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Cześć weteranom!

Święto Chleba po góralsku
Po raz szósty będziemy bawić się wspólnie na

Powiatowym Święcie Chleba – 27 września
w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich.

Pierwszego dnia września obchodzimy Dzień Weterana, który został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1997 roku, jako wyraz hołdu składanego żołnierzom walczącym o wolność i niepodległość
Ojczyzny.
Taki hołd oddano również w Strzelcach Opolskich, podczas uroczystości zorganizowanej przez Starostę
Strzeleckiego, Zarząd Związku Kombatantów i Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w
Strzelcach Opolskich, oraz Burmistrza Strzelec Opolskich.
Po mszy św. w kościele pw. św. Wawrzyńca złożono kwiaty pod Pomnikiem ku czci Ofiar Wojen i Przemocy.

Każde święto jest inne, ale każde zapewnia świetną zabawę. Doskonale wiedzą o tym ci, którzy tę jedną
niedzielę w roku spędzają razem z nami.
W ubiegłym roku bawiliśmy się pod znakiem chmielu – na sposób bawarski. W tym roku klimat będzie
inny, ale równie interesujący – góralski. To będzie widać, słychać i czuć.
Zapewne się Państwo zdziwicie, widząc tylu górali i góralek wśród organizatorów. A że część jest „przyszywana” – cóż z tego! Do tego grona wszyscy mogą dołączyć, zakładając choćby jeden z elementów góralskiej garderoby lub przynosząc z sobą jakiś atrybut kojarzący się z góralszczyzną. W barwnym korowodzie
miejsce jest dla wszystkich!
Będzie można spróbować też specjałów tamtejszej kuchni i porównać ją z naszą, śląską, a nawet z bliska
przejrzeć się harnasiom w Zbójnickiej Wiosce i – ewentualnie – przystąpić do ich bandy choć na chwilę. I to
oferta zarówno dla dorosłych, jak i dzieci!
Będzie można sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie w Zbójnickim Atelier i posłuchać gwiazdy wieczoru –
zespołu Future Folk ze Stanisławem Karpielem-Bułecką.
To nie jedyne atrakcje (nie tylko muzyczne), jakie czekają nas tego popołudnia i wieczoru., który – tradycyjnie już – zostanie zwieńczony pokazem ogni sztucznych.
Wszystkie szczegóły imprezy poznacie Państwo na str. 8 naszego dwutygodnika.
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Sesja Rady Powiatu
Nietypowo
rozpoczęła
się sierpniowe obrady
radnych powiatu – od
uhonorowania kwiatami
i
upominkiem
pani
Marleny Szeremet (nominowanej
do konkursu Lady D. im. Krystyny
Bochenek w kategorii „życie społeczne”) – która swoim życiem i samozaparciem udowadnia, że ani choroby
ani niepełnosprawność nie stanowią
przeszkód ani w pracy naukowej ani
w działalności charytatywnej, głównie na rzecz dzieci, ubogich i osób
takich jak ona – niepełnosprawnych,
którym pomaga w egzekwowaniu ich
praw.
Następnie radni wysłuchali informacji starosty o pracy Zarządu
Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, po czym głos zabrały
przedstawicielki sołectwa Dziewkowice, które wystąpiły przed sesją z
prośbą o udzielenie im głosu. Mieszkańców wsi reprezentowały m.in.
Pelagia Ochwat – radna miejska,
Lidia Tarlinska – sołtys wsi oraz
mieszkanki: Róża Sikora praz Małgorzata Mania.
- Jesteśmy tu – mówiły - by
przedstawić państwu problem przebudowy i modernizacji ul. Dziewkowickiej, czyli drogi łączącej wieś
ze Strzelcami Opolskimi. Od 2011 r.
wystosowaliśmy już - jako sołectwo
- wiele pism do starostwa. W odpowiedziach zawsze wyjaśniano, że nie
ma pieniędzy. Cząstkowe remonty
były przeprowadzane, ale wiadomo,
że mają one charakter przejściowy i
nie są trwałe.
Ta droga ma czas eksploatacji 20
lat, ale została wybudowana w latach
60. XX w. W ostatnich tygodniach
był wykonywany jej remont cząstkowy, ale za kilka miesięcy wróci do
poprzedniego stanu. Jest tak wąska,
że dwa mijające się samochody nie
mieszczą się i jeden musi zjechać

na pobocze. Przy drodze rosną drzewa, których suche konary przy silniejszym wietrze opadają na drogę
i samochody. Szerokość pasa drogi
powinna wynosić 2,75 m. Cała droga powinna mieć ponad 5 m, a nasza droga ma max. 4,5 m szerokości.
Wysokość skrajni powinna mieć ponad 4,5 m, a tymczasem samochody
ciężarowe zahaczają o gałęzie. Droga
była wybudowana w czasach, gdy
jeździły nią furmanki.
Mieszkanki Dziewkowic mówiły
też o badaniach przepustowości drogi
(ostatnie były 10 lat temu), o jej kategorii, o żalu, że dokłada się do drogi
wojewódzkiej, a nie w ich wsi. Wypowiedzi dziewkowiczanek ilustrowane
były slajdami dokumentującymi stan
dróg i chodników w sołectwie.
P. Ochwat dodała, że sołectwo
jest gotowe na współpracę ze starostwem i warto przeprowadzić taką
inwestycję zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu. Chciałam
prosić o spotkanie z Komisją Gospodarczą, aby szczegółowo i szeroko
przedyskutować problem.
Przewodniczący Rady Stanisław Krawiec: – Na pewno Rada i
Zarząd nie lekceważą waszego problemu.
Starosta Józef Swaczyna: – Te
drogi były asfaltowane, gdy budowano kościół. Przychodzi teraz czas
na prace w Dziewkowicach, jednak
wszystkie muszą być zsynchronizowane z przebudową wiaduktu, który
będzie przesunięty ok. 50 m w stronę
Dziewkowic. Powstanie inny układ
ruchu. Umowa jest w trakcie podpisywania, wkrótce będzie uzgadniany
harmonogram prac. Patrząc na pozostałe środki, będziemy w Dziewkowicach będziemy prowadzić pracę
w stronę przejazdu kolejowego, w
stronę wsi. Odcinek od przejazdu
kolejowego do drogi 94 jest już gotowy. Patrząc na chodniki – nic nie
stoi na przeszkodzie, by złożyła pani
wniosek do burmistrza Strzelec Opolskich o współfinansowanie remontów w roku 2016. Od lat funkcjonuje

program, w którym gminy dokładają
50% do budowy nowych remontów i
remontów starych. Problem odwodnienia Dziewkowic istnieje od lat.
Musi być położona nowa kanalizacja
burzowa, której dokumentacja powstała w 2001 r. Ówczesny koszt wyniósł 800 tys. zł. Dziś dokumentacja
wymaga aktualizacji. Szacujemy, że
koszt prac inwestycyjnych w Dziewkowicach wyniesie do 3 mln zł, a
wszyscy znamy rząd wielkości nakładów inwestycyjnych na drogi. Patrząc
na gradację potrzeb, drogi łączące powiaty między sobą zawsze będą miały
pierwszeństwo. Stąd remont drogi m.
Jemielnicą w kierunku powiatu gliwickiego. Droga ta była w gorszym
stanie niż wasza. Droga Otmice-Kamień Śl. łączy też dwa powiaty, poza
tym prowadzi do sanatorium, służy
do transportu kamienia. Ale czas dla
Dziewkowic nadchodzi i na etapie
tworzenia budżetu Rada będzie decydować o przeznaczeniu środków.
Ponadto należałoby się przyjrzeć definicji drogi powiatowej – jest nią ta,
która łączy siedziby gmin i powiatów.
Tak jak wiele ulic w Strzelcach Op.
jest drogami powiatowymi, tak samo
droga z Dziewkowic do Strzelec Op.
jest typową drogą gminną. Po powstaniu powiatów przejęliśmy drogi
powiatowe. Teraz wszyscy nas atakują, bo i słusznie, bo wszyscy chcą jeździć dobrymi drogami. Teraz powoli
wychodzimy na prostą. W kolejce po
pomoc stoi szpital, a jego potrzeby
szacuje się na ok. 15 mln zł. Jesteśmy
jednym z najbiedniejszych powiatów

Pożar poddasza

w województwie opolskim. Pani jako
radna wie doskonale, że budżet nie
jest z gumy.
Przewodniczący S. Krawiec: –
Zapraszam panie na obydwie komisje
we wrześniu. Obiecuję, że starostwie:
J. Swaczyna i J. Żyłka będą na nich
obecni. Jeśli będą konkretne wnioski,
Rada będzie je rozpatrywać.
Po przerwie radni przystąpili do
głosowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego”
realizowanego w ramach projektu pn.
„Zintegrowane podejście terytorialne
szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru
Funkcjonalnego” (KKSOF), który
otrzymał dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna
2007-2013 w „Konkursie dotacji
na działania wspierające jednostki
samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów
funkcjonalnych” ogłoszonego przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Brzmi to bardzo skomplikowanie, a więc pokrótce wyjaśnijmy, o
co chodzi. W największym skrócie:
na podstawie analizy obecnego stanu,
należy nakreślić w całym subregionie
plan takich działań, które doprowadzą
do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania odnawialnych
źródeł energii oraz ograniczą emisję
gazów cieplarnianych.

Radny Ryszard Nocoń poinformował, iż komisje problemowe na
wspólnym posiedzeniu zapoznały się
z materiałem i pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Także radni na
sesji przyjęli ten projekt (przy jednym
głosie wstrzymującym się).
Jednogłośnie natomiast przyjęto
projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich przedmiotu
najmu osobie trzeciej w podnajem,
podobnie jak i w następnych kwestiach, tj.:
- w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Strzeleckiego
oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- w sprawie zwolnienia dyrektora
Zespołu Placówek Oświatowych
w Leśnicy oraz dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Strzelcach Opolskich z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych (wychowawczych, opiekuńczych),
- w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej powiatu
strzeleckiego,
- w sprawie zmiany budżetu i
zmian w budżecie powiatu na rok
2015.
Radny Jan Bogusz w imieniu
mieszkańców Szymiszowa podziękował Zarządowi Powiatu za prace już
dokonane po robotach kanalizacyjnych i o kolejne.
(mg)

Referendum 6 września
Będziemy w nim odpowiadać TAK lub NIE na trzy pytania. Pierwsze: „Czy jest Pani/
Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej?”. Drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”, a trzecie: „Czy jest
Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni
przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”.
Głosujemy w godz. 6.00–22.00.
Wynik referendum będzie wiążący, jeśli zagłosuje więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.

SZPITAL POWIATOWY
W STRZELCACH OPOLSKICH
W dniu 16 sierpnia 2015 r. o
godz. 6:29 dyżurny stanowiska kierowania otrzymał informację o pożarze mieszkania w miejscowości
Zawadzkie. W tym samym czasie do
zdarzenia zadysponował 2 zastępy z
naszej JRG, 2 zastępy OSP Zawadzkie, 2 zastępy OSP Żędowice, zastęp
OSP Kielcza, zastęp OSP Staniszcze
Wielkie i OSP Kolonowskie. Dyżurny na miejsce pożaru zadysponował
również samochód operacyjny z dowódcą JRG.
W
działaniach
ratowników
wspierali policjanci, ratownicy me-

dyczni oraz władze samorządowe Zawadzkiego.
Kierownictwo i dowództwo Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Opolskich dziękuje wszystkim
uczestniczącym w działaniach ratowniczo-gaśniczych za trud, poświęcenie i ogromne zaangażowanie w prowadzone działania.
Tekst
mł. bryg. Piotr Zdziechowski,
foto: dh Maciej Kaczmarzyk,
dh Arkadiusz Bednarczuk,
Pani Eliza Smieskol

ZAPRASZA

PANIE NA BEZPŁATNE BADANIA
Mammograficzne: Panie w wieku 50-69 lat,
Cytologiczne: Panie w wieku 25-59 lat.
Rejestracja
od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-14.00 - osobiście
w pracowni USG, pok. nr 042 lub pod nr tel.: 77 40 70 149.
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Dotacje rozdane

OFERTY PRACY

- mówi Norbert Jaskóła, dyrektor PUP w Strzelcach Opolskich
Ostatnio Powiatowy Urząd Pracy prowadził nabór wniosków osób bezrobotnych, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Jakie są efekty tego naboru?
Komisja powołana przez Starostę oceniła 37 wniosków, które wpłynęły do
urzędu. Pozytywną ocenę otrzymały 23 wnioski. Wnioskodawcy przygotowują
obecnie dokumenty niezbędne do podpisania umów, zwłaszcza te dokumenty,
które służą do prawidłowego zabezpieczenia ewentualnego zwrotu dotacji.
Jakie rodzaje działalności gospodarczej są obecnie preferowane wśród
bezrobotnych?
Nadal bardzo dużą grupę wniosków stanowią wnioski dotyczące usług
budowlanych. W branży tej jest bardzo duża konkurencja na rynku, ale osoby
odpowiednio przygotowane, z doświadczeniem, wykonujący prace rzetelnie,
solidnie, terminowo i niedrogo znajdują klientów.
A co oprócz budownictwa?
Spektrum różnych działalności jest bardzo duże: usługi stolarskie, elektryczne, ślusarskie, blacharskie czy kosmetyczne. Cieszy również fakt, iż coraz
częściej również osoby z wyższym wykształceniem sięgają po dotacje. Stąd
usługi adwokackie, pośrednictwo w handlu konstrukcjami stalowymi, fotografia artystyczna czy biuro architektoniczne.
Czy wśród wspieranych pomysłów zdarzają się również jakieś nietypowe?
Osoby bezrobotne mają bardzo różne i bardzo ciekawe pomysły. Pozytywną
ocenę Komisji uzyskała działalność w zakresie produkcji nietypowych wyrobów szklanych czy też pracownia artystyczno-rehabilitacyjna, w której pomoc
mają znaleźć osoby niepełnosprawne. Rehabilitacja ruchowa będzie wspomagana elementami muzykoterapii.
Nie wszystkie osoby, które złożyły wnioski otrzymały wsparcie. Czym
to było podyktowane?
Komisja ocenia wnioski wg określonych kryteriów. Pod uwagę brany jest
nie tylko pomysł. Ważne jest, jakie osoba posiada doświadczenie w branży, w
którą zamierza wejść, czy posiada rozeznanie rynku, czy ma predyspozycje do
prowadzenia określonej działalności. Zdarzają się również przypadki, iż nawet
dobre wnioski nie otrzymują dofinansowania, gdyż osoba bezrobotna nie jest
osobą, która w tym okresie jest „preferowana” przez urząd pracy. Środki finansowe, które pozyskujemy, otrzymujemy na wniosek kierowany do Ministra
Pracy i Polityki Społecznej. Nabory, które Minister ogłasza w różnym czasie
dotyczą różnych grup bezrobotnych. Stąd raz „preferujemy” osoby -30, raz +50,
raz długotrwale bezrobotnych, a innym razem osoby niepełnosprawne.
Czy osoby bezrobotne mogą jeszcze w tym roku liczyć na wsparcie w
uruchomieniu własnej działalności gospodarczej.
Mam nadzieję, że pozyskamy jeszcze jakieś środki finansowe z „rezerwy”
Ministra Pracy i Polityki Społecznej i mam nadzieję, że będzie to jeszcze w
okresie przedwyborczym. Jak tylko pojawią się możliwości ich pozyskania, to
strzelecki urząd pracy będzie starał się z nich skorzystać.

Firma COROPLAST Sp. z o.o.
prowadzi rekrutację na następujące stanowiska pracy:
- samodzielny księgowy;
- inżynier procesu;
- inżynier jakości
- ustawiacz maszyn;
- pracownik transportowy;
- operator maszyn (ekstruda)
kontakt:
Coroplast Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 8, 47-100 Strzelce Opolskie, Tel. 77 54 95 525

OGŁOSZENIA!!!
w dniu 21.09.2015 roku
o godz. 9.00
w PUP w Strzelcach Opolskich; sala nr 5-parter
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)
w dniu 14.09.2015 roku
o godz. 10.00
w PUP w Strzelcach Opolskich; sala nr 22 – I piętro
spotkanie rekrutacyjne z pracodawcą:
BAP EUROX Sp. z o.o.
miejsca pracy:
MOP Proboszczowice, MOP Chechło
na stanowiska:
- pomoc kuchenna - barman - gospodarz obiektu
w dniu 07.09.2015 roku
o godz. 9.00
w PUP w Strzelcach Opolskich; sala nr 22 – I piętro
spotkanie rekrutacyjne z Agencją Pracy
maxPower Sp. z o.o. oraz firmą PEARL STREAM S.A.
miejsce pracy:
Pearl Stream S.A.- Strzelce Opolskie
na stanowisko:
- pracownik produkcji - kontroler jakości

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

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

MIEJSCE
PRACY

PIELĘGNIARKA
ZAWADZKIE
			
			
KIEROWCA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO
ROZMIERZ
		
-TRASY KRAJOWE
		
I MIĘDZYNARODOWE
SPRZWDAWCA - BUFETOWY
STRZELCE OPOLSKIE
			
			
			
OPERATOR CNC
STRZELCE OPOLSKIE
			
			
MALARZ/PRACOWNIK BUDOWLANY
WG ZLECEŃ
POMOC NAUCZYCIELA
STRZELCE OPOLSKIE
				
DORADCA KLIENTA – SPRZEDAWCA
ZAWADZKIE
			
			
SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA
STRZELCE OPOLSKIE
BIZNESOWEGO		
			
				
			
OPERATOR WALCA
WG ZLECEŃ
SZWACZ/KA-KRAWIEC/WA
ŁAZISKA, BOKOWE 11
TAPICER
ŁAZISKA, BOKOWE 11
ODLEWNIK PRZYUCZENIE DO ZAW.
UJAZD
SPRZĄTACZKA BIUROWA
STRZELCE OPOLSKIE
½ ETATU		
KIEROWCA KAT.C+E
TRASY KRAJOWE
		
I MIĘDZYNARODOWE
			
OPERATOR MASZYN (CNC)
KOLONOWSKIE
			
			
OPERATOR ŁADOWARKI
OTMICE
			
INSPEKTOR DZIAŁU JAKOŚCI
STRZELCE OPOLSKIE
PRACOWNIK PRODUKCJI
STRZELCE OPOLSKIE
PRACOWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY
STRZELCE OPOLSKIE
DORADCA KLIENTA
STRZELCE OPOLSKIE
			
-

DEKARZ
STANISZCZE WIELKIE
		
– WG ZLECEŃ
SPRZEDAWCA MAŁEJ GASTRONOMII
STRZELCE OPOLSKIE
			
			
SPRZĄTACZKA BIUROWA
STRZELCE OPOLSKIE
MONTER URZĄDZEŃ
TEREN CAŁEGO KRAJU
			

wykształcenie średnie lub wyższe,
odporność na stres i dyspozycyjność,
prawo wykonywania zawodu, - praktyka
prawo jazdy kat.C+E,
kurs na przewóz rzeczy

wykształcenie zawodowe,
umiejętność przygotowania posiłków, obsługa klienta;
mile widziana obsługa kasy fiskalnej,
mile widziane doświadczenie
wykształcenie zawodowe lub średnie,
obsł. komp., czytanie rysunku, obsługa narzędzi pomiarowych,
doświadczenie mile widziane
umiejętność malowania, - doświadczenie mile widziane
wykształcenie średnie, - umiejętność opieki nad dzieckiem
z upośledzeniem umysłowym fizycznym
wykształcenie min. średnie, - umiejętność pracy w zespole,
łatwość nawiązywania kontaktów,
umiejętność radzenia sobie ze stresem, - niekaralność
wykształcenie średnie ogólnokształcące,
min. roczne doświadczenie w sprzedaży i obsł. klienta MŚP,
znajomość podstawowych produktów bankowych
dla sektora przedsiębiorców,
bardzo dobre umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne
upr. operatora walca
doświadczenie
doświadczenie
doświadczenie mile widziane
umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku,
stopień niepełnosprawności
wykształcenie zawodowe, średnie,
prawo jazdy kat.C+E, - kurs na przewóz rzeczy, badania,
mile widziane doświadczenie
wykształcenie średnie, zawodowe (mechatronika),
obsługa komputera, znajomość CAD, czytanie rysunku tech.,
upr. do obsługi żurawia stacjonarnego, - min. rok doświadczenia
wykształcenie zawodowe/średnie,
upr. operatora ładowarki kategoria II, - doświad. mile widziane
wykształcenie średnie
wykształcenie zawodowe
wykształcenie zawodowe, upr. na wózki widłowe
wykształcenie średnie ogólnokształcące,
doświadczenie w pracy w sektorze pośrednictwa finansowego lub
bankowości w ciągu co najmniej 6 miesięcy, zaangażowanie w
realizację celów, - umiejętność pracy w zespole
- wykształcenie zawodowe
-

wykształcenie gastronomiczne mile widziane,
obsługa kasy fiskalnej,
doświadczenie na podobnym stanowisku
wykształcenie podstawowe, - stopień niepełnosprawności
wykształcenie zawodowe,
umiejętność czytania rysunku technicznego, posługiwanie się
elektronarzędziami, - prawo jazdy kat.B
- umiejętn. budow. relacji z klient, realizacja celów, zaangażow.,
- prawo jazdy kat.B,
- min. pół roku doświadczenia na podobnym stanowisku

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
STRZELCE OPOLSKIE/
		
KRAPKOWICE
			
INFORMATYK
STRZELCE OPOLSKIE
PRACOWNIK PRZYGOT. DOSTAW
KOLONOWSKIE
			
			
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
SIEDZIBA FIRMY
		
ORAZ PODLEGŁY
		
TEREN HANDLOWY		
			
			
SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI
STRZELCE OPOLSKIE
			
			

-

			
			
PRACOWNIK BIUROWY/ SPEDYTOR
KOTULIN
			
			
PRACOWNIK BIUROWY
STRZELCE OPOLSKIE
W DZIALE JAKOŚCI		
			

-

			
			
BUFETOWY
STRZELCE OPOLSKIE
			

-

			
			
			
DEKARZ
JEMIELNICA – WG ZLECEŃ
			
CIEŚLA
JEMIELNICA – WG ZLECEŃ
			
ŚLUSARZ
STRZELCE OPOLSKIE
			
KIEROWCA NA TRASACH
JEMIELNICA
MIĘDZYNARODOWYCH		

-

wykształcenie: preferowane w zawodzie stolarz,
czytanie rysunku technicznego, - upr. na wózek widłowy,
doświadczenie mile widziane
wykształcenie wyższe,
umiejętności handlowe, komunikatywność,
otwartość, zaangażowanie, samodzielność,
mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
znajomość j. angielskiego w stopniu zaawansowanym oraz mile
widziany drugi obcy język w stopniu komunikatywnym
wykształcenie średnie lub wyższe,
bardzo dobra znajomość programu Excel,
umiejętność pracy w zespole, umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów, wytrwałość odporność na stres,
mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
biegła znajomość j. angielskiego
wykształcenie średnie,
mile widziane doświadczenie w zawodzie spedytor,
znajomość j. ang. (stopień dobry), j. niem. (stopień dobry)
wykształcenie średnie lub wyższe,
bardzo dobra znajomość programu Excel,
umiejętność pracy w zespole, umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów, wytrwałość, odporność na stres,
mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
biegła znajomość j. angielskiego
wykształcenie średnie,
obsługa kasy fiskalnej, umiejętność organizacji pracy i współdziałania w zespole,
aktualna książeczka SANEPID,
doświadczenie w branży gastronomicznej,
znajomość j. angielskiego i j. niem. w stopniu komunikatywnym
wykształcenie zawodowe, - doświadczenie mile widziane,
uprawnienia mile widziane
wykształcenie zawodowe, - doświadczenie mile widziane,
uprawnienia mile widziane
wykształcenie zawodowe, - umiejętność obróbki metali,
doświadczenie mile widziane
wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat. C+E,
karta kierowcy

dok. na str. 7
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UR w Krakowie i CKZiU
bliżej współpracy
To już trzecia edycja Białej Soboty, organizowanej przez Zarząd Powiatu
Strzeleckiego. Ogromne powodzenie poprzednich akcji i w tym roku skłoniło
władze samorządu powiatowego do wyręczenia NFZ – bo jak inaczej można
to nazwać? – w ułatwieniu dostępu do lekarzy specjalistów dla mieszkańców
naszego powiatu. W dodatku – BEZPŁATNIE i BEZ KOLEJEK. A przed wizytą u wybranego specjalisty każdy pacjent będzie miał wykonane wskazane
przez niego badania (również bezpłatnie).
Jacy lekarze będą przyjmować w strzeleckim szpitalu podczas Białej Soboty? Wszyscy są wybitnymi specjalistami w swoich dziedzinach, a pacjenci
mogą zapisywać się do jednego wybranego – 29 września w sali narad strzeleckiego starostwa od godz. 8 rano.
W budżecie akcji przewidziano, że przebadanych zostanie 355 mieszkańców powiatu:
1)
Kardiolog – 100 porad
2)
Dermatolog – 30 porad
3)
Urolog – 50 porad
4)
Endokrynolog – 100 porad
5)
Rehabilitant dziecięcy – 15 porad
6)
Reumatolog – 10 porad
7)
Ortopeda – 20 porad
8)
Ginekolog – 30 porad
Udział w akcji weźmie również Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Strzelcach Opolskich. W ramach punktu informacyjno – edukacyjnego będzie można wykonać bezpłatny pomiar: stężenia tlenku węgla w
wydychanym powietrzu, ciśnienia tętniczego krwi, poziomu glukozy we krwi,
wskaźnika masy ciała oraz tkanki tłuszczowej.

Ad multos annos!

7 lipca br. Dyrekcja Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich podejmowała delegację z Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie. Przybyli
goście: Dziekan Wydziału Technologii Żywności prof. dr hab. Teresa
Fortuna, Prodziekan Wydziału ds.
Dydaktycznych i Studenckich dr. hab.
inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz
oraz prof. dr hab. inż. Władysław
Migdał. Celem wizyty było nawią-

zanie współpracy pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie a
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich i rozmowy dotyczące tego tematu przebiegły pozytywnie i w bardzo sympatycznej atmosferze.
Goście zwiedzili szkołę zapoznając się z zapleczem dydaktycznym oraz materiałowym w postaci
wyposażenia pracowni technologii
gastronomicznej, obsługi konsumen-

ta, pracowni żywieniowej i nie ukrywali zachwytu formą organizacyjną
oraz jakością wyposażenia pracowni
dających możliwość nowoczesnego
kształcenia młodzieży naszej szkoły.
W ramach rewanżu Pani Dziekan zaprosiła Dyrekcję CKZiU na Wydział
Technologii Żywności w Krakowie
gdzie ma być sfinalizowane podpisanie umowy o współpracy szkół.
Katarzyna Krępa – Stefanik

Pożegnanie dyrektora
Ryszard Pagacz funkcję dyrektora LO im. Mieszka I w Zawadzkiem
objął w 1991 roku. Potem wygrał
konkurs na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w tym samym mieście. W tym roku
odszedł na emeryturę – po 40 latach
pracy.
Serdeczne podziękowania za wiele lat zaangażowania i oddania szkole
przekazali Panu Ryszardowi Pagaczowi członkowie Zarządu Powiatu
Strzeleckiego.

Z ogromną przyjemnością dziś wraz z Państwem składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji okrągłych urodzin jednemu Jubilatowi - mieszkańcowi
naszego powiatu. Jest nim pan Wiktor Spałek, mieszkający w Staniszczach
Wielkich. Dziewięćdziesiąte urodziny Pan Wiktor skończył 24 sierpnia br.
Jubilata w tak wyjątkowym dla Niego dniu odwiedził z gratulacjami i urodzinowym upominkiem wicestarosta Janusz Żyłka.

Powitanie dyrektorów

My również przekazujemy serdeczne życzenia: dużo zdrowia,
uśmiechu i wielu jeszcze lat - bez trosk, pełnych słońca.

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY
Informujemy o organizacji dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich
Lokalnego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich (LPI) w Kędzierzynie-Koźlu
dnia 8 września 2015 r. (wtorek)
w godzinach 9:00 – 12:00
w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2.
Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości
otrzymania wsparcia oraz zasad realizacji projektów
dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
W razie pytań prosimy o kontakt z LPI w Kędzierzynie-Koźlu,
tel.: 77 472 50 39, 77 403 41 79
e-mail: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl
INFORMACJA W ZASIĘGU RĘKI !

W tym samym dniu w imieniu Zarządu Powiatu Strzeleckiego starosta
Józef Swaczyna i członek Zarządu
Waldemar Gaida wręczyli nominacje
na stanowisko dyrektorów Ryszardowi Baszukowi (Zespół Placówek

Oświatowych w Leśnicy, z którym
wywiad publikowaliśmy w jednym z
poprzednich numerów naszego dwutygodnika)) i Zdzisławowi Żuchowskiemu (Zespół Szkół Ponadgimna-

zjalnych w Zawadzkiem), z którym
rozmowę opublikujemy w następnym
numerze, już dziś zapowiadając, że
drogę do stanowiska w tej szkole zaczynał jako... jej uczeń. Przed 35 laty.
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O kosztach infolinii i umowach
przez telefon
Czy przedsiębiorca może dowolnie
ustalać koszty połączenia z prowadzoną
przez siebie infolinią?
Nie, przedsiębiorca nie może ustalać
ich w sposób dobrowolny. Jeżeli przedsiębiorca wskazuje numer telefonu przeznaczony do kontaktu z nim w sprawie zawartej umowy, opłata dla konsumenta za
połączenie z tym numerem nie może być
wyższa niż opłata za zwykłe połączenie
telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta
konsument.
Oznacza to, że koszt połączenia z
infolinią przedsiębiorcy nie powinien
przekroczyć kosztów, jakie konsument
poniósłby wykonując zwykłe połączenie w ramach pakietu telefonicznego, z
którego aktualnie korzysta. W praktyce,
o ile przedsiębiorca nie zdecyduje się na
prowadzenie nieodpłatnej infolinii (co nie
jest jego obowiązkiem), koszt połączenia
z infolinią będzie uzależniony od wysokości opłat określonych w cenniku operatora, z którym konsument zawarł umowę o
świadczenie usług telefonicznych.
Przedsiębiorcy nie powinni korzystać przy prowadzeniu infolinii z numerów usług o podwyższonej opłacie, które
umożliwiają finansowanie lub częściowe
finansowanie kosztów prowadzenia centrów obsługi telefonicznej lub pobieranie
dodatkowych zysków z tytułu prowadzonych rozmów dzięki dzieleniu się zyskami

z operatorami telefonicznymi.
Po czym poznać numer o podwyższonej opłacie? Zazwyczaj jest to numer
o długości od 7 do 9 cyfr, rozpoczynający
się od prefiksów: *7, *4 lub 70.
Szczegółowy Rejestr numerów o podwyższonej opłacie można znaleźć na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Warto zapamiętać, że w przypadku połączeń telefonicznych z zagranicy
czy też w ramach roamingu komórkowego, opłaty za połączenia z infolinią mogą
być znacznie wyższe niż w przypadku połączeń z tą samą infolinią wykonywanych
z obszaru kraju, w którym siedzibę ma
przedsiębiorca.
Podstawa prawna: art. 11 ustawy o
prawach konsumenta
Od czego zależy, czy umowa została
skutecznie zawarta przez telefon? Czy
to prawda, że nareszcie nie wystarczy
sama telefoniczna zgoda by doszło do
zawarcia umowy na odległość?
Skuteczność zawarcia umowy przez
telefon zależy od potwierdzenia przez
konsumenta oraz przez przedsiębiorcę
treści umowy na papierze lub na innym
trwałym nośniku.
Jeśli przedsiębiorca proponuje konsumentowi przez telefon zawarcie umowy, ma obowiązek potwierdzić jej treść
na papierze lub na innym trwałym nośniku
i przedstawić ją w takiej formie rozmów-

cy. Ten po zapoznaniu się z propozycją,
może potwierdzić wolę zawarcia umowy
na powyższych warunkach, czyli złożyć
stosowne oświadczenie na papierze lub
na innym trwałym nośniku. Dopiero po
złożeniu takiego oświadczenia w powyższej formie można uznać, że doszło do zawarcia umowy. Jeżeli konsument nie potwierdzi woli zawarcia umowy lub zrobi
to w inny sposób niż na trwałym nośniku,
uznaje się, że umowa nie została skutecznie zawarta.
Przykład
Przedsiębiorca dzwoni do Tomasza i
przedstawia mu ofertę zakupu prenumeraty książek promocyjnej cenie. Po rozmowie przesyła na adres e-mailowy konsumenta propozycję warunków umowy wraz
ze wskazaniem przykładowych książek
dostępnych w ofercie. Tomasz zapoznaje
się z nimi i postanawia zawrzeć umowę.
W tym celu przesyła do przedsiębiorcy potwierdzenie zaakceptowania przedstawionej mu oferty. Dopiero od tego momentu
umowę między stronami można uważać
za skutecznie zawartą. Z powyższego
przykładu wynika, że umowa nie może zostać zawarta tylko na podstawie kontaktu
telefonicznego. Niezbędna będzie wymiana oświadczeń woli za pomocą informacji
zamieszczonych na trwałych nośnikach.
Podstawa prawna: art. 20 ustawy o
prawach konsumenta
Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Pod naszym patronatem medialnym

Święto plonów w Ujeździe

13 września br. rolnicy i mieszkańcy
gminy Ujazd będą dziękować za tegoroczne plony. Dożynki Gminne są wielkim
świętem rolniczym i okazją do zabawy, w
których uczestniczą wszystkie sołectwa.
Uroczystości dożynkowe rozpoczną się o
godz. 11.00 mszą dziękczynną w kościele parafialnym w Ujeździe. O godz. 13.30
zapraszamy na rynek miasta aby zobaczyć
przygotowane przez sołectwa atrakcje,
czyli pięknie przystrojone wozy z przebierańcami i pełne humoru scenki rodzajowe nawiązujące do obecnej sytuacji w
rolnictwie, gminie i kraju. O godz. 14.00
ulicami miasta do parku miejskiego przejdzie duży barwny korowód dożynkowy,
poprowadzony przez orkiestrę dętą z Kotulina. O godz. 15.00 na Stadionie Sportowym w Parku Miejskim w Ujeździe,
nastąpi oficjalne otwarcie uroczystości
dożynkowych przez gospodarza gminy,
burmistrza Ujazdu Tadeusza Kaucha.
Starostami tegorocznych dożynek zostali
Irena Warzecha z Ujazdu oraz Jan Dworaczek z Klucza.
Na dożynki przygotowano ciekawy
program artystyczny i wiele bezpłatnych
atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
W części artystycznej wystąpią m.in. Chór
Harmony z miasta partnerskiego z Lobenstein, Mażoretki z Kotulina. O godz. 17.00
zapraszamy na biesiadę z zespołem Szla-

gier Maszyna i Kumpliki. Gwiazdą wieczoru będzie Andrzej Cierniewski znany i
lubiany artysta miedzy innymi z piosenki
„Dwie morgi słońca” z komedii polskiej
„Zróbmy sobie wnuka” oraz piosenek
„Słodka Karolina”, „Za Tobą iść”. Na wieczór organizatorzy zaplanowali zabawę
z zespołem PERSEMPRE, który zaspokoi
gusta muzyczne młodzieży i dorosłych.
Dożynkom Gminnym towarzyszyć
będzie otwarcie wystawy fotograficzno-malarskiej pn. „Najpiękniejsze zakątki
gminy Ujazd” oraz konkurs na najładniejszy korowód dożynkowy i koronę żniwną.
W tym dniu będzie można skorzystać
z bezpłatnych atrakcji m. in karuzeli Crazy
Dance w godz. 16.00 – 19.00, przejażdżki
dorożką. Przygotowano również bezpłatne
stanowiska multimedialne czynne w godz.
14.00 – 22.00 – symulator jazdy i Xboxy,
na których można grać całym ciałem i szukać przygód na dużym ekranie. Gorąco zachęcamy zarówno dzieci jak i dorosłych,

na pewno każdy znajdzie coś dla siebie w
bogatym zbiorze gier. Dla najmłodszych
dzieci stanowiska animacyjne czynne w
godz. 16.00 – 19.00, malowane buźki,
kolorowy salon fryzur. Podczas imprezy
będzie można zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcia w fotobudce, pokosztować różnych rodzajów miodów w miodowej pasiece, popłynąć w rejs łodzią motorową po
Kanale Gliwickim w cenie 5 zł.
Organizatorzy zapewniają również
namiot biesiadny, stoiska gastronomiczne,
wesołe miasteczko, śląski kołacz i dużo
wspaniałej zabawy.
Bezpłatny patronat medialny w celu
promocji Dożynek Gminnych objęły:
• gazeta: Strzelec Opolski, Nowa Trybuna Opolska, dwutygodnik “Powiat
Strzelecki”
• radio: Radio Park, Radio Opole oraz
telewizja TVP Opole.
Serdecznie zapraszamy w tym dniu do
Ujazdu.

Dożynki w innych gminach
Zawadzkie 5-6 września - Żędowice
Jemielnica 12-13 września
Strzelce Opolskie 12-13 września – Dziewkowice
Kolonowskie 12-13 września – Spórok
Leśnica 20 września

Przedszkole „Dobry Start” rusza
Od pierwszego września 2015 roku
w Strzelcach Opolskich przy ulicy Pobożnego 1 rozpocznie działalność Niepubliczne Przedszkole „Dobry Start”.
W centrum zainteresowania placówki
będą dzieci w wieku od 3 do 8 lat. Przedszkole
będzie prowadzić działalność
w obszarze kształcenia, wychowania,
opieki oraz rewalidacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Organem
prowadzącym placówkę jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
Kadłubie.
Placówka zapewnia realizację wybranego programu wychowania przedszkol-

nego, realizującego podstawę programową zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Podopieczni przedszkola „Dobry
Start” będą mieli zapewnioną opiekę logopedyczną, psychologiczną i rehabilitacyjną. Będzie można także realizować zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka.
Realizacja tak dużego przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu finasowemu ludzi, którzy życzliwie i z entuzjazmem zaakceptowali nasz pomysł. Na
etapie projektowania przedsięwzięcia
pomogli nam: Pan Jacek Lyka - dyrektor
PPO ze Strzelec Opolskich, Państwo Maria i Raimund Adamietz z Kadłuba, Kaja

Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich, Pan Pyka
Grzegorz - Skup-Sprzedaż Artykułów
Mięsnych z Jemielnicy, Firma „Regat”
ze Strzelec Opolskich, Pan Piotr Trałka
z Siedlca, Pan Paweł Więckowski Studio
Meblowe Wistolm ze Strzelec Opolskich,
Pan Sebastian Cembolista P.P.H.U. „S.C.”
Meble kuchenne z Dobrodzienia, Pani
Irena Sikora-Mysłek Przewodnicząca
Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Częstochowie,
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” z
Warszawy.
Serdecznie dziękujemy Darczyńcom
za hojność i przede wszystkim za zaufanie.

Grupy wsparcia
dla rodzin zastępczych
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach
Opolskich informuje, iż od września
bieżącego roku w siedzibie Centrum
ruszają grupy wsparcia dla rodzin
zastępczych: jedna dla rodzin zawodowych, niezawodowych i osób pełniących funkcję rodzinnego domu
dziecka oraz jedna dla spokrewnionych rodzin zastępczych. Powstanie
ww. grup jest odpowiedzią Centrum
na potrzeby rodzin zastępczych Powiatu Strzeleckiego.
Celem utworzenia grup wsparcia
dla rodzin zastępczych jest wzmocnienie ich w wypełnianiu swojej roli
oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Tematyka spotkań została
dopasowana do specyfiki wyzwań
stojących przed rodzinami zastępczy-

mi. Grupa wsparcia będzie prowadzona przez psychologa zatrudnionego
w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Strzelcach Opolskich,
a spotkania będą odbywać się raz w
miesiącu w siedzibie Centrum.
Więcej informacji na temat spotkań uzyskają Państwo w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Strzelcach Opolskich lub na stronie
internetowej:
http://www.strzelce-opolskie.epcpr.pl/
i pod numerem telefonu
77/461-33-81.
Serdecznie zapraszamy rodziny
zastępcze do udziału w spotkaniach
grupy wsparcia, bo razem tworzymy
więcej, a każde doświadczenie staje
się naszym nowym zasobem.

STRZELECKIE CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU
ul. Henryka Pobożnego 1, 47-100 Strzelce Op.
Zaprasza na

bezpłatne porady prawne

w każdy drugi poniedziałek miesiąca od godz. 15.00 - 16.00,
których będzie udzielał Pan:
Marcin Rakoczy, nr wpisu: 232 (adwokat)
Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy
kontakt pod nr tel. 730 982 641
lub rejestrację na stronie internetowej Centrum: www.scob24.pl
Pierwsze spotkanie odbędzie się 14.09.2015, kolejne: 12.10.2015

Z wycieczki
po Ziemi Kłodzkiej

Była to dwudniowa wycieczka zorganizowana przez Strzeleckie
Stowarzyszenie Seniorów w dniach
28 -29 sierpnia. W przepięknym miasteczku Bardo zwiedzono Bazylikę
pw. Nawiedzenia NMP, w jej podziemiach ciekawą szopkę, Wzgórze Różańcowe wchodząc do każdej z 14 kaplic. Następnie przejechano do Nowej
Rudy do pięknego kompleksu sportowego z krytą pływalnią i licznymi
boiskami na obiadokolację, ognisko
z biesiadą i nocleg, by następnego
dnia po obfitym śniadaniu przejechać
do kopalni węgla. Po jej zwiedzeniu
udano się do Srebrnej Góry zwiedzić jedną z największych w Europie
twierdzę, w okolicach której ukryto
podobno liczne skarby III Rzeszy.
Próbowano coś znaleźć , niestety bez
skutku. Na ślad „ złotego” pociągu
podobno, jak informowała już telewizja natrafiła inna grupa. Ale nic
straconego – Stowarzyszenie planuje

w przyszłym roku obóz sportowy w
Nowej Rudzie – można więc będzie
wędrować po Sudetach, jest przecież
Walim, podziemne miasto Osówka i
inne miejsca, gdzie ukryto skarby z
końcem II wojny światowej.
Popołudniem zatrzymano się
w Kamieńcu Ząbkowickim. Przez
blisko 2 godziny zwiedzano piękny
pałac księżnej Marianny Orańskiej
(1810 – 1883), który budowała przez
33 lata – olbrzymi z ponad 100 pomieszczeniami, licznymi dziedzińcami, arkadami i 33 m wysokości
fontanną. Od 2013 r. udostępniony
jest dla turystów, choć prace renowacyjno-remontowe jeszcze trwają. W
drodze powrotnej do Strzelec nad Jeziorem Otmuchowskim posilono się
pieczonym pstrągiem, by wieczorem
zrelaksowani wrócić do domu.
Janusz Wnuk,
prezes Stowarzyszenia
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Mniejsze kary za wycinkę drzew
Od 28 sierpnia obowiązują nowe
– niższe! - opłaty i kary administracyjne za usunięcie drzew lub krzewów. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy z dnia 25 czerwca 2015
r. o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz.U. poz. 1045).
Co istotne, ustawa wprowadziła nową metodę obliczania opłat za
usuwane drzewa, odzwierciedlającą
koszt odtworzenia drzewa o podobnej wielkości, ze zróżnicowaniem ze
względu na lokalizację, np. tereny
wiejskie i zurbanizowane. Dla przykładu opłata za usunięcie świerka pospolitego o obwodzie 100 cm (na wysokości 130 cm), rosnącego na terenie
zieleni (np. w parku) wyniesie ok. 9,6
tys. zł, podczas gdy obecnie wynosi
ok. 18 tysięcy zł. Ważna zmiana polega na tym, że osoby fizyczne nie

poniosą opłat, jeżeli uzyskały zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Oto główne zmiany dotyczące
zezwoleń na usunięcie drzewa lub
krzewu:
- Określone zostały wielkości obwodów pnia drzew (a nie jak dotychczas ich wieku), które podlegać będą
obowiązkowi uzyskiwania zezwolenia. Obwody te wyniosą na wysokości 5 cm: 35 cm - w przypadku topoli,
wierzb, kasztanowca zwyczajnego,
klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, platanu
klonolistnego, 25 cm - w przypadku
pozostałych gatunków drzew. Są to
średnie obwody drzew 10-letnich.
- Nie będzie już wymagane zezwolenie na usuwanie m.in.: krzewów z ogrodów przydomowych,

drzew i krzewów powalonych lub
złamanych przez wiatr drzew (będą
one mogły być usunięte przez właściwe służby lub po oględzinach pracownika urzędu gminy), oraz drzew i
krzewów usuwanych w ramach akcji
ratowniczych.
- Zniesiony został także obowiązek uzyskania zgody na usunięcie
drzew i krzewów przez wszystkich
właścicieli lokali spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.. Za to spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą
miały obowiązek poinformowania
mieszkańców o planowanej wycince
drzew i krzewów, przynajmniej 30
dni przed złożeniem do urzędu wniosku w sprawie.
- W znowelizowanej ustawie
zwiększona została także ochrona
zadrzewień przed niepotrzebną wycinką, w sytuacji gdy inwestycja nie

jest realizowana, np. ze względów
finansowych. Z tego powodu drzewa
i krzewy będą mogły być usunięte
tylko na dalszym etapie przedsięwzięcia, tj. gdy inwestor uzyska już
pozwolenie na budowę lub rozbiórkę.
- Obniżona została administracyjna kara pieniężna za zniszczenie
lub usunięcie drzew lub krzewów do
wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.
- Wprowadzono możliwość obniżenia kary o 50% m.in. w przypadku drzew obumarłych, w przypadku
braku możliwości uiszczenia przez
osoby fizyczne kary w pełnej wysokości bez znacznego uszczerbku
utrzymania koniecznego dla siebie i
rodziny, a drzewa zostały usunięte na
cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.
- Rozwiązana została również

sprawa niewłaściwie prowadzonej
pielęgnacji koron drzew, tzw. „ogławiania”, które powoduje niszczenie
drzew. Zgodnie z nowymi przepisami
usunięcie powyżej 30% będzie podlegało karze za uszkodzenie drzewa
w wysokości 0,6 opłaty za usunięcie drzewa, a powyżej 50% korony
będzie uznawane jako zniszczenie
drzewa, za co kara wyniesie 2-krotność opłaty. Tylko w wyjątkowych
sytuacjach ogławianie drzew nie powoduje ich znacznego osłabienia. Tu
przykładem może być obcinanie gałęzi tradycyjnie ogłowionych wierzb
czy ozdobne kształtowanie młodych
drzew.
- Nie będą już badane sprawy o
nałożenie kary za nielegalne usunięcie drzewa, jeśli od popełnienia czynu
minęło 5 lat, ze względu na ich przedawnienie.
Źródło: www.gdos.gov.pl

Lato w Powiatowym Centrum Kultury
Co się działo?
Drugą połowę sierpnia Powiatowa Biblioteka Publiczna poświęciła głównie dzieciom organizując warsztaty, na których uczestnicy uczyli się konstruować latawce, tworzyli prace plastyczne przy użyciu nietypowych materiałów,
malowali komiksy, a także poznawali zabawy z czasów swoich rodziców, jak
gra w Dwa ognie, Gąski, gąski do domu, gra w Kapsle. Było dużo śmiechu,
ruchu i zdrowych przekąsek. Kilkudniowe warsztaty i zabawy zakończyły się
wspólnymi zdjęciami i stworzeniem Kapsuły czasu. Magiczna kapsuła z rysunkami dzieci została zakopana na terenie Powiatowego Centrum Kultury i
teraz czeka na śmiałka, który być może za pół wieku ją odkryje… Tymczasem
zapraszamy wszystkich miłośników słowa pisanego do naszej Powiatowej Biblioteki, gdyż czekają na nich półki pełne nowości.

Za nami również wyjątkowe zakończenie sierpnia. Ostatni weekend bowiem (28 sierpnia br.) otworzyło Weekendowe Kino pod Gwiazdami z projekcją
filmu Jobs.
Natomiast w niedzielę, 30 sierpnia o godzinie 18.00 odbył się natomiast
zupełnie niesamowity w
klimacie koncert „W Krainie Operetki i Musicalu”.
Takich tłumów jeszcze pod
nową, plenerową sceną nie
było! Ale za to jej „chrzest”
udał się znakomicie. Zebrało
się niemal 250 widzów, przed
którymi wystąpiła solistka
Opery Śląskiej w Bytomiu
Sabina Olbrich-Szafraniec
wraz z solistą Mieczysławem
Błaszczykiem oraz pianistką
Grażyną Griner. Koncert tak
się podobał, że publiczność
zgotowała artystom owację
na stojąco.

Co przed
nami?

Rozpoczynamy projekt „W śląskim familoku”, który będzie trwał
do grudnia br. O szczegółach projektu
piszemy na str. 5
ZUMBA! Już od 9 września (środa) o godz. 19:00 ruszamy z ZUMBĄ! Zajęcia poprowadzi Ewa Kokoszka ze szkoły tańca Koko Dance.
Zapraszamy wszystkich chętnych do
świetnej zabawy. Nie zwlekaj i dołącz
do nas! Wstęp płatny.
Informujemy również, iż Powiatowa Biblioteka Publiczna w Strzelcach Opolskich zaprasza do udziału
w konkursie fotograficznym pn.
„Zdjęcie z lalką”, poprzedzającym
coroczną akcję Narodowego Czytania. Przedłużamy rozstrzygnięcie
konkursu do dnia 10 września. Dla
wszystkich uczestników przygotowano upominki a dla zwycięzcy ciekawą
nagrodę. W tym roku cała Polska czytać będzie „Lalkę” Bolesława Prusa.

Tak duża frekwencja jest obiecującym prognostykiem: Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich z pewnością nie poprzestanie na jednym tego rodzaju koncercie.

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

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
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

dok. ze str. 3

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

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
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Zespół Placówek Oświatowych
w Leśnicy
ul. Kozielska 20
47-150 Leśnica
tel. 774615216

Kultura Dostępna w Powiatowym Centrum Kultury
W śląskim familoku – taki tytuł nosi projekt kulturalny, realizowany od
sierpnia do grudnia w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich w ramach Programu Kultura Dostępna finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Przedsięwzięcie skierowane jest do dzieci i młodzieży ze
szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjalnych i licealnych z Gminy Strzelce Opolskie i Jemielnica. Na projekt składa się cyklu wyjazdów i warsztatów tematycznych
do Muzeum Historii w Katowicach, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu na warsztaty
Tańca Górnośląskiego, Kopalni Guido i Szybu Maciej w Zabrzu, do teatru Nowego w Zabrzu oraz do Chaty Kawuloka w Istebnej. Zarówno wycieczki, jak i warsztaty
będą miały na celu poznanie współczesnych zjawisk i przemian zachodzących w kulturze Śląska Opolskiego, Górnego oraz Cieszyńskiego. Dzieci będą zwiedzać, przeprowadzać wywiady, oglądać spektakle, poznawać twórców, aktorów, pisarzy związanych ze Śląskiem. Na zajęciach odbywających się w PCK uczestnicy zapoznają się z
wpływem kultury śląskiej na język, literaturę, muzykę, teatr i architekturę. Uczestnicy podczas wyjazdów zbiorą materiał, który złoży się na krótkie reportaże radiowe
o współczesnej kulturze Śląska. Zostaną one nagrane i wyemitowane w Radiu Opole,
a fragmenty reportaży pojawią się w „Powiecie Strzeleckim”. Zachęcamy dzieci w wieku
10-17 lat do zapisywania się na cykl warsztatów i wyjazdów. Zapisy na warsztaty trwają
do 9 września! Liczba miejsc ograniczona.

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
że w dniu 5 listopada 2015 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Starostwa Strzeleckiego
przy ul. Jordanowskiej nr 2, w pokoju nr 114 odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony
w celu sprzedaży nieruchomości Powiatu Strzeleckiego, położonej w Zawadzkiem przy ul.
Opolskiej nr 2, zabudowanej dwoma budynkami byłej szkoły zawodowej zrealizowanymi
w 1968 roku: dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 1219,35 m2 i trzykondygnacyjnym
o pow. użytkowej 2354,31 m2.
Nieruchomość oznaczona jest numerami działek: 416/1, 416/7 i 370/2 o łącznej powierzchni 3,1178 ha, karta mapy 2. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość
oznaczona jest jako tereny usług oświaty, a działka nr 370/2 wraz z częścią działki nr 416/1
(łącznie pas o szerokości ok. 5 metrów wzdłuż ulicy Opolskiej), oznaczona jest symbolem 1/2
KDG – teren układu komunikacyjnego, ulica Opolska.
Obecnie opracowywany jest nowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Zawadzkie, w którym planuje się zmianę przeznaczenia na tereny usług publicznych (administracji,
oświaty, opiekuńczo-wychowawcze, zdrowia, kultury, łączności, sportu, opieki społecznej,
sądy, prokuratury, placówki szkolno-wychowawcze) oraz usługi pocztowe i obiekty bezpieczeństwa publicznego (areszty śledcze, obiekty obronności państwa i.t.p.), jako uzupełnienie
przeznaczenia dopuszcza się mieszkania funkcyjne oraz usługi nieuciążliwe, w przypadku likwidacji usług publicznych obiekty i tereny te mogą być przeznaczone pod zabudowę usługową
lub mieszkaniową.

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

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.
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OPERATOR MASZYN
ODLEWNICZYCH
PRACOWNIK
GOSPODARCZY
ELEKTRYK

OLSZOWA
STRZELCE OPOLSKIE

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
- stopień niepełnosprawności

STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie min .średnie,- umiejętność
spawania metodą MIG,MAG, Upr. elektryczne do 1kV,
			
- słaba znajomość j. angielskiego
ELEKTRYK
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie,
PRACOWNIK DZIAŁU		
- umijetnośc spawania metodą
TECHNICZNEGO 			 MIG,TIG, upr. elektryczne do 1kV
			
- słaba znajomość j. angielskiego
PAKOWANIE TOWARU
OLSZOWA
- wykształcenie min. zawodowe,
			
- pracowitość, zaangażowanie,
				 dyspozycyjność,
			
- doświadczenie w pracy fizycznej
TRAINEE NA DZIALE STRZELCE OPOLSKIE - gotowość do pracy w ruchu ciągłym,
PRODUKCJI		
- mile widzane doświadczenie w firmie
produkcyjnej,
KOSMETYCZKA
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie kierunkowe
INSTRUKTOR
WG ZLECEŃ
-wykształcenie średnie,
NAUKI JAZDY		
- upr. instruktora nauki jazdy,
			
- doświadczenie ile widziane

PKS
w STRZELCACH OPOLSKICH SA
ul.1 Maja 59,
47-100 Strzelce Opolskie
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
tel. 77 4622557, kom. 723186608

PROMOCJA

Kierowco!
Od 1 września 2015

wykonanie badania technicznego pojazdu osobowego
na naszej Stacji Kontroli

= MYCIE POJAZDU GRATIS
ZAPRASZAMY
poniedziałek - piątek 7.00 - 20.00
sobota 8.00 - 12.00

DYŻURY APTEK w 2015 r.

Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

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

MIEJSCE
PRACY

informuje

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

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

STANOWISKO

Nieruchomość jest wpisana w księdze wieczystej nr OP1S/00009498/8, bez obciążeń.
Obecnie nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem z siedzibą przy ul. Krótkiej nr 1. W przypadku wyłonienia nabywcy nieruchomości trwały zarząd zostanie wygaszony. W celu zbycia nieruchomości w dniu 7 lipca 2015
roku przeprowadzono pierwszy przetarg ustny, nieograniczony.
Cena wywoławcza nieruchomości
– 1 995 000,00 zł.
Minimalne postąpienie ceny 		
– 19 950,00 zł
Wadium (płatne w pieniądzu)
– 99 750,00 zł
Wadium należy wpłacić do dnia 2 listopada 2015 r. na konto Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzelce Opolskie, na rachunek nr
52 8907 1089 2002 0090 0007 0006.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet
ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez sprzedającego – przepada.
Nabywca ponosi także koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (j.t. w Dz.U. z 2011 r. Nr 177
poz. 1054 ze zm.).
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 110, telefon nr 77-4401-740.
Zdjęcia nieruchomości dostępne na stronie internetowej Powiatu Strzeleckiego
www.powiatstrzelecki.pl.
w zakładce „Starostwo”, „Nieruchomości” oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

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

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

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

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

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
20
30

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

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
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