamiętnienia 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
1 sierpnia br. o godz. 17.00 na terenie powiatu strzeleckiego na minutę zostaną włączone syreny.

Mamy Mistrzów Świata!

1. Brązowa odznaka „Zasłużony Policjant”
asp.sztab. Dariusz Wrona
2. Mianowani na wyższe stopnie służbowe
1) KORPUS OFICERÓW
nadkom. Bartłomiej Burniak
kom. Krzysztof Skwron
podkom. Dariusz Mazurek

– podinsp.
– nadkom.
– kom.

1) KORPUS ASPIRANTÓW
st.asp. Grzegorz Czaus
st.asp. Krzysztof Lakwa
st.asp. Franciszek Bania
st.asp. Mirosław Rochecki

– asp.sztab.
– asp.sztab.
– asp.sztab.
– asp.sztab.

asp. Bartłomiej Martuszewski
asp. Tomasz Malczak
asp. Grzegorz Płatek
asp. Dariusz Popanda
asp. Mirosław Kulwicki
asp. Przemysław Brykowski
asp. Mariusz Gałas
2) KORPUS PODOFICERÓW
st.sierż. Artur Maciocha
st.sierż. Joanna Łucarz
st.sierż. Tomasz Błażejewski
st.sierż. Łukasz Perlicki
st.sierż. Patrycja Ploch
st.sierż. Wojciech Latacz
st.sierż. Anna Klekowska-Kuzio
st.sierż. Paulina Porada
st.sierż. Paweł Szmigoń
st.sierż. Tomasz Chmielowiec
sierż. Justyna Jokiel-Krasa
sierż. Adrian Dombrowski
sierż. Grzegorz Bartosik
sierż. Jerzy Łucarz

– st.asp.
– st.asp.
– st.asp.
– st.asp.
– st.asp.
– st.asp.
– st.asp.
– sierż.szt.
– sierż.szt.
– sierż.szt.
– sierż.szt.
– sierż.szt.
– sierż.szt.
– sierż.szt.
– sierż.szt.
– sierż.szt.
– sierż.szt.
– st.sierż.
– st.sierż.
– st.sierż.
– st.sierż.

st.post. Agnieszka Lech
st.post. Ewa Ośródka
st.post. Damian Łojek
st.post. Dominik Matonóg
st.post. Edyta Kwiatkowska
st.post. Adam Misztal
st.post. Magdalena Pruszkowska
st.post. Daria Kantor
st.post. Krystian Szefer
st.post. Krzysztof Spiżewski
st.post. Kamil Madej
st.post. Adam Maciejowski
st.post. Jarosław Klimczyk
st.post. Katarzyna Kyc
st.post. Robert Gasch
3) KORPUS SZEREGOWYCH
post. Natalia Cyris
post. Paweł Goral
post. Daniel Grabarczyk
post. Maria Kazimierczak
post. Marta Leszczyńska
post. Ewa Małaczyńska
post. Rafał Parkitny
post. Renata Płukis
post. Dorota Rogala
post. Szymon Sikora
post. Magdalena Stefanowska
post. Krzysztof Wasilewski

– sierż.
– sierż.
– sierż.
– sierż.
– sierż.
– sierż.
– sierż.
– sierż.
– sierż.
– sierż.
– sierż.
– sierż.
– sierż.
– sierż.
– sierż.

Klub modelarski w Zawadzkiem
nie pierwszy raz w
swej historii święcił takie triumfy. W
zawodach rozegranych na Węgrzech
nasi modelarze po
raz kolejny zdobyli
najwyższe laury: w
łącznej klasyfikacji
reprezentacja Polski wywalczyła 12
medali z czego aż 7
krążków przypadło
mieszkańcom Ziemi Strzeleckiej.
Więcej czytaj
na stronie 4

Różne oblicza wakacji

– st.post.
– st.post.
– st.post.
– st.post.
– st.post.
– st.post.
– st.post.
– st.post.
– st.post.
– st.post.
– st.post.
– st.post.

4) LISTY GRATULACYJNE
DLA PRACOWNIKÓW POLICJI:
Grażyna Rogowska
Ewelina Sławenta
Joanna Klimkowicz
Aneta Grabolus
Joanna Opas
Marek Kruppa
Urszula Mielnik

Jedni bawią się na podwórki, inni przynajmniej część dnia spędzają w
świetlicy. Jedni wolą ruch, inni nad wszystko przedkładają spokój. Najważniejsze, by każdy dzieciak w wakacyjnej ofercie w swojej miejscowości znalazł coś dla siebie. W ramach cyklu „Kulturalne Lato 2015” organizowanego
przez Bibliotekę i Centrum Kultury w Kolonowskiem 14 lipca w Staniszczach
Małych dzieci słuchały baśni i bajek. W gronie czytających znalazł się m.in.
wicestarosta Janusz Żyłka.

Ważne dla maturzystów!
Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia organizuje IV edycję stypendiów akademickich.
W roku akademickim 2015/2016 Fundacja zamierza przyznać 500 stypendiów wypłacanych w 10 miesięcznych ratach po 539zł.
-

Jeśli:
zdałeś egzamin maturalny w 2014 lub 2015 roku,
w roku akademickim 2015/2016 po raz pierwszy podejmujesz studia na
polskiej wyższej uczelni,
mieszkasz na wsi lub w mieście poniżej 30 000 mieszkańców,
średni miesięczny dochód na osobę w twojej rodzinie w 2014 roku nie
przekroczył 1050 zł,
zapoznaj się z Regulaminem Fundacji i zarejestruj się na naszej stronie.
Rekrutacja trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 r. (do godz. 16:00).
Cała operacja rekrutacji stypendystów odbywa się przez Internet.
Warunki przyznawania stypendiów
w Regulaminie Fundacji na stronie http://www.fejj.pl

NAGRODĘ
STAROSTY STRZELECKIEGO
– za wyniki w służbie mieszkańcom
powiatu otrzymali:
st. asp. Dariusz Popanda
st. sierż. Paweł Szmigoń

Wszelkie pytania prosimy kierować na styp.1rok [at] fejj.pl

Sobota pracująca
Informujemy, że w sobotę 22 sierpnia
Wydział Komunikacji i Transportu naszego starostwa
na stanowiskach związanych z rejestracją pojazdów
oraz kasa czynne są w godzinach od 9:00 do 13:00.
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Chcą dotacji
na założenie firmy
Kiedy zostaje się bez pracy i nowej nie można znaleźć, pomysłem na dalsze
życie może być założenie własnej firmy. Tylko… bez pieniędzy trudno to zrobić. Pewną szansę daje dotacja z PUP. Wprawdzie nie ma już praktycznie szans
na zdobycie w ramach działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
skąd można było uzyskać do 40 tys. zł jednorazowej dotacji na założenie firmy
oraz około 1000 zł wsparcia pomostowego przez pierwsze 6, a czasami także 12
miesięcy od momentu otwarcia firmy, ale są inne możliwości. Do 30 lipca br. w
strzeleckim Powiatowym Urzędzie Pracy osoby bezrobotne mogły ubiegać się
o dotację na założenie firmy w wysokości do 23,6 tys. zł. Kiedy więc Państwo
otrzymacie to wydanie naszego dwutygodnika, właściwie sprawa może już być
nieaktualna, ale… kto wie?
- Zainteresowanie tą propozycją jest spore, pobrano u nas 35 wniosków, ale
przecież należy spodziewać się, że niektóre osoby ściągną wnioski z naszej strony internetowej – informuje Justyna Donat, pośrednik pracy w strzeleckim PUP.
- Jednak na razie (do 27 lipca) złożono tylko 10 wniosków i nie wszystkie
opiewają na pełną kwotę dotacji - uzupełnia Roman Kus, wicedyrektor PUP. –
Zapewne, tradycyjnie już, w dwóch ostatnich dniach wniosków spłynie jeszcze
więcej, ale przecież nie ilość wniosków jest ważna, tylko ich jakość. Tę oceni komisja opiniująca złożone wnioski i to do niej należy ostateczna decyzja,
komu przyznać dotację. Być może okaże się, że jeszcze jakaś pula pieniędzy
zostanie i wtedy ogłosimy kolejny nabór. Czekamy też na uruchomienie innych
możliwości, m.in. dotacji ze środków unijnych oraz rezerwy ministra.
Na razie jednak pozostajemy w sferze obecnych warunków. Jakie firmy –
jeśli komisja zaopiniuje wnioski pozytywnie – powstaną u nas?
- Przede wszystkim usługowe, głównie związane z budownictwem i z handlem. Tylko jeden spośród dotychczasowych wnioskodawców zamierza uruchomić firmę o innym profilu – zajmującą się produkcją osprzętu do transformatorów niskiego i średniego napięcia – mówi R. Kus.

NIE DAJ SIĘ RAKOWI

Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich
zaprasza Panie do wykonania
BEZPŁATNYCH BADAŃ:
* mammograficznych;
panie w wieku 50-69 lat, oraz
* cytologicznych;
panie w wieku 25-59 lat.
Rejestracja od pn.-pt., w godz. 13.00-14.00
– osobiście w pracowni USG, pok. Nr 042
lub pod nr tel.: 77 40 70 149.

Szanowni Mieszkańcy miejscowości:
Błotnica Strzelecka, Dziewkowice,
Rozmierka, Rozmierz, Sucha,
Szymiszów, Kadłub, Grodzisko.
Wobec wybudowania nowej sieci kanalizacji sanitarnej i tym samym powstania możliwości wykonania przyłącza, uprzejmie informuję, że zgodnie
z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U z 2013r. poz. 1399 – tekst jednolity ze zmianami) właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wykonania przyłącza nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
Wskutek powyższego proszę o niezwłoczne podjęcie działań celem realizacji ustawowego obowiązku.
BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
Tadeusz Goc

OGŁOSZENIE!!!
w dniu 06.08.2015 roku o godz. 9.00
w PUP w Strzelcach Opolskich; sala nr 22 - I piętro
spotkanie 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 widłowego
miejsce pracy:
Strzelce Opolskie

Proszę zabrać ze sobą: świadectwa pracy oraz ostatnie świadectwo szkolne
(do wglądu przez pracodawcę; mile widziane CV)

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

STANOWISKO

MIEJSCE
PRACY

POMOCNIK KSIĘGOWEJ
STRZELCE OPOLSKIE
				
			
				
PRACOWNIK BIUROWY
STRZELCE OPOLSKIE
		
+ DELEGACJE
				
			
			
-

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

biegła obsługa komputera, urządzeń biurowych,
pakietu MS Office bądź pokrewnego,
mile widziani studenci studiów niestacjonarnych,
wysoka kultura osobista, punktualność
wykształcenie min. średnie,
obsługa komputera, poczty elektronicznej,
programów MS Office, zainteresowanie motoryzacją,
prawo jazdy kat.B od min.3 lat,
mile widziane doświadczenie w transporcie ponadnormatywnym;
			
- znajomość języka niemieckiego w stopniu
				 zaawansowanym w mowie i piśmie
PRACOWNIK DZIAŁU LOGISTYKI
OLSZOWA
- wykształcenie średnie zawodowe,
			
- znajomość j. niemieckiego (słaby), j. ang. (słaby)
PRACOWNIK BIUROWY
JARYSZÓW
- wykształcenie min. średnie budowlane,
			
- obsługa programu Excel, - doświadczenie mile widziane
LOGISTYK
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie wyższe (bądź w trakcie studiów),
			
- bardzo dobra organizacja pracy,
			
- znajomość branży konstrukcji stalowych,
				 - doświadczenie,
			
- znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym
KIEROWNIK DZIAŁU
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie wyższe,
MATERIAŁOWEGO		
- bardzo dobra znajomość programu Excel, umiejętność pracy w
zespole, umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów, wytrwałość, odporność na stres, dynamika działania,
umiejętność samodzielnego planowania oraz organizacji czasu,
			
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku kierowniczym, - biegła znajomość j. angielskiego
SPRZEDAWCA TELEFONICZNY
STRZELCE OPOLSKIE
- umiejętność nawiązywania przyjaznych relacji;
				 swoboda wypowiedzi, nastawienie na realizację celów
HANDLOWIEC
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie: zawodowe, średnie zawodowe, wyższe;
		
+ TEREN
- łatwość nawiązywania kontaktów z nowymi klientami, znajomość specyfiki rynku materiałów budowlanych, praca w zespole
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie,
			
- komunikatywność, łatwość nawiązywania relacji z ludźmi,
			
- prawo jazdy kat.B,
			
- doświadczenie: handlowe oraz w branży budowlanej będzie dodatkowym atutem
KASJER HANDLOWY
KOLONOWSKIE
- wykształcenie podstawowe,
			
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
			
- aktualna książeczka sanepidu lub gotowość do jej wyrobienia
KASJER HANDLOWY
KOLONOWSKIE
- wykształcenie podstawowe,
			
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
			
- aktualna książeczka sanepidu lub gotowość do jej wyrobienia;
			
- umiejętność pracy w zespole, - stopień niepełnosprawności
SPRZEDAWCA RTV-AGD
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie ogólnokształcące,
			
- rok doświadczenia w sprzedaży,
			
- „żyłka handlowca”, umiejętności sprzedażowe
SPRZEDAWCA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
KADŁUB
- wykształcenie średnie zawodowe,
			
- 		 mile widziana znajomość j.: niemiecki (biegły), ang. (biegły)
SPRZEDAWCA-KASJER
ŻĘDOWICE
- wykształcenie kierunkowe
PIEKARZ
DZIEWKOWICE
- wykształcenie zawodowe, - doświadczenie mile widziane
PIEKARZ (PIECOWY)
ROZMIERZ
- wykształcenie zawodowe kierunkowe,
			
- umiejętność obsługi pieca (możliwość przyuczenia),
			
- doświadczenie mile widziane
PRACOWNIK OCHRONY
OLSZOWA
- dyspozycyjność, - doświadczenie, - stopień niepełnosprawności
PRACOWNIK OCHRONY
STRZELCE OPOLSKIE
- dyspozycyjność, - doświadczenie, - stopień niepełnosprawności
TOKARZ
SZYMISZÓW
- wykształcenie zawodowe, - doświadczenie mile widziane
OPERATOR MASZYN (CNC)
KOLONOWSKIE
- wykształcenie średnie zawodowe (mechatronika),
			
- obsługa komputera, znajomość CAD, czytanie rysunku techn.,
			
- upr. obsługi wózka widłowego, żurawia stacjonarnego,
			
- min. rok doświadczenia
TOKARZ
ZAWADZKIE
- wykształcenie min. podstawowe
ŚLUSARZ REMONTOWY - HAKOWY
ZAWADZKIE
- wykształcenie min. zawodowe,
			
- mile widziane upr. hakowego i konserwatora żurawi kolejowych
kat. M,E
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY
WG ZLECEŃ
- wykształcenie zawodowe, - min. 2 letnie doświadczenie
BRUKARZ
SPÓROK – WG ZLECEŃ
- mile widziane pr.jazdy kat.B
OPERATOR MASZYN CNC
JEMIELNICA
- wykształcenie średnie zawodowe,
			
- doświadczenie mile widziane, - obsługa komputera,
			
- obsługa maszyny CNC, obsługa wózka widłowego
CIEŚLA
JEMIELNICA
- wykształcenie zawodowe, doświadczenie mile widziane
DEKARZ
JEMIELNICA
- wykształcenie zawodowe, - doświadczenie mile widziane
BUDOWLANIEC
WG ZLECEŃ
- umiejętność: ocieplania, malowania, płytkowania,
			
- doświadczenie mile widziane
MECHANIK SAM. CIĘŻAROWYCH
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe kierunkowe, - dyspozycyjność,
			
- mile widziane doświadczenie w naprawie sprzętu ciężkiego,
			
- prawo jazdy kat.B
POMOCNIK LAKIERNIKA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe kierunkowe
KIEROWCA MECHANIK
TRASY MIĘDZYNARODOWE - umiejętność naprawy podstawowych rzeczy w aucie,
W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM		
- prawo jazdy kat.C+E, karta kierowcy, - doświadczenie,
			
- mile widziana znajomość j. niemieckiego
KIEROWCA SAM. CIĘŻAROWEGO
STRZELCE OPOLSKIE-KRAJ - wykształcenie zawodowe,
			
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
			
- prawo jazdy kat.C+E, - mile widzine upr. do obsługi HDS,
			
- dyspozycyjność, odpowiedzialność
SPRZEDAWCA/MAGAZYNIER
STRZELCE OPOLSKIE
- znajomość produkcji rolnej, - upr. na wózek widowy
OPERATOR MASZYN (EKSTRUDA)
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. średnie techniczne
				 (elektronik, elektromechanik),
			
- znajomość oprogramowania numerycznego firmy SIMENS,
			
- znajomość w stopniu dobrym języka: niemieckiego, ang.
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
STRZELCE OPOLSKIE
- motoryczność, spostrzegawczość, - upr. na wózek widłowy,
			
- min. rok doświadczenia
OPERATOR MASZYNY PRODUKCYJNEJ
KOLONOWSKIE
- wykształcenie zawodowe
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
OLSZOWA
- mile widziane upr. na wózki widłowe
OSOBA DO KOSZENIA TRAW
NIEZDROWICE,
- umiejętność obsługi maszyn,
		
ŚLĄSK OPOLSKI,
- mile widziane upr. operatora koparko-ładowarki,
		
GÓRNY ŚLĄSK
- doświadczenie mile widziane
PRACOWNIK FIZYCZNY
STRZELCE OPOLSKIE
- umiejętność pracy w zespole,
			
- mile widziane upr. na wózki widłowe
STOLARZ
PIOTRÓWKA
- wykształcenie zawodowe,
			
- umiejętność czytania rysunku technicznego,
			
- upr. do obsługi maszyny stolarskiej,
			
- doświadczenie w zawodzie stolarz
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Nie możemy sobie pozwolić
na nietrafny wybór

dok. ze str. 1

regularnym przewozie osób. To zadanie stojące przed samorządami i przewoźnikami. Sytuacja jest szczególnie
ważna w przypadku Powiatu Strzeleckiego, jako właściciela wszystkich
akcji miejscowego PKS S.A.
Wróćmy jednak do konkursu na
prezesa, ogłoszonego po rezygnacji z
pełnionej funkcji przez poprzedniego.
- Zgłoszenie się aż dziewięciu
kandydatów oznacza, że w spółce
drzemie potencjał, który poddany właściwemu zarządowi pozwoli
zmierzyć się z reformą transportu
publicznego z korzyścią dla mieszkańców powiatu i samej spółki. Tym
bardziej, że zgłoszenia napłynęły
nawet z tak odległych ośrodków jak
Sopot czy Warszawa – mówi P. Szyndzielorz. – Zgłosili się ludzie w różnym wieku, o różnym doświadczeniu
zawodowym, o różnych pomysłach
menedżerskich.
Po wnikliwej analizie nadesłanych zgłoszeń RN stwierdziła, że
wymogi formalne konkursu spełnili
wszyscy. Ustalono zatem zakres tematów, które Rada Nadzorcza będzie
poruszała z poszczególnymi kandydatami na następnym posiedzeniu.
Cała dziewiątka zaproszona więc
została do drugiego etapu konkursu. Jednak nie wszyscy przyjechali
na rozmowy kwalifikacyjne – jedna
osoba zrezygnowała. Członków Rady
Nadzorczej zaskoczyła kreatywność
niektórych z nich w pomysłowości na
funkcjonowanie strzeleckiej spółki,
zwłaszcza w sferze organizacji innej
działalności niż przewozowa. To o

tyle istotne, że to z niej spółka może
generować dodatkowy przychód,
gdyż udział środków pochodzących
z przewozów pasażerskich nie jest
wystarczający na wypracowanie satysfakcjonującego zysku. To dlatego
tak wielu przewoźników w różnych
regionach tnie nierentowne kursy i
niweluje straty właśnie działalnością
pozaprzewozową. Rada oczekuje od
nowego prezesa rozwiązań mających
doprowadzić do tego, by spółka zbilansowała się na poziomie przewozów pasażerskich. Przecież każdy
PKS funkcjonuje jako spółka prawa
handlowego.
Rozmowy z kandydatami trwały długo, od ósmej do osiemnastej.
Wszyscy zostali uprzedzeni, że choć
konkurs pomyślany był jako dwuetapowy, to kandydaci rekomendowani
przez Radę Nadzorczą PKS S.A. – a
takich jest trójka – winni się jeszcze
zaprezentować Zarządowi Powiatu
Strzeleckiego.
- Ważne jest przecież, by szef PKS
i władze samorządu powiatowego,
jako właściciela spółki, potrafili wypracować wspólne stanowisko, priorytety, wspólną konsekwentną wizję
rozwoju przedsiębiorstwa, zwłaszcza,
że strzelecki PKS stoi przed ważnymi
wyzwaniami – dodaje P. Szyndzielorz.
Ostateczna decyzja, o tym kto zostanie nowym prezesem strzeleckiego
PKS, która zapadnie w sierpniu br.,
należeć będzie - zgodnie ze statutem
spółki - do Rady Nadzorczej.
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Młodzi kompetentni
- dziś liceum, jutro studia

- zajęcia wyrównawcze Wsparcie
i Pomoc – bliżej nauki (WIP – bliżej
nauki). W ramach zajęć w kwietniu
2015 roku uczniowie byli na jednodniowej wycieczce w Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie. Tam mogli
zobaczyć masę ciekawych zjawisk
fizycznych, chemicznych, atmosferycznych i innych.
- Matematyka dla inżyniera – zajęcia z kompetencji kluczowych. Zajęcia skierowane szczególnie do uczniów – tegorocznych maturzystów,
którzy planuję swoją dalszą ścieżkę
edukacyjną na uczelniach wyższych,
politechnicznych. W ramach zajęć
zorganizowano dla uczestników jednodniową wizytację na Politechnice
Śląskiej gdzie uczniowie mieli możliwość „dotknąć” nauki: sterować
robotami i układami mechatronicznymi, obsługiwać symulator samochodu do nauki jazdy, zajrzeć do wirtualnej rzeczywistości czy układać
systemy elektropneumatyczne.

- Kursy języka niemieckiego i angielskiego. Po kursie w dniach 20 i 27
czerwca 2015 uczniowie przystąpili
na międzynarodowych egzaminów:
TELC z języka niemieckiego na poziomie B1 i FCE z języka angielskiego. Wyniki egzaminów w połowie
sierpnia 2015 roku.
- WIR – Wsparcie i Rozwój – zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych. W ramach tych zajęć uczniowie
oprócz przyswajania wiedzy wykraczającej poza podstawowy zakres
omawiany na zajęciach lekcyjnych
byli na dwóch trzydniowych wyjazdach naukowych w Warszawie i Krakowie.
- Pracownia Rozwoju Osobistego
+ zakładam firmę – warsztaty i treningi wspomagające rozwój kompetencji
edukacyjno - zawodowych .
Uczniów biorących udział w
projekcie wyposażono w niezbędne
materiały dydaktyczne do zajęć: kalkulatory, zbiory zadań, książki, ćwi-

czenia, gry, programy multimedialne.
Na realizację projektu przeznaczono kwotę: 295 900,97 zł z czego
251 515,82 zł to uzyskane dofinansowanie a wkład realizatora, Powiatu
Strzeleckiego wyniósł 44 385,15 zł.

Projekt realizowany przez Powiat Strzelecki współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.
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Mamy Mistrzów Świata!

Po nowemu w Leśnicy
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- Jak Pan widzi jej funkcjonowanie, bo przecież zadania jej
dwóch części są różne?
To prawda, zadania placówek są
odmienne, jednakże obie zajmują się
wychowaniem i kształceniem młodzieży. W przypadku SOSW upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim,
umiarkowanym oraz znacznym, w
przypadku MOW niedostosowanej
społecznie przede wszystkim w normie intelektualnej, ale również upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim. Model funkcjonowania, który
zaistniał w okresie ostatnich dwóch
lat, sprawdził się na tyle, że nie wymaga rewolucyjnych zmian. Placówki funkcjonowały niezależnie, w sensie osobnych pomieszczeń, kadry pedagogicznej. Korzystały ze wspólnej
kuchni, stołówki, sali gimnastycznej,
kompleksu boisk, pracowni specjalistycznych. Plan lekcji oraz harmonogramy zostały skonstruowane w
sposób ograniczający wzajemne kontakty młodzieży w celu ograniczenia
możliwości zaistnienia sytuacji konfliktowych. W ramach integracji jednak organizujemy wspólne spotkania,
turnieje, konkursy, zawody sportowe,
wyjazdy turystyczne, itp.
- Ilu uczniów przywita Pan jako
dyrektor na początku września w
Zespole Placówek Oświatowych – i
nie chodzi mi wyłącznie o pierwszoklasistów?

Nie wiem, ilu dokładnie uczniów
powitam 1 września. Chciałbym, aby
było ich jak najwięcej, czyli ponad
120: 48 w MOW i około 80 w SOSW.
Jeśli w obu placówkach będzie uczyło się około 130 uczniów, a w internatach będzie mieszkało 96 spośród
nich, to zapewni to spokojne funkcjonowanie Zespołu Placówek Oświatowych w roku szkolnym 2015/2016
pod względem finansowym.
- Do MOW trafiają dziewczyny
kierowane przez sąd. Nie obawia się
Pan złego wpływu na pozostałych
wychowanków, z którymi chyba nie
miały dotąd stałej styczności?
Ponieważ dziewczęta, które trafiają do MOW są skierowane sądownie w związku z popełnieniem różnych wykroczeń, ich wspólne przebywanie z młodzieżą upośledzoną
umysłowo, nie jest raczej wskazane.
Możliwość negatywnego oddziaływania oraz manipulowania osobami
upośledzonymi umysłowo, obawa rodziców uczniów niepełnosprawnych,
przesądza o ograniczeniu możliwości
stałego kontaktu z osobami niedostosowanymi społecznie, będącymi
często w konflikcie z prawem. Wyjątkiem są wspólne przedsięwzięcia, w
których uczestniczy cała społeczność
placówki, bądź wybrani wychowankowie, uczniowie w zależności od
osiąganych postępów w zachowaniu i
osiąganych wynikach edukacyjnych .

Ryszard Baszuk od dawna związany jest z ośrodkiem dla młodzieży w
Leśnicy - uzbierało się tego ćwierć wieku: w SOSW przepracował 23 lata, w
MOW - dwa.

W dniach 6-14 lipca w miejscowości BÁNK (Węgry) odbywały się
Mistrzostwa Świata Modeli Pływających NS NAVIGA 2015. Brało udział
ponad 200 modelarzy z 14 państw m.in.
Niemcy, Rosja, Francja, Chiny. Reprezentacja Polski liczyła 19 zawodników,
a w tym 4 modelarzy z powiatu strzeleckiego.
W kategorii juniorów :
1. Adam Bogdon
2. Dawid Hadamek
3. Artur Wisniowski
Kategorii seniorów :
1. Krzysztof Wasik
Zaprezentowaliśmy 14 modeli w
różnych klasach. Grupa juniorów była
debiutantami, ponieważ po raz pierwszy
uczestniczyli w zawodach międzynarodowych w dodatku tak wysokiej rangi.
W klasie F4A junior gdzie m.in. startowali nasi modelarze zgłoszono, aż 27
zawodników. O zwycięstwie i przyznaniu tytułu Mistrza Świata decydowała
dogrywka, którą wygrał nasz zawodnik
ADAM BOGDON i mieliśmy 1 złoto.
Najwięcej emocji mieliśmy w klasie
modeli F4B junior gdzie występowało 3
mieszkańców naszego powiatu.
Dzięki wysokim ocenom za wykonanie modeli oraz bezbłędnemu pływaniu modelami nasi zawodnicy zajęli
wszystkie miejsca na podium tej konkurencji .

1. Adam Bogdon – złoto
2. Dawid Hadamek – srebro
3. Artur Wisniowski – brąz
Takie wydarzenie miało miejsce
po raz pierwszy w historii startów polskiej ekipy na Mistrzostwach Świata.
Całe podium zdobyte przez Polaków, a
w dodatku przedstawicieli Klubu Modelarskiego Zawadzkie. Niesamowite
uczucie, kiedy 3 Polskie flagi zostają
uroczyście wciągnięte na maszt przy
dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego.
Kolejne dni mistrzostw przynosiły jeszcze większe emocje i kolejne medale
dla naszych zawodników. Do swojej
kolekcji medalowej następne trofea dołożył ADAM BOGDON zdobywając 2
medale brązowe w klasach F2A i F4C
junior. To nasz multimedalista. Żaden
inny zawodnik na
tej imprezie nie
zdołał wywalczyć
indywidualnie aż
4 medali!! W łącznej
klasyfikacji
reprezentacja Polski wywalczyła 12
medali z czego aż 7
krążków przypadło
mieszkańcom Ziemi Strzeleckiej, a
w tym:
2 złote

2 srebrne
3 brązowe
Podsumowanie
indywidualnych
osiągnięć medalowych
1. Adam Bogdon - 2 złote,
2 brązowe
2. Dawid Hadamek - 1 srebrny
3. Artur Wisniowski - 1 brązowy
4. Krzysztof Wasik - 1 srebrny
Serdeczne podziękowania składamy Panu Staroście Strzeleckiemu za
objęcie swoim patronatem naszego
wyjazdu na Mistrzostwa Świata oraz
udzielone nam wsparcie rzeczowe.
KM Zawadzkie
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Sezon na kleszcze
Kleszcze należą do gromady
pajęczaków. Wyglądają jak małe,
czarne pajączki, które wydają się zupełnie nieszkodliwe. Są aktywne od
wczesnej wiosny do późnej jesieni.
Wilgotne lato i łagodna zima sprzyjają rozprzestrzenianiu się kleszczy.
Bytują one głównie w obszarach zalesionych, trawnikach, w gęstych zaroślach, paprociach. Można również
spotkać je w parkach miejskich i na
obrzeżach osiedli mieszkaniowych
otoczonych terenami zielonymi.
Kleszcz aby mógł się przekształcić w kolejną postać musi napić się
krwi zwierzęcia lub człowieka. Cykl
rozwojowy jednego pokolenia kleszczy trwa średnio 2 lata. Atakując,
znieczulają miejsce wkłucia, by spokojnie żerować nawet przez kilka dni.
W czasie ukłucia i wyssania krwi
przenoszą groźne choroby zakaźne,
takie jak: borelioza z Lyme i kleszczowe zapalenie mózgu (KZM).
Wybierając się więc w miejsca
zagrożone występowaniem kleszczy,
należy przede wszystkim zadbać o
odpowiednie ubranie: założyć czapkę, zakryte buty, długie spodnie i
koszule z długimi rękawami przylegającymi do ciała lub zakończone
ściągaczami. Dobrze jest zwrócić
uwagę na kolor odzieży – na jasnym
tle łatwiej zauważyć wędrującego po
ubraniu kleszcza. Można stosować
produkty odstraszające kleszcze, nanoszone bezpośrednio na skórę lub
odzież. Po powrocie, należy sprawdzić ubranie oraz dokładnie obejrzeć
całe ciało, zwracając przy tym szczególną uwagę na miejsca, gdzie skóra
jest delikatna: pachwiny, pępek, miej-

Groźna borelioza

sca za uszami, zgięcia pod kolanami,
owłosiona skóra głowy itp. Warto
także wziąć prysznic, dzięki któremu
można spłukać kleszcza. Usuwanie
kleszcza z ciała nie jest zabiegiem
trudnym. Najlepiej, przy pomocy pęsety, ująć go bezpośrednio przy skórze i delikatnie, ale zdecydowanym
ruchem, wyciągnąć lub wykręcić go
ze skóry. W przypadku problemu z
usunięciem pasożyta, należy zgłosić
się do lekarza. W aptekach dostępne
są także specjalne urządzenia do wyjmowania kleszczy. Należy uważać,
aby podczas usuwania nie uszkodzić
kleszcza tak, aby w naszej skórze nie
pozostała jego główka.
Nie należy kleszcza zgniatać,
przypalać zapałką, smarować tłuszczem ani benzyną. Czynności te
powodują, że kleszcz może zwrócić treść pokarmową, co znacznie
zwiększa ryzyko przeniesienia drobnoustrojów chorobotwórczych. Po
wyjęciu pasożyta, ranę należy przemyć środkiem dezynfekującym, a
ręce umyć wodą z mydłem. Miejsce
ukłucia należy obserwować przez
okres kilku tygodni - gdy pojawi się
zaczerwienie lub powiększający się
rumień, trzeba niezwłocznie zgłosić
się do lekarza!
Należy również pamiętać, iż skuteczną formą ochrony przed kleszczowym zapaleniem mózgu jest
szczepionka, natomiast w przypadku
boreliozy na dzień dzisiejszy brak
jest możliwości profilaktyki w postaci szczepienia ochronnego.
Powiatowa Stacja
Sanitarno – Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Kleszczy jest w Polsce coraz więcej, a naukowcy alarmują, że nawet
co trzeci jest zarażony i może przenieść wiele groźnych chorób. Najpowszechniejsza jest borelioza. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
ostrzega: liczba zakażeń boreliozą to
już epidemia! A to ciężka choroba.
Niewykryta lub źle leczona może spowodować ciężkie powikłania, w tym
np. kardiologiczne, czy neurologiczne, które w skrajnych przypadkach
mogą prowadzić do choroby przewlekłej, a nawet do niepełnosprawności.
W naszym powiecie w 2014
roku odnotowano 43 przypadki boreliozy. W tym roku, czyli do końca
lipca – już 30, podczas gdy w analogicznym okresie ub.r. tylko 16.
Niemal dwukrotny wzrost może
budzić obawy. Podobnie dzieje się w
całym kraju: w roku 2014 odnotowano 13,8 tys. zachorowań, a rok wcześniej o połowę mniej.
I pojawia się pytanie: dlaczego
tak się dzieje?
- To po części wina klimatu –
odpowiada dr Antoni Krupnik, powiatowy lekarz weterynarii. – Ciepła
zima sprawiła, że zabrakło naturalnej

selekcji. Utrzymujące się dość wysokie temperatury sprawiły, że kleszcze
nie giną. Te, które są zakażone boreliozą, pijąc krew przenoszą chorobę
na dzikie zwierzęta. Niektóre z nich
chorują, niektóre giną, ale kleszcze
dalej szukają żywicieli. Mogą żyć kilka lat, więc łańcuszek się rozszerza.
W dodatku opryski nie wchodzą w
rachubę. Dlatego należy sobie życzyć
tylko bardzo surowej zimy: wtedy populacja kleszczy zmniejszy się.
Jakie są objawy boreliozy?
Pierwsze przypominają grypę:
zmęczenie, poczucie rozbicia, bóle
mięśni, kości, stawów, ból głowy,
apatię. Czasami temperatura jest
podwyższona i powiększone są węzły chłonne. U połowy chorych – jak
można wyczytać na stronie internetowej Stowarzyszania Chorych na
Boreliozę - może pojawić się rumień
wędrujący - zaczerwieniona, owalna
zmiana skórna w dowolnej części ciała. W dodatku nie wszyscy pamiętają,
że kleszcz ich ukąsił – przypomina to
sobie zaledwie 30% procent chorych
na boreliozę.
Jak sprawdzić, czy dopadła nas
ta podstępna choroba? Jeśli dostaniemy skierowanie na badania od własnego lekarza – badanie serologiczne
na obecność przeciwciał przeciwko
bakterii Borrelia burgdorferi możemy wykonać bezpłatnie w którymś
z laboratoriów analitycznych. Jeśli
nie mamy takiego skierowania – za
badanie trzeba zapłacić. Badania wy-

konuje się metodą Elisa. Stanowi ono
badanie przesiewowe, więc gdy podczas niego wynik będzie dodatni lub
wątpliwy – stosuje się potwierdzający
test z użyciem metody Western blot.
Jak mówi jednak Justyna Postolska, diagnosta z Laboratorium
Analitycznego przy ul. Stawowej w
Zawadzkiem – każdy organizm inaczej reaguje, więc jedno badanie i tak
nie potwierdzi w pełni, czy istotnie
dopadła nas ta wstrętna bakteria. Potwierdzenie – lub wykluczenie, czego
wszystkim ukąszonym przez kleszcza
życzymy – stanowią dwa wyniki dodatnie i objawy kliniczne.
Nie przypadkiem przywołałam
właśnie to laboratorium – jest ono
jedynym na terenie powiatu strzeleckiego, w którym da się również
zbadać… kleszcza! Podobne badania
można również wykonać w Opolu –
w szpitalu przy ul. Kośnego i w laboratorium przy ul. Reymonta.
- Tego typu badania wykonujemy
już od dwóch-trzech sezonów – mówi
J. Postolska. – Niestety, nie jest bezpłatne, jego cena to ok. 35 zł, ale za
to wynik można poznać najszybciej i
z całą pewnością będziemy wiedzieć,
czy kleszcz, który ukąsił nas lub kogoś z naszej rodziny był zakażony
boreliozą czy nie. Po wyciągnięciu
z ciała, kleszcza należy włożyć do
jakiegoś pojemnika i w ciągu 48 godzin od zdarzenia należy przywieźć
do laboratorium, wykonującego takie
badanie.
(mg)

Bądź rozważny

Czy przejmować się niezamawianymi przesyłkami?
Kiedy z umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie można zrezygnować?
płacić. Przedsiębiorca podejmuje
takie działania na własne ryzyko i nie
może żądać opłaty za ich wykonanie.
Brak odpowiedzi konsumenta na
niezamówione świadczenie nie jest
równoznaczny z wyrażeniem zgody
na zawarcie umowy.

Otrzymałam jakąś zupełnie
niezamawianą przesyłkę. Nawet nie
chce mi się tego otwierać. Przypuszczam, że to jakaś seria o zwierzętach,
jak wnioskuję z tytułu. Co mam z
tym zrobić? Jest tak jakiś zwrotny
adres. Ale w zasadzie dlaczego mam
ponosić koszty takiej przesyłki, gdy
nie wyrażałam na nią zgody?
Spokojnie, jeśli nic nie zamawialiśmy nie mamy obowiązku ponoszenia
żadnych kosztów z tym związanych. Zgodnie z art. art. 5 ustawy
o prawach konsumenta Spełnienie
świadczenia niezamówionego przez
konsumenta, następuje na ryzyko
przedsiębiorcy i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań. Brak
odpowiedzi konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody
na zawarcie umowy.
Jeżeli konsument otrzyma niezamówiony towar lub przedsiębiorca spełni dla niego niezamówioną
usługę, to nie ma obowiązku za to

Przykład
Pani Maria otrzymała pocztą przesyłkę – czasopismo wraz z informacją
i ofertą handlową. Nie zamawiała go
jednak, ani nigdy nie udostępniała
swoich danych w tym celu. Odłożyła
gazetę na półkę, a z czasem zapomniała o niej. Po 3 tygodniach przysłano
następny numer publikacji, tym razem
wraz z fakturą i wezwaniem do zapłaty.
Przedsiębiorca uznał, że przyjęcie i
nieodesłanie pierwszego egzemplarza
oznaczało zawarcie wiążącej umowy i
zgodę na zamówienie kolejnych czasopism. Takie działanie jest bezprawne
i nie rodzi po stronie konsumenta
obowiązku regulowania rachunków
wystawionych z tego tytułu.
Zawarłam umowę poza lokalem
przedsiębiorstwa. Zgodziłam się
na montaż mebli. Chcę jednak
skorzystać z prawa odstąpienia do
14 dni, gdyż nie jest to jednak to,
czego oczekiwałam. Sprzedawca
straszy mnie, ze nie mam prawa
odstąpienia od umowy. Jednak nie
informował mnie o tym i nic takiego nie podpisywałam. Wiem, że są
jakieś wyłączenia, kiedy od umowy

nie można odstąpić, ale czy w tym
przypadku sprzedawca ma rację?
Jeżeli nie poinformował, iż w
przypadku zgody na montaż traci Pani
uprawnienie do odstąpienia od umowy,
ma Pani prawo odstąpić od tej umowy.
Z uwagi na ciężar dowodu, w takim
przypadku sprzedawca powinien udowodnić, iż usługa była za Pani wyraźną
zgodą i poinformował o utracie prawa
do odstąpienia od umowy. Zanim
zdecydujemy się jednak na zawarcie
umowy, pamiętajmy, że są przypadki,
kiedy faktycznie nie przysługuje nam
prawo do odstąpienia od umów poza
lokalem i na odległość.
Prawo odstąpienia od umowy
zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę
za wyraźną zgodą konsumenta,
który został poinformowany
przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie
zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca
nie sprawuje kontroli, i które mogą
wystąpić przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

4)

5)

6)

7)

8)

specyfikacji konsumenta lub
służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia
jest rzecz ulegająca szybkiemu
zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania
nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia
są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi
rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia
są napoje alkoholowe, których
cena została uzgodniona przy
zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na
rynku, nad którymi przedsiębiorca
nie ma kontroli;
w której konsument wyraźnie
żądał, aby przedsiębiorca do niego
przyjechał w celu dokonania pilnej
naprawy lub konserwacji; jeżeli
przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania konsument żądał, lub
dostarcza rzeczy inne niż części

zamienne niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji, prawo
odstąpienia od umowy przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do
dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe
lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem
umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie
zakwaterowania, innych niż do
celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z
wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub
kulturalnymi, jeżeli w umowie
oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych,
które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za
wyraźną zgodą konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia
od umowy i po poinformowaniu
go przez przedsiębiorcę o utracie
prawa odstąpienia od umowy.
Małgorzata Płaszczyk-Waligórska
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Dzień Seniora SSS
24 lipca 2015 w restauracji „Alter
Ego” (Motel Leśny) odbyło się uroczyste spotkanie z okazji rocznicy powstania Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorów połączone z festynem
– Lipcowym Dniem Seniora. Festyn
realizowany był jako ostatnie zadanie projektu „Seniorzy za pan brat
z kulturą fizyczną, wypoczynkiem i
rekreacją” w ramach zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej, oraz zapewnienie
mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego
aktywnych form wypoczynku i rekreacji.” Uczestniczyły 62 osoby.
W imieniu Starostwa Strzeleckiego list gratulacyjny złożył na ręce
prezesa Janusza Wnuka Wójt Gminy
Jemielnica Marcin Wycisło o następującej treści: „Pierwsza rocznica
istnienia Stowarzyszenia Seniorów
jest doskonałą okazją, by Zarząd i
Rada Powiatu Strzeleckiego mogli
pogratulować wszystkim członkom
pasji do działania i chęci integrowa-

nia seniorów w naszym Powiecie.
Stowarzyszenie pokazuje, że ludzie
niezależnie od wieku mogą rozwijać
swoje zainteresowania, aktywnie spędzać czas, podróżować, czy po prostu
być razem. Życzymy dalszych sukcesów, ciągłego rozwoju i pomnażania
zainteresowań na dalsze lata działal-

ności.”
Festyn zorganizowany był ze
środków własnych uczestników, a
nadto sponsorowali go: Zarząd Powiatu, Burmistrz Gminy Strzelce,
Wójt Gminy Jemielnica i Bank Spółdzielczy w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich – sponsorom serdecz-

nie dziękujemy. Oprawę muzyczną
przygotował i wspaniale przeprowadził Zespół Muzyczny „ATRIO” z
Błotnicy Strzeleckiej, któremu również dziękujemy. Wśród konkursów,
które odbyły się na festynie głównym
był „Czy znasz Ziemię Strzelecką?”
Pierwsze miejsce zajęła Edyta Bow-

nik z Jemielnicy, drugie Helena Fiołka z Warmątowic, trzecie Julian Jodła
ze Strzelec Opolskich, a wyróżniono
Janinę Synal-Wilk i Władysława Górnego ze Strzelec Opolskich. Nagrody
ufundował Wydział Inicjatyw Gospodarczych Gminy Strzelce Opolskie.
Janusz Wnuk

Lipiec w Powiatowym Centrum Kultury
W drugim tygodniu lipca w
Powiatowym Centrum Kultury
zagościli kucharze, piraci a także
niezwykle znane postaci z bajek
Angry Birds.
Pierwszego dnia dzieci mogły
uczestniczyć w bitwie wielkich,
kolorowych ptaków, korzystając
z maskotek oraz budując fortecę
z wielkich, kartonowych pudeł.

Kulinarnie i książkowo w PCK!
Co nas czeka w sierpniu

Powoli możemy uchylić rąbka tajemnicy, czym zabawi nas Powiatowe
Centrum Kultury w drugim miesiącu wakacji.
Powiatowa Biblioteka Publiczna przygotowała wakacyjny tydzień pełen
atrakcji. W dniach od 18.08 do 21.08 w godzinach od 10-13 chętni będą
mogli stworzyć latawce, zmierzyć się z produkcją megakomiksu czy też
trochę się poruszać i zagrać w klasy lub inne gry ruchowe. Informacje i
zapisy pod numerem telefonu 77 418 00 52. Wstęp wolny.

Uczestnicy mieli także okazję własnoręcznie uszyć Angry Birdsa.
Kolejnego dnia uczestnicy
warsztatów poznawali tajniki
przygotowania m.in. kruchych
ciasteczek, oponek, gofrów, ciasta „Błyskawicy”. Każdy mógł
znaleźć coś dla siebie.

W środę wielbiciele kolorowych ptaków po raz drugi mieli
okazję spotkać się z Angry Birdsami. Nie było to jednak jedyna
atrakcja tego dnia. Amatorzy rękodzieła mieli okazję brać udział
w warsztatach plastycznych pn.
„Kreatywna środa”. Uczestnicy
wykonali ramki z wikliny papierowej.
W czwartek dzieci odwiedziły
stadninę koni „Cztery kopyta” w
Piotrówce. Każdy chętny uczestnik wakacyjnych warsztatów
mógł pojeździć na koniu, zjeść
pieczoną przy ognisku kiełbaskę
czy też zintegrować się z grupą
poprzez wspólną zabawę.

Ostatni dzień tygodnia był jednocześnie zakończeniem wakacyjnych warsztatów. Tym razem
dzieci szukały skarbu pirackiego
ukrytego przez Kapitana Grabkorękiego.

Serdecznie zapraszamy do
odwiedzania Powiatowego
Centrum Kultury.
Szczegóły dotyczący
wszystkich wydarzeń
można znaleźć
na stronie internetowej
www.centrum-kultury.eu!

Jadą, jadą książki..
Z przyjemnością chcieliśmy
poinformować, że Powiatowa Biblioteka Publiczna Powiatowego
Centrum Kultury w Strzelcach
Opolskich otrzymała dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w
ramach projektu „Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek”. Realizacja zadania opiewa na kwotę
25.200,00 złotych w tym dofinansowanie Biblioteki Narodowej wynosi 17.640,00 złotych .
Mamy nadzieję że ta pozytywna wiadomość ucieszy wszystkich naszych
czytelników, gdyż tak pokaźna suma pozwoli w znaczny sposób wzbogacić
księgozbiór naszej Powiatowej Biblioteki Publicznej.
Z całą pewnością przybędzie książeczek w naszym kąciku dla dzieci, pojawi się wiele nowości w naszych audiobookach i w beletrystyce. O kolejne
pozycje wzbogacimy też takie działy jak administracja, ekonomia, psychologia i pedagogika.
Pierwszy duży zakup nowości będzie czekał już na czytelników w drugiej połowie sierpnia, tymczasem prosimy wszystkich zainteresowanych o
sugestie dotyczące tytułów które powinny znaleźć się na naszych półkach.
Propozycje można przysyłać drogą mailową na nasz adres
biblioteka@centrum-kultury.eu.
Jednocześnie informujemy,
iż w dniach 22.07-14.08 Powiatowa Biblioteka Publiczna
będzie zamknięta.
Zakończenie wakacji upłynie nam muzycznie. Już 30
sierpnia na deskach naszej
sceny wystąpi Pani Sabina Olbrich- Szafraniec z programem
„ W Krainie Operetki i Musicalu”. Bilety w cenie 10 zł już
do nabycia w Dziale Promocji
Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.
Dodajmy, iż koncert odbędzie
się w naszym ogrodzie. W razie niepogody zapraszamy do
sali widowiskowej. Informacje
oraz rezerwacje biletów pod
numerem telefonu 77 4123013
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OFERTY PRACY

Spływ kajakowy
Małą Panwią

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830
Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422,
fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

dok. ze str. 3
STANOWISKO

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

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

Zarząd Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorów w Strzelcach Opolskich
zaprasza członków z całego powiatu na „ MAŁĄ OLIMPIADĘ SENIORÓW”
w dniu 21 sierpnia, której głównym elementem będzie kolejny SPŁYW KAJAKOWY doliną Małej Panwi w dniu 21 sierpnia 2015. Płynąć będziemy malowniczą trasą z Zawadzkiego do Kolonowskiego – nurt spokojny, rzeka płytka
(ok. 50 cm).
Na mecie w Staniszczach Wielkich odbędzie się ognisko z poczęstunkiem,
biegi i rzuty sportowe do celu m. innymi w Kręgielni. Na zakończenie – zwiedzenie Domu Rodziny Kolpinga w Kolonowskiem.
Zapisy w biurze STOWARYSZENIA - ul. Krakowska 16/25 w środy 9.00
-10.00. Opłata 20 zł od uczestnika. Wyjazd o godz. 9.00 z parkingu – parasole
przy ul. Parkowej . Liczba miejsc ograniczona.

Pod patronatem Starosty Strzeleckiego

W Pogoni za Bobrem

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

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

Lokalny Punkt Informacyjny w Kędzierzynie-Koźlu
zaprasza na kolejne spotkanie
z cyklu „Środa z Funduszami”.
Najbliższe spotkanie dla przedsiębiorstw na szkolenia będzie miało miejsce
5 sierpnia 2015 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej nr 1 w Kędzierzyńsko-Kozielskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Szkolnej 17.
Zapisy poprzez formularz elektroniczny:
https://docs.google.com/forms/d/10qjldSpcMO7fYcqaiOrD1UpDKSm96V
nOeNbk5ppInbU/viewform?usp=send_form

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

Szczegółowe informacje:
77 47 25 039, 77 40 34 179
http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=9261

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę
miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapraszamy serdecznie !

Wydawca: Powiat Strzelecki
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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
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Pozostałe numery 720
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Szanowni Klienci.
*

Kupując min. 150 l paliwa i płacąc gotówką - pytaj obsługę o cenę
dnia

*

Specjalna oferta dla rolników- zadzwoń 77/4622543

*

Zbierz 5 paragonów z tankowania paliwa po min. 50zł każdy- otrzymasz 10 % rabatu przy wymianie opon w naszym Serwisie Opon

*

Wymieniając u nas komplet opon lub kupując pełny serwis klimatyzacji
-odgrzybienie Twojego pojazdu wykonamy za grosze,

*

Serwis Klimatyzacji- ceny za usługę już od 60 zł

DYŻURY APTEK w 2015 r.

Bieg odbędzie się na dystansie ok. 12,5 km oraz ok. 7 km.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

PKS W STRZELCACH OPOLSKICH SA
ul. 1 Maja 59, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77/4613281

ZAPRASZAMY

Zapraszamy na III Cross Doliny Małej Panwi
- „W Pogoni za Bobrem” w dniu 26 września 2015 roku.

Więcej informacji oraz zapisy na stronie:
http://www.biegzawadzkie.blogspot.com/

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

PRACOWNIK OBSŁUGI
ZAWADZKIE
- wykształcenie min. zawodowe,
TRANSPORTU		
- mile widziane upr.hakowego,
KOLEJOWEGO			 manewrowego, ustawiacz, dyżurny ruchu,
maszynista lokomotyw spalinowych lub
maszynista żurawia kolejowego
MECHANIK
SZYMISZÓW
- wykształcenie zawodowe,
		
- doświadczenie mile widziane
PRACOWNIK
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe – mechaniczne,
UTRZYMANIA RUCHU		
- znajomość procesu remontowego maszyn i
urządzeń,
		
- posiadania upr. elektrycznych „E” min. 1
kV,
		
- doświadczenie na podobnym stanowisku
mile widziane,
		
- znajomość zagadnień pneumatyki i hydrauliki – mile widziane
PRACOWNIK
STRZELCE OPOLSKIE - dyspozycyjność, - doświadczenie,
UTRZYMANIA		
- stopień niepełnosprawności
CZYSTOŚCI
INSTRUKTOR
WG ZLECEŃ
-wykształcenie średnie,
NAUKI JAZDY		
- upr. instruktora nauki jazdy,
		
- doświadczenie ile widziane

K O M U N I K AT

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

MIEJSCE
PRACY

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

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

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

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

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

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

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!
Z ogromną przyjemnością dziś
wraz z Państwem składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji okrągłych urodzin dwóm mieszkankom
naszego powiatu. Gdy patrzy się na
pamiątkowe zdjęcia z tej okazji, aż
trudno uwierzyć, że obie panie skończyły „dziewięćdziesiątki”!
Pani Anna Rikert, mieszkająca
w Rozmierce – 90 lat skończyła 14
lipca br.
Jej równolatka - Pani Anna Kaniak, mieszkająca Izbicku, swoje 90.
urodziny obchodziła trzy dni później
- 17 lipca br.
Obie Jubilatki w tak wyjątkowych dla nich dniach odwiedził z
gratulacjami i urodzinowym upominkiem wicestarosta Janusz Żyłka.

Pani Anna Rikert

Pani Anna Kaniak

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

Co zjada nasze świerki?

Żółknięcie, brązowienie i zamieranie igieł iglaków, zwłaszcza świerków,
to dziś bardzo częsty widok na terenie
Opolszczyzny. Przyczyn tego stanu rzeczy może być wiele. W chwili obecnej w
powiecie strzeleckim najczęstszym powodem są choroby i żerowanie różnego rodzaju szkodników. Co zatem zjada nasze
świerki?

Mszyce

Mszyca świerkowa jest typowym
szkodnikiem gradacyjnym, powszechnie atakującym różne gatunki świerków
ozdobnych. Pojawia się na drzewostanach
w kwietniu i żeruje na nich do jesieni. W
połowie kwietnia, z zimujących na pędach
drzew jaj, wylęgają się larwy. Najwięk-

szą liczebność mszyc odnotowuje się na
przełomie kwietnia i maja. Klęskowemu
występowaniu tego gatunku sprzyjają, pojawiające się przez kilka lat z rzędu, niezbyt mroźne zimy i ciepłe wiosny. Rzadko
spotyka się mszycę świerkową na miękkich igłach świerków serbskich. Również
i z tego powodu przez mszycę świerkową
nie są atakowane młode nowe przyrosty, co daje tak charakterystyczny obraz
uszkodzeń, w postaci opadania wyłącznie
starszych igieł.
Ochrona i zwalczanie
Najlepiej wziąć się za to pod koniec
marca, albo w kwietniu zaraz po zaobserwowaniu żółknięcia pojedynczych igieł.
Polecane preparaty: Polysect 003 EC,

Karate Zeon 050 CS, Decis 2,5 EC, albo
środki owadobójcze z grupy neonikotynoidów np. Confidor 200 SL. Przy mniejszym nasileniu szkodnika, a szczególnie
w przypadku mniejszych okazów drzew
wystarczy „zrzucić” mszyce przy użyciu
silnego strumienia wody. Można również
zastosować preparaty olejowe (Promanal
60 EC), które spowodują fizyczne „zaduszenie” szkodników.

Przędziorki

Przędziorek sosnowiec to roztocz
występujący na wielu gatunkach drzew
iglastych, jednak jego szkodliwość jest
szczególnie widoczna na świerku pospolitym i na świerku białym. Szkodnik żeruje
najczęściej przy podstawie rośliny, wysysa

soki z igieł drzew iglastych, które żółkną,
a następnie brązowieją i opadają. Obecność roztocza objawia się poprzez żółte
przebarwienia na iglakach i widoczną pajęczynę.
Ochrona i zwalczanie:
Pierwsze opryski należy wykonywać
na początku maja lub końcu czerwca preparatami np. Nissorun 050 EC lub Apollo
500 SC. W trakcie wegetacji można użyć
preparatu np. Magus 250 SC, Talstar 100
EC.
W przyszłym numerze o ochojniku.
Obserwuj rośliny w trakcie wegetacji.
Najważniejsze jest ustalenie przyczyny
opadania igieł i zdiagnozowanie choroby
lub wykrycie szkodnika.

Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2014

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
Reklama jest nagrodą w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2014 w kategorii Nagroda Konsumenta

