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Cierpliwości,

Święto Niepodległości

uśmiechu, radości,

Starosta Strzelecki oraz Burmistrz Strzelec Opolskich
zapraszają
wszystkich mieszkańców powiatu na obchody

motywacji, satysfakcji

Święta 11 Listopada.

O godz. 8.45 wszyscy zbieramy się pod Ratuszem, skąd przemaszerujemy na
Mszę św. w intencji Ojczyzny do kościoła pw. św. Wawrzyńca. Po niej nastąpi złożenie kwiatów pod pomnikiem Ofiarom Wojen i Przemocy.

spokoju, dystansu,

- tego w Dniu Edukacji Narodowej życzono w Zespole Placówek
Oświatowych w Leśnicy. Tak piękne
życzenia - na cały rok - przekazujemy
wszystkim nauczycielom i pedagogom w Powiecie Strzeleckim.

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

Pamiątkowe zdjęcie nauczycieli i pedagogów uhonorowanych Nagrodami Starosty Strzeleckiego
Od lewej: Waldemar Gaida (członek Zarządu Powiatu), Halina Kajstura (dyrektor CKZiU Strzelce Opolskie), Danuta Kupny – dyrektor SSM w Górze św. Anny (za
H. Kajsturą), Renata Mazurek (CKZiU), Arkadiusz Janicki ZSO Strzelce Opolskie – z tyłu), Joanna Orzeł (ZSO Strzelce Opolskie) Beata Czech (CKZiU) Andrzej Porębny (CKZiU – z tyłu), Sabina Miś (CKZiU), Marek Rosiński (CKZiU), Artur Gołdyn (ZSO Strzelce Opolskie z tyłu), Katarzyna Wojutyńska (PPP Strzelce Opolskie),
Tadeusz Leśko (ZPO Leśnica – z tyłu), Monika Nowak (ZSS przy DPS w Zawadzkiem), Barbara Kemska – Guga Dyrektor PPP w Strzelcach Opolskich, Józef Swaczyna
(Starosta Strzelecki), Arkadiusz Baron (ZSP Zawadzkie), Mirosława Kądziołka (ZSP Zawadzkie).
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Program współpracy
z NGO-sami
Roczny program współpracy Powiatu
Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest
dokumentem, który w perspektywie roku
2016 wytycza zasady, przedmiot i formy
współpracy a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane
przez organizacje pozarządowe w ramach

współpracy z Powiatem Strzeleckim
Dlatego też Rada Powiatu Strzeleckiego
na posiedzeniu w dniu 28 października
uchwaliła taki oto program. Z dokumentem można zapoznać się odwiedzając serwis internetowy
www.powiatstrzelecki.pl,
w zakładce STAROSTWO/NGO/NGO
Aktualności

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych
i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ
oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2016 roku.
Zgłoszenia przyjmowane są

do dnia 9 listopada 2015

w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2, pokój 310
tel. 77 4401 713
mail: pp@powiatstrzelecki.pl
Termin posiedzenia Komisji zostanie uzgodniony w terminie późniejszym.

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje,

Wybory 2015 za nami
25 października wybieraliśmy nowych posłów i senatorów – przy wyższej
frekwencji niż w poprzednich latach, bo
wynoszącej w kraju 50,92%, w województwie opolskim wyniosła ona 43,12%, natomiast w powiecie strzeleckim 37,89%. W
kraju bezapelacyjne zwycięstwo przypadło Prawu I Sprawiedliwości z wynikiem
37,58 proc., na drugim miejscu uplasowała się PO z wynikiem 24,09 proc., trzecie
miejsce zajął ruch Kukiz’15 z wynikiem
8,81 proc. Na kolejnych miejscach Nowoczesna Ryszarda Petru 7,6 proc, Zjednoczona Lewica 7,55 proc., PSL 5,14 proc.,
KORWiN 4,76 proc., Partia Razem 3,62
proc. Również do Senatu PiS wprowadził
najwięcej senatorów.
Wyborcy z powiatu strzeleckiego
głosowali nieco Inaczej:. Tu największe
poparcie zdobyła Platforma Obywatelska
(26,65%), na drugim miejscu uplasował
się PiS (22,19%), na trzecim Mniejszość
Niemiecka (20,63%), a dalej kolejno:
Kukiz’15 (10,05%), Nowoczesna Ryszarda Petru (5,66%), Zjednoczona Lewica
(5,42%), KORWiN (4,29%), Partia Razem (2,69%), PSL (1,80%), JOW (0,43%)
„Szczęść Boże” (0,20%).
Gdyby popatrzeć na wyniki wyborów parlamentarnych w poszczególnych
gminach naszego powiatu, to Prawo i
Sprawiedliwość wygrało tylko w gminie
Zawadzkie (32,46%), a kolejne miejsca
zajęły: PO (23,37%), MN (12,33%) i Kukiz’15 (10,86%). Frekwencja wyniosła tu
36,37%.

W gminie Kolonowskie frekwencja wyniosła 34,44% i wygrała tu PO
(37,23%), za nią kolejno: MN (20,84%),
PiS (20,11%) i Kukiz’15 (7,92%).
Największe poparcie PO zyskała
jeszcze tylko w jednej gminie – Strzelce
Opolskie. Przy frekwencji 39,79%, poparło ją 30,91% głosujących. Drugie miejsce
zajął PiS (21,97%), kolejne: MN (11,27%)
i Kukiz’15 (10,83%).
Mniejszość Niemiecka zyskała najwięcej głosów w czterech gminach: Jemielnicy, Leśnicy, Ujeździe i Izbicku.
W Jemielnicy, przy frekwencji
32,38%, Mniejszość Niemiecką poparło
45,03% głosujących, dalej uplasowały
się: PO (16,47%), PiS (16,41%), Kukiz’15
(9,18%).
W gminie Izbicko (frekwencja
32,38%) Mniejszość Niemiecka zdobyła 41,47% głosów, PO – 21,44%, PiS 13,95%. Kukiz’15 – 7,55%.
W Leśnicy głosowało 39,29% uprawnionych. MN zdobyła tu 34,41% głosów,
PiS 21,61%, PO – 19,24%, Kukiz’15 –
8,69%.
W gminie Ujazd głosowało 38,35%
uprawnionych, a MN zyskała tu 26,30%,
PO 24,26%, PiS 20,18%, Kukiz’15
11,00%.
Ponieważ w dwóch szkołach naszego
powiatu odbyły się prawybory na kilka dni
przed krajowymi wyborami parlamentarnymi, warto przyjrzeć się, jak głosowała
młodzież – ich głosy będą się liczyć przy
najbliższych wyborach.

21 października br. w CKZiU miała
miejsce symulacja wyborów parlamentarnych. Wybory odbyły się we współpracy
z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Gdyby głosy młodzieży (głosowało 182 osób,
ważnych głosów oddano 175) przełożyły
się na prawdziwe mandaty w Sejmie RP,
zwycięzcą wyborów zostałby Komitet
Wyborczy „KUKIZ 15” (61 głosów), na
drugim miejscu uplasowałby się Komitet Wyborczy KORWIN (15 głosów), na
trzecim - Komitet Wyborczy Mniejszość
Niemiecka (26 głosów). Na dwóch kolejnych: PO (21 głosów) i PiS (8 głosów), a
na dalszych: Partia Razem (2 głosy), PSL
(2 głosy), Nowoczesna Ryszarda Petru
(1 głos), KW Grzegorza Brauna (1 głos),
JOW Bezpartyjni (0 głosów).
Dzień później, 22 października, w
auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Strzelcach Opolskich odbyły się prawybory do Sejmu RP. Każdy uczeń szkoły miał
szansę oddania głosu na odpowiadający
mu komitet wyborczy, który zarejestrował
swoje listy w okręgu opolskim. W akcji
wzięło udział 220 uczniów (oddano 210
głosów ważnych i 10 nieważnych).
W tej szkole wygrał „Kukiz’15” (44
głosy), na drugim miejscu uplasowała się
PO (35 głosów), na trzecim - KORWiN
(32 głosy), na dalszych kolejno: PiS (27
głosów), Mniejszość Niemiecka (24 głosy), Nowoczesna Ryszarda Petru (18 głosów), Partia Razem (14 głosów), Zjednoczona Lewica (8 głosów), PSL (5 głosów),
JOW Bezpartyjni (2 głosy), KW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże” (1 głos).

Tu będzie pracować 350 osób

iż dnia 26 listopada 2015 roku
odbędzie się posiedzenie komisji do spraw rozpatrywania wniosków o udzielenie
świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i
rencistów.
Wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów należy składać w
sekretariatach placówek oświatowych właściwych ze względu na zatrudnienie do dnia 19
listopada 2015 roku.
Warunki przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki określa uchwała nr X/99/15 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich
przyznawania (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1795 z późn. zm.). Uchwała dostępna do wglądu
w sekretariatach placówek oświatowych.

KONCERT MUZYKI SAKRALNEJ
NA RZECZ RATOWANIA KATEDRY OPOLSKIEJ
„Z SZACUNKU DLA PRZESZŁOŚCI...”
Koncert pod patronatem honorowym biskupa ordynariusza Andrzeja Czai

KATEDRA OPOLSKA
6 listopada (piątek) 2015 r. godz. 19.15
(wstęp wolny)
Podczas koncertu do nabycia cegiełki, z których dochód
przeznaczony będzie na renowację katedry opolskiej

15 października br. uroczyście wbito pierwsze łopaty pod przyszłe hale firmy MUBEA. To niemieckie rodzinne
przedsiębiorstwo, mające swoje zakłady
w wielu krajach świata, na różnych kontynentach. Firma jest znanym dostawcą
wyrobów dla przemysłu samochodowego:
wysokiej jakości sprężyn technicznych do
układów konstrukcyjnych pojazdów sa-

mochodowych: podwozia i układu napędowego oraz elementów karoserii.
O zamiarach firmy ulokowania się
w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - a konkretnie: w Ujeździe
- pisaliśmy już w lipcu tego roku. Plany
ostatecznie udało się sfinalizować po myśli inwestora. W uroczystości uczestniczył
wielu zaproszonych gości, łącznie z kon-

sul Niemiec Sabine Haake oraz starostą
Józefem Swaczyną i oczywiście - przede
wszystkim - z burmistrzem Ujazdu Tadeuszem Kauchem.
Pierwsze łopaty zostały wbite, inwestycja ruszyła, a w ciągu dwóch lat MUBEA zamierza w Ujeździe zatrudnić co
najmiej 350 pracowników.

Poznaj swojego dzielnicowego
W kolejnych numerach przedstawiać będziemy dzielnicowych pracujących w naszym powiecie

Pani Dorocie Bisz
oraz Jej Rodzinie
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci
męża, ojca i dziadka
śp.

Grzegorza Bisza

składa
Dyrektor i pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich

DZIELNICOWI GMINY
ZAWADZKIE
KIEROWNIK DZIELNICOWYCH
asp. szt
Mieczysław
Baran
kontakt:
77/461 64 77

mł. asp. Damian Zembik
rejon służbowy nr 20 - miejski - obejmuje ulice: Paderewskiego, Ziai, Kilińskiego, Krupińskiego, Opolska - numery
parzyste, Powstańców Śląskich, Osiedle Świerkle, Bogusławskiego, Chopina, Handlowa, Stawowa, Ks. Wajdy, Szpitalna, Andrzeja, Lubliniecka, Waryńskiego, Polna, 20-tego
Stycznia, Nowa
kontakt: 77/461 64 77 lub 514 811 001
st. sierż. Janusz Szczurowski
rejon służbowy nr 21 - miejski - obejmuje ulice: Krótka, Dębowa, Dworcowa, Czarna, Strzelecka, Świerklańska, Opolska - numery parzyste, Kościelna, Harcerska, Ogrodowa, 1
Maja, Jakuba Kani, Ligonia, Miarki, Mickiewicza, Moniuszki, Nowe Osiedle, Sienkiewicza, Szaflika, Szymanowskiego,
Świerczewskiego, Leśna, Zielona, Kolejowa.
kontakt: 77/461 64 77
lub 571 322 205
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Program aktywacja i integracja
w gminie Zawadzkie
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich działając we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawadzkiem podjął inicjatywę w zakresie objęcia osób
bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których urząd pracy
ustalił profil pomocy III, pakietem dedykowanych dla nich działań łączących elementy
aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, które realizowane są w formule Programu
Aktywizacja i Integracja (PAI).
Program Aktywizacja i Integracja stwarza dodatkowe możliwości aktywizacji osób,
które utraciły możliwość podjęcia pracy z powodu długiego przebywania w bezrobociu,
często połączonego z brakiem kwalifikacji, niewystarczającymi kompetencjami, deficytami utrudniającymi funkcjonowanie w środowisku pracy, dlatego też podejmowane wobec
nich działania powinny być nakierowane na przywrócenie zdolności do podjęcia pracy.
Program PAI składa się z dwóch bloków działań i trwa 2 miesiące:
BLOK AKTYWIZACJA ZAWODOWA - realizowany z ośrodkiem pomocy społecznej na podstawie porozumienia o współpracy, w ramach którego osoby bezrobotne
uczestniczą w pracach społecznie użytecznych w wymiarze 10 godzin tygodniowo;
BLOK INTEGRACJA SPOŁECZNA - ma na celu rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, budowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem, kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, realizowany z podmiotem wyłonionym
na podstawie otwartego konkursu w ramach zawartej umowy.
14 września 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawadzkiem oraz Fundacją Aktywizacja z Warszawy Oddział Opole rozpoczął realizację I edycji Programu Aktywizacja i Integracja.
Uczestnictwo w programie rozpoczęło 18 osób - bezrobotnych mieszkańców gminy
Zawadzkie.
W trakcie realizacji PAI, doradca klienta sprawujący bezpośrednią opiekę nad bezrobotnym, na bieżąco będzie monitorować jego sytuację i postępy w realizacji uzgodnionych działań. Po upływie 2 miesięcy realizacji PAI urząd pracy w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej dokona oceny indywidualnych efektów PAI. Jednym z efektów
ma być m.in. ponowne ustalenie przez doradcę klienta profilu pomocy i skierowanie do
zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

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
Spotkanie odbędzie się 09.11.2015r.
Serdecznie zapraszamy!

W dniu 10.11.2015 o godz. 9.00
w sali 22 — I piętro
spotkanie rekrutacyjne z firmą:
AmRest Sp. z o.o.
na stanowiska:

pracownik obsługi klienta
pomoc kuchenna/ kucharz

miejsce pracy:
KFC Góra Św. Anny MOP II A4
Osoby zainteresowane spotkaniem proszone są
o kontakt telefoniczny: 77 462 18 10

W dniu 18.11.2015

w PUP w Strzelcach Opolskich
w sali nr 5 — parter
spotkanie rekrutacyjne z firmą:
KAJUMA Sp. z o.o.
na stanowisko:

KIEROWNIK ZMIANOWY

miejsce pracy: Strzelce Opolskie
			
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z PUP
celem ustalenia
indywidualnej godz. spotkania: 77 462 1810

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

KSIĘGOWY
STRZELCE OPOLSKIE
			
			
			
			
			
PRACOWNIK
ZAWADZKIE
BIUROWY -TECHNOLOG		
INFORMATYK / AUTOMATYK
ZAWADZKIE
			
			
PRACOWNIK BIUROWY
KOTULIN
/ SPEDYTOR MIĘDZYNARODOWY		
			
RECEPCJONISTA/KA
KAMIEŃ ŚLĄSKI
			
ASYSTENT
STANISZCZE MAŁE
PRACOWNIK BIUROWY		
			
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
ROZMIERKA /
		
PRACA W TERENIE
			
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
JEMIELNICA
		
WOJ. OŚCIENNE
			
SPRZEDAWCA TELEFONICZNY
STRZELCE OPOLSKIE
			
KIEROWNIK ZMIANOWY
STRZELCE OPOLSKIE
			
			
				
SPRZEDAWCA
LEŚNICA
W BRANŻY SPOŻYWCZEJ
SPRZEDAWCA
JEMIELNICA
			
DORADCA KLIENTA / SPRZEDAWCA
ZAWADZKIE
SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
			
				
KASJER - SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
KELNER – KASJER
STRZELCE OPOLSKIE
KUCHARZ/POMOC KUCHENNA
STRZELCE OPOLSKIE
			
				
POMOC KUCHENNA
RASZOWA
			
KELNER/KA pełny lub ½ etatu
STRZELCE OPOLSKIE
DEKARZ
WG ZLECEŃ
			
CIEŚLA SZALUNKOWY
WG ZLECEŃ
			
PRACOWNIK BUDOWLANY
WG ZLECEŃ
			
			
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY
WOJEWÓDZTWO
		
OPOLSKIE
ŚLUSARZ - SPAWACZ
SZYMISZÓW
			
TOKARZ-ŚLUSARZ
STRZELCE OP.
ŚLUSARZ
IZBICKO
			
HYDRAULIK
WOJ. OPOLSKIE
LAKIERNIK LUB POMOCNIK
BORYCZ
LAKIERNIKA		
MECHANIK / BLACHARZ SAM.
ROZMIERZ
			
MECHANIK SAM. CIĘŻAROWYCH
STRZELCE OPOLSKIE
			
			
MECHANIK - ELEKTROMECHANIK
KSIĘŻY LAS
			
			
MECHANIK SAM. – SERWIS OPON
STRZELCE OPOLSKIE
			
			
MECHANIK SAM. CIĘŻAROWYCH
STRZELCE OPOLSKIE
KIEROWCA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO
TRASY
		
MIĘDZYNARODOWE
KIEROWCA KAT. C+E
TRASY
		
MIĘDZYNARODOWE
KIEROWCA AUTOBUSU
JEMIELNICA
			
MAGAZYNIER
STRZELCE OPOLSKIE
			
			
MAGAZYNIER
ZAWADZKIE
				
PAKOWANIE TOWARU
OLSZOWA
			
			
PAKOWACZ
STRZELCE OPOLSKIE
USTAWIACZ MASZYN
STRZELCE OPOLSKIE
			
PRACOWNIK TRANSPORTOWY
STRZELCE OPOLSKIE
			
-

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
wykszt. min. średnie, - umiejętność obsługi komputera
obsługa programów księgow. - znajomość programu Płatnik
umiejętność rozliczenia delegacji
znajomość zasad wystawiania faktur
znajomość zagadnień kadrowych
min. 2 lata doświadczenia w księgowości
wykształcenie wyższe, - biegła obsługa komputera
znajomość j. niemieckiego w stopniu dobrym
wykształcenie wyższe kierunkowe
doświadczenie mile widziane
znajomość j. niemieckiego lub j. angielskiego miel widziana
wykształcenie średnie
mile widziane doświadczenie w zawodzie spedytor
znajomość j. niemieckiego w stopniu dobrym
wykształcenie średnie/wyższe
dobra znajomość języka niemieckiego
wykształcenie min. średnie
b. dobra znajomość j. angielskiego, - obsługa komputera
prawo jazdy kat. B, - mile widziane doświadczenie
wykształcenie średnie, wyższe o profilu rolniczym
prawo jazdy kat. B, - obsługa komputera
mile widziane doświadczenie handlowe w branży rolniczej
wykształcenie średnie (rolnicze, ogrodnicze, budowlane)
prawo jazdy kat. B, - mile widziane doświadczenie
mile widziana znajomość j. angielskiego lub rosyjskiego
wykształcenie zawodowe, - dobra dykcja
swoboda wypowiedzi, - nastawienie na realizację celów
wykształcenie min. zawodowe
umiejętność kierowania zespołem
mile widziane doświadczenie w branży spożywczej
wielopowierzchniowej
mile widziane doświadczenie
wykształcenie min. zawodowe, - obsługa klienta
obsługa komputera, - doświadczenie mile widziane
wykształcenie min. średnie
wykształcenie min. zawodowe
mile widziana obsługa kasy fiskalnej i umiejętność
wprowadzania faktur do systemu
wykształcenie zawodowe
wykształcenie min. zawodowe, książeczka senpidowska,
mile widziane doświadczenie w gastronomii
(pizzerii, restauracji lub piekarni)
wykształcenie zawodowe – gastronomiczne,
książeczka sanepidowska
wykształcenie min. zawodowe, - książeczka sanepidowska
umiejętności dekarskie, ciesielskie, - praca na wysokości
mile widziane prawo jazdy kat. B oraz doświadczenie
wykształcenie zasadnicze zawodowe
min. 5 lat doświadczenia, - prawo jazdy kat. B
wykształcenie min. zawodowe,
umiejętność dociepleń i wykańczania wnętrz,
doświadczenie mile widziane
wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat. B
mile widziane doświadczenie
wykształcenie zawodowe, - uprawnienia TIG
prawo jazdy kat. B - podstawowa znajomość j.niemieckiego
wykształcenie zawodowe lub średnie
umiejętność spawania obróbki stali szlachetnych,
upr. spawacza TIG, - doświadczenie mile widziane
wykształcenie min. zawodowe
wykształcenie zawodowe
doświadczenie w zawodzie, - prawo jazdy kat. B
wykształcenie zawodowe kierunkowe
doświadczenie mile widziane
wykształcenie zasadnicze zawodowe
mile widziane doświadczenie w naprawie sprzętu ciężkiego
prawo jazdy kat. B
wykształcenie średnie techniczne
doświadczenie przy naprawie maszyn rolniczych
prawo jazdy kat. B
wykształcenie zawodowe mechaniczne
umiejętność obsługi maszyn serwisu opon
doświadczenie
wykształcenie zawodowe
prawo jazdy kat. CE,
świadectwo kwalifikacji
wykształcenie zasadnicze zawodowe
słaba znajomość j. niemieckiego, - prawo jazdy kat. CE,
wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat. D,
kurs na przewóz osób
wykształcenie zawodowe, - doświadczenie mile widziane,
upr. do kierowania wózkami widłowymi,
gotowość do pracy w systemie zmianowym
obsługa wózka jezdniowego oraz suwnicy z poziomu
roboczego
wykształcenie min. zawodowe,
pracowitość, zaangażowanie, dyspozycyjność,
doświadczenie w pracy fizycznej
gotowość do pracy w ruchu ciągłym
wykształcenie min. zawodowe,
znajomość budowy maszyn
wykształcenie min. zawodowe
uprawnienia operatora wózka widłowego
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Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

dok. ze str. 1

20 października br. w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Kultury zorganizowano uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której uhonorowano nauczycieli i pedagogów ze szkół dla których Powiat Strzelecki jest organem prowadzącym. Władze
Powiatu Strzeleckiego reprezentował cały Zarząd: starosta Józef Swaczyna, wicestarosta Janusz Żyłka, członkowie Zarządu: Waldemar
Gaida, Kazimierz Kubal i Jan Zubek oraz radni powiatu. Wielu nauczycieli zostało docenionych i uhonorowanych. Wręczono Nagrody
Starosty Strzeleckiego, Medale Komisji Edukacji Narodowej i Nagrody Opolskiego Kuratora Oświaty.

NAUCZYCIELE UHONOROWANI NAGRODĄ STAROSTY
				
Artur Gołdyn		
ZSO			
Arkadiusz Janicki		
ZSO			
Dominika Lelicka		
ZSO			
Joanna Orzeł		
ZSO			
Katarzyna Wojutyńska
PPP			
Mirosława Kądziołka		
ZSP			
Arkadiusz Baron		
ZSP			
Andrzej Porębny 		
CKZiU			
Marek Rosiński		
CKZiU			
Renata Mazurek		
CKZiU			
Sabina Miś		
CKZiU			
Beata Czech		
CKZiU			
Tadeusz Leśko		
ZPO				
Monika Nowak		
ZSS Zawadzkie		

DYREKTORZY UHONOROWANI NAGRODĄ STAROSTY

Nagrodzeni od lewej: Jan Wróblewski – Dyrektor ZSO w Strzelcach Opolskich – Medal Komisji Edukacji Narodowej, Klaudia Patoła
– Haber (PPP Strzelce Opolskie) – Nagroda Opolskiego Kuratora Oświaty, Dariusz Szczypura (ZSO w Strzelcach Opolskich) - Nagroda Opolskiego Kuratora Oświaty, Anna Bujmiła – Dyrektor ZSS przy DPS w Zawadzkiem – odbierała podziękowanie dla pana Piotra
Nawrota za Nagrodę Opolskiego Kuratora Oświaty, Joanna Polańska (ZSO w Strzelcach Opolskich) – Medal Srebrny za Długoletnią
Służbę, Jolanta Wojtaszak – Dyrektor ZSS przy DPS w Kadłubie – Medal Komisji Edukacji Narodowej, Ryszard Baszuk – Dyrektor ZPO
w Leśnicy – odbierał podziękowanie dla Anny Kremser za uzyskanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej, Katarzyna Wojutyńska (PPP
Strzelce Opolskie) – Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Halina Kajstura		
Barbara Kemska-Guga
Danuta Kupny		

CKZiU
PPP
SSM Góra Św.Anny			

NAGRODĘ OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY OTRZYMALI:
Klaudia Patoła–Haber – logopeda w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich,
Piotr Nawrot – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem,
Dariusz Szczypura– nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Op.

MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ OTRZYMAŁA:
Joanna Polańska - nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Op.

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ OTRZYMALI:
Anna Kremser – pedagog Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy,
Jolanta Wojtaszak – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
Katarzyna Wojutyńska – psycholog, tyflopedagog i surdopedagog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich,
Jan Wróblewski – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich.

Nagrodzeni od lewej: Dominika Lelicka (ZSO Strzelce Opolskie), Joanna Orzeł (ZSO Strzelce Opolskie), Arkadiusz Janicki (ZSO
Strzelce Opolskie), Artur Gołdyn(ZSO Strzelce Opolskie), Katarzyna Wojutyńska (PPP Strzelce Opolskie), Mirosława Kądziołka (ZSP
Zawadzkie), Arkadiusz Baron (ZSP Zawadzkie).

Oprawę artystyczną uroczystości zapewnili - bo nie mogło być przecież inaczej - uczniowie naszych szkól. o catering i obsługę stołu
zadbali uczniowie CKZiU. Muzycznie zaprezentowali się: śpiew – Dorota Riger, Martina Tischbierek i Łukasz Dambiec oraz Damian
Czempiel grający na pianinie a także chór „Sursum Corda”

Chór „Sursum Corda” z Zespołu szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich
z opiekunem Barbarą Niedworok

Dobry Start - pasowanie na przedszkolaka
W dniu 27 października br. odbyło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka i oficjalne
otwarcie Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich.
W uroczystości wzięli udział: Waldemar Gaida – Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego,
Tadeusz Goc – Burmistrz Miasta i Gminy Strzelce Opolskie, Gabriela Puzik – Przewodnicząca Rady Miejskiej, Bernard Klyta - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
Barbara Kemska-Guga – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Marek Życzyński- Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania, dyrektorzy przedszkoli, sponsorzy oraz przede wszystkim rodzice przedszkolaków.
Po przywitaniu gości, dyrektor przedszkola Ewelina Pisarek dokonała pasowania na
przedszkolaka, a przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Kornelia Mroszczyk i Jan Chabraszewski wręczyli
dzieciom pamiątkowe dyplomy i koszulki. Szóstka przedszkolaków wspólnie ze swoimi
paniami przygotowała występ artystyczny, który uświetnił uroczystość.
Zaproszeni goście podarowali przedszkolakom prezenty, które z pewnością uatrakcyjnią im czas spędzany w przedszkolu.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z
Kadłuba, które jest organem prowadzącym, a także przedszkolaki serdecznie dziękują GOŚCIOM za przybycie i wspólne świętowanie.

5

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

Biuro Rzeczy Znalezionych
Trwa projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach
Opolskich a współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „W śląskim familoku”. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia dzieci poznają kulturę śląską, przejawiającą się w mowie, muzyce, tańcu i
literaturze. Poniżej krótki reportaż z tego co udało się zobaczyć i poznać podczas wyjazdów tematycznych przeprowadzonych w ramach projektu.

W śląskim familoku,
czyli gdzie?
„W śląskim familoku”, czyli nie tylko
na Górnym Śląsku, ale również na Śląsku
Opolskim i Cieszyńskim, gdzie kultura
śląska jest bogata i różnorodna. Aby poznać lokalną kulturę, udaliśmy się do kilku
ważnych miejsc na Śląsku – do Istebnej,
Katowic, Zabrza i Opola…
Pierwsza wycieczka odbyła się do
Katowic. Zwiedziliśmy Nikiszowiec oraz
Muzeum Historii. Wraz z audioprzewodnikiem udaliśmy się na spacer po historycznej
dzielnicy miasta, która powstawała w latach
1908-1914. Nazwa osiedla pochodzi od
położonego w jego pobliżu szybu „Nikischschacht” (obecnie Poniatowski) i
jest spolszczoną wersją jego niemieckiej
nazwy. Osiedle zaprojektowali Emil i
Georg Zillmannowie dla pracowników
kopalni Giesche, obecnie Wieczorek.
Charakterystyczna dla Nikiszowca jest
architektura. Nikiszowiec składa się z 9
zwartych kwartałów budynków. Wszystkie zabudowania są z cegły. Ramy okien
są białe, a obramowania okienne i parapety czerwone. Ważnym elementem są
także podwórka znajdujące się wewnątrz
zabudowań. W podwórzach znajdowały
się pomieszczenia gospodarcze: chlewiki,
komórki i piec do wypieku chleba. Ceglane
budynki nadają niebywały nastrój temu
miejscu, które warto zwiedzić.
Podczas spaceru widzieliśmy nikiszowiecki rynek, na którym od kilkudziesięciu
lat działa zakład fotograficzny Niesporek,
apteka oraz mieszczą się komzony, czyli
sklepy. Ważnymi miejscami na Nikiszowcu
są: Kościół św. Anny, ulica św. Anny, budynek poczty z charakterystyczną mozaiką przedstawiająca róże oraz Kopalnia
Węgla Kamiennego „Wieczorek”. Przed
kopalnią znajdują się zabytkowe wagoniki
kolejki wąskotorowej Balkan, która łączyła Nikiszowiec z Giszowcem i dowoziła
górników do pracy. Nikiszowiec powstał po
to, aby pracownicy kopalni mieli blisko do
pracy. Osiedle zostało stworzone na wzór
miasta w mieście, w którym znajduje się
kościół, poczta, apteka, sklepy spożywcze,
księgarnia …
W dawnym budynku pralni i magla w
Nikiszowcu mieści się Muzeum Historii Ka-

towic. Zwiedziliśmy tam dwie wystawy pn.
„Woda i mydło najlepsze bielidło” oraz
„U nos w doma na Nikiszu”. Pierwsza
wystawa opowiadała o pracy w pralni. To
tam niegdyś kobiety przynosiły kosze z
brudnymi ubraniami i bielizną. W gorącej
wodzie, płynącej z kopalnianej ciepłowni,
prały i gotowały bieliznę w specjalnych
kotłach. Mokre rzeczy suszyły w dostępnej
na piętrze budynku suszarni. Cykl pracy,
jaką musiały wykonać kobiety, rozpoczynał
się od przyniesienia ciężkiego kosza do
pralni, poprzez pranie na tarach, suszenie,
maglowanie, a kończył na misternym
ułożeniu pachnących, wygładzonych tkanin- owiniętych w czysty maglownik - w
wiklinowym koszu. Czasem pranie trwało
całą dniówkę, czyli około 8 godzin. Pralnia
była też miejscem wymiany informacji,
plotkowania o życiu dzielnicy.
Wystawa „U nos w doma na Nikiszu” prezentowała typowe mieszkanie
robotnicze w Nikiszowcu. Popularne i
charakterystyczne familoki – czyli wielorodzinne domy dla całych „familii”– do
dziś kojarzone są z Górnym Śląskiem.
Typowe mieszkanie robotnicze złożone
było z kuchni, do której wchodziło się z
sieni, oraz dwóch pokoi. Najważniejszym
miejscem była kuchnia, tam najwięcej
czasu spędzało się z rodziną. W kuchni
stał byfej, a na nim chlebak, w którym
przechowywano chleb. Nikt nie mógł kroić
chleba prócz mamy. Kuchnia była najcieplejszym miejscem w mieszkaniu i tylko w
niej znajdowała się bieżąca woda. Tam stało
także dziecięce łóżeczko. Przy drzwiach do
sieni znajdowała się kropielniczka. Kiedy
górnik wychodził z domu do pracy, najbliżsi
żegnali go słowami, które można usłyszeć
tylko na Śląsku: „Szczyńśliwo szychta!”.
Na te życzenia górnik odpowiadał „Dej
Boże!”. Drugi pokój, zazwyczaj przechodni, służył do przyjmowania gości. Sypialnia
była bardzo ważna dla górników, tam mogli
odpoczywać. W każdym domu górnika
musiał być kanarek. Dlaczego? Dawniej
górnicy zabierali do kopalni kanarki, ponieważ wyczuwały one metan i ostrzegały
przed niebezpieczeństwem zatrucia gazem.
Katarzyna Muszyńska

Bowling 2015
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji
i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w Kadłubie w dniach 20-21 października
2015 r. zorganizowało w Opolu Dni Aktywności Sportowo- Rekreacyjnej Osób
Niepełnosprawnych – Edycja V – Bowling. Impreza została sfinansowana ze
środków PFRON przez Województwo
Opolskie. Wzięło w niej udział dwanaście drużyn z placówek specjalnych województwa opolskiego. Były to zespoły z:
Kadłuba, Brzegu, Namysłowa, Głubczyc,
Głogówka, Zawadzkiego, Nysy, Prudnika,
Dobrodzienia, Kędzierzyna-Koźla, Opola,
Kluczborka. Uczestnikami były osoby z
niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym, a każda z
drużyn liczyła po 4 zawodników.
Impreza ta odbyła się już po raz piąty i miała na celu prezentację możliwości
osób niepełnosprawnych i popularyzację
bowlingu jako dyscypliny sportowej dla
osób z niepełnosprawnością intelektualną, współdziałanie w grupie i budowanie

więzi międzyludzkich, a także rozwijanie
sprawności fizycznej i umiejętności społecznych u uczestników.
Uczestnicy mieli w pierwszym dniu 2,
5 godziny na zapoznanie się z obiektem,
regułami gry i trening. W tym dniu także
trenerzy rywalizowali ze sobą. Zwyciężył
p. Dariusz Szałagan – opiekun i trener grupy z Głubczyc. Wszystko to odbywało się
na profesjonalnej kręgielni Szara Willa w
Opolu. Drugi dzień odbył się pod znakiem
rywalizacji sportowej. Uczestnicy rozegrali kilka kolejek z których w ogólnej
punktacji brany był pod uwagę najlepszy
wynik każdego z nich.
Zwyciężyła drużyna z Głogówka w
składzie: Krzysztof Witek, Andrzej Witek,
Dariusz Witek, Michael Schneider. Opiekun drużyny: p. Małgorzata Pieścikowska.
Drugie miejsce zajęła drużyna z Namysłowa, w składzie: Maciej Szynklarz, Grzegorz Wiącek, Piotr Kund, Patryk Wojnowdok. na str. 8

Na staroście, jak wynika z ustawy,
spoczywa obowiązek przyjmowania i
przechowywania rzeczy znalezionych o
wartości co najmniej 100 zł. I takie biuro
rzeczy znalezionych faktycznie w naszym
starostwie istnieje.
O ile do lutego tego roku było puste,
o tyle dziś już nie jest. Faktem jest, że
wszystkie znajdujące się w nim rzeczy zostały przekazane przez policję, a policjanci znaleźli je podczas swoich patroli na
terenie powiatu. Poniżej publikujemy listę
rzeczy znajdujących się na razie w depozycie. Na razie – bo liczymy, że ich właściciele się odnajdą i zgłoszą po ich odbiór.
- Można zgłosić się do pokoju nr 312
w naszym starostwie w godzinach 8-16,
najlepiej jednak wcześniej zadzwonić pod
numer 77 440 17 59 – mówi Karina Altman, w której gestii znajduje się Biuro
Rzeczy Znalezionych. – My z kolei zada-

my pytania, dzięki którym zorientujemy
się, czy dzwoniący jest istotnie właścicielem zguby, np. w przypadku telefonu istotne będzie podanie jego numeru lub numeru karty SIM, a w przypadku pieniędzy
– podanie kwoty i miejsca ich zgubienia.
Na dzień 31 października br., w Biurze Rzeczy Znalezionych znajduje się 16
pozycji:
Telefon komórkowy marki Nokia;
Pieniądze;
Torba z przyrządami mechanicznymi
samochodowymi;

Pieniądze;
Czarna saszetka z pieniędzmi;
Portfel z pieniędzmi;
Telefon komórkowy marki Samsung;
Telefon komórkowy marki Samsung;
Telefon komórkowy marki Sony;
Klucze 4 sztuki;
Kluczyki samochodowe;
3 sztuki kluczy patentowych;
Klucz z brelokiem VW;
Telefon komórkowy Alcatel;
Rower o ramie czarno-złotej;
Telefon komórkowy Sony Xperia.

Podczas Święta Chleba w strzeleckim parku znaleziono kurtkę dziecięcą i opaskę na włosy.
Zguby do odebrania są w pokoju nr 310, III p.,
w strzeleckim starostwie, w godzinach pracy urzędu.

Fundacja Sanktuarium Góra św. Anny
nominowana
Zarząd Powiatu Strzeleckiego jako
kandydata do Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora zgłosił Fundację
„Sanktuarium Góra Św. Anny”.
Powstała ona w 1996 roku i dzięki
jej staraniom udało się zgromadzić na renowację zabytków 1,2 mln złotych. Pozwoliło to uratować przed zniszczeniem
niepowtarzalną Kalwarię. Zachowane i
odrestaurowane zostały nie tylko mury
kaplic, ale również wszystko to, co w
sposób szczególny wpływa na ich war-

tość - freski, kamienne i drewniane figury,
obrazy. Nie bez znaczenia pozostaje fakt,
iż w trakcie renowacji kaplic odkryto i
ocalono od zapomnienia napisy w dawnej
polszczyźnie i niemczyźnie, co pozwala
na pogłębienie wiedzy zarówno o języku
jak i o wielokulturowym charakterze tego
miejsca. Z udziałem Fundacji zostały wydane dwie pozycje książkowe O. Kulumbam Sobota ,,Wspomnienia z lat 19191920-1921” oraz ,,Kalwarię na Górze Św.

Anny” autorstwa Anny Mitkowskiej . By
zachować klimat Kalwarii na terenie dróżek kalwaryjskich nasadzono 560 nowych
lip. Na uwagę zasługuje fakt, iż działalność Fundacji ma na celu ochronę dóbr
kulturowych pomnika historii, bowiem w
drodze Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,,Góra Św. Anny
– komponowany krajobraz kulturowo –
przyrodniczy” uznana została za pomnik
historii.

Pod patronatem Starosty Strzeleckiego

Turniej Skata
W dniu 18.10.2015 r. w Powiatowym Centrum Kultury
został rozegrany turniej skata o Puchar Starosty Strzeleckiego.
Uczestniczyło w nim 40 zawodników, głównie z powiatu strzeleckiego oraz ościennych tj. kędzierzyńskiego, krapkowickiego,
oleskiego oraz opolskiego. Turniej został rozegrany w bardzo dobrych warunkach lokalowych i świetnej atmosferze. Szkaciorzy
odwiedził Starosta Strzelecki Józef Swaczyna oraz Wicearszałek
Województwa Roman Kolek, życząc wszystkim dobrej karty.
Turniej został rozegrany systemem 3 x 36 rozdań, przy czym
ostatnia 3 seria rozgrywana była systemem misrzowskim, tj. przy
kolejnych stolikach grali zawodnicy w kolejności zajmowanych
miejsc po 2 serii. Turniej wygrał Grzegorz Fleischer z Victorii
Chróścice. Drugie miejsce zajął ubiegłoroczny zwycięzca - zawodnik Lecha Kędzierzyn-Koźle Jerzy Trzeciakowski. W gronie
nagrodzonych na 6 miejscu znalazł się jeszcze Walter Bonk. Organizatorzy turnieju oraz startujący zawodnicy składają serdeczne podziękowania za udostępnienie lokalu oraz ufundowanie nagród. Turniej obsługiwał catering Restauracji Krakus.
Franciszek Świtała

„Kresowiacy i Ślązacy”
To impreza pod patronatem Starosty
Strzeleckiego, a organizatorami jej byli: Zespół Teatralny FASKA, Świetlica Wiejska w
Piotrówce i Agata Goliszewska.
Podczas biesiady nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego na dania kuchni
kresowej i śląskiej. Członkowie komisji nie
znali nazwisk uczestników, gdyż były oznaczone numerem. Kierowali się walorami
smakowymi i zapachowymi, estetyką i sposobem podania potrawy i związkiem z tradycją regionalną.
Jury w składzie: Halina Wysocka z Zagrody „Pod Tłustą Gąską” w Gąsiorowicach,
p. Grażyna Urban z restauracji w Łaziskach
oraz ksiądz Alojzy Piechota spośród 12 dań
nagrodziło po trzy dania z każdej kuchni.
Kuchnia kresowa:
I miejsce: Małgorzata Kuszela - dereniaki , II m. Kazimierz Horoszczak - kiszka, III
m. Teresa Galas - pieróg
Kuchnia śląska:
I m. Eufemia Kubilas - żur z grzybami,
II m. Maria Kramarczyk - rolada, kluski,
kapusta, III m. Magdalena Pach - żur z maślanki.
Ponadto serwowano: pierogi ruskie, pierogi niemieckie, pierogi z kaszą gryczaną i
kapustą, pieróg biłgorajski, wodzionkę, placki kartoflane pieczone na blasze.

Biesiadzie towarzyszyła wystawa starych fotografii udostępnionych przez mieszkańców. Dokumentują one życie rdzennych
mieszkańców Piotrówki przed i tuż po wojnie
oraz mieszkańców Biłki Królewskiej, Rodatycz i Kamionki Strumiłowej w ich rodzinnych domach na Wschodzie, a następnie w
Piotrówce. Niestety, niewielu już jest ludzi,
których losy pisały karty historii Piotrówki,
stąd tytuł wystawy „Najwyższy czas”. Spóźniliśmy się z nią co najmniej o 20 lat, gdy
wśród nas żyli naoczni świadkowie tamtych
czasów.
Wystawę będzie można oglądać w dowolnym czasie w godzinach pracy świetlicy.
Zapraszamy serdecznie.
Nasza impreza nie była próbą wiernego
ukazania faktów historycznych; naszym marzeniem i staraniem było pobudzić pamięć o
tym, co jeszcze nie całkiem zapomniane, aby
ludzie z Kresów Wschodnich, których los
rzucił na tę ziemię i Ślązacy zamieszkujący
ją z dziada pradziada, pochylili się nad starą
fotografią i przywołali wspomnienia bardzo
trudnych początków budowania wspólnego
życia w Piotrówce.
Losy repatriantów z Kresów Wschodnich przybliżył zebranym Prezes Stowarzyszenia „Nasz Grodziec” dr Krzysztof
Kleszcz.

Część artystyczną przygotował Zespół
FASKA, który zaprezentował inscenizację o
losach repatriantów. Pełne humoru wiersze i
scenariusz przedstawienia autorstwa członka
Faski, Huberta Dady, rozbawiły wszystkich,
niektórych do łez.
Wystąpili: Józef Kołodziej, Marek Kałuża, Katarzyna Woźniak, Marta Kiwka, Joachim Krupa, Jerzy Kramarczyk, Magdalena
Pach, Ireneusz Zając, Dariusz Kołodziej,
Kazimierz Horoszczak, Bronisława Latocha
i Dariusz Kaczorowski.
Piosenki biesiadne - kresowe i śląskie
- śpiewał świetlicowy zespół wokalny przy
akompaniamencie Doroty Kani i Tomasza
Pacha
Serdeczne podziękowania dla sponsorów, dzięki którym mogliśmy zakupić nagrody dla uczestników konkursu i upominki dla
publiczności. Są to: Lidia Michalska, Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich,
Leszek Manowski, A.A.I. Goliszewscy ze
sklepu IGA i Browar Centrum. Dziękujemy
za życzliwą pomoc Teresie Keller, Piotrowi
Pyce, Beacie Nowak i Henrykowi Paluchowi.
Więcej o imprezie oraz zdjęcia w następnym numerze gazety.
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Mieszkańcy pytają

– Powiatowy Rzecznik Konsumentów odpowiada
Znalazłam kiedyś w swojej skrzynce jakąś gazetę dot. ogrodów. Nie zamawiałam żadnej takiej przesyłki. Za
miesiąc otrzymałam kolejną z fakturą
za dwa numery tego czasopisma. Jestem
zbulwersowana. Nic nie podpisywałam,
na nic nie wygrażałam zgody, czy muszę
za to płacić i to odsyłać?
Jeżeli konsument otrzyma niezamówiony towar lub przedsiębiorca spełni dla
niego niezamówioną usługę, to nie ma
obowiązku za to 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.

Jeżeli przedsiębiorca uznał, że przyjęcie i nieodesłanie pierwszego egzemplarza oznaczało zawarcie wiążącej umowy
i zgodę na zamówienie kolejnych czasopism, jest w błędzie. Takie działanie jest
bezprawne i nie rodzi po stronie konsumenta obowiązku regulowania rachunków
wystawionych z tego tytułu. Nie dajmy się
zastraszyć, każdą sytuację możemy wyjaśnić, w razie problemów Rzecznik służy
pomocą.
Kupiłem nawigację do samochodu. Zażądałem włączenia urządzenia,
w sklepie jednak odmówiono mi tego.
Zaraz po zakupie okazało się, ze urządzenie jest jednak niesprawne. Sprze-

dawca proponuje naprawę na którą nie
mogę się zgodzić. Nie sprawdzono mi
urządzenia i mam od razu mieć nowe
naprawiany towar? W ogóle towar miał
być niemiecki, oczywiście jest chiński, a
sprzedawca zapewniał, że jest inaczej.
Czy sprzedawca ma jakieś obowiązki
informacyjne przy sprzedaży towaru.
Czy mam szansę na pozytywne załatwienie mojej sprawy?
W przypadku sprzedaży towarów
konsumpcyjnych (rzeczy ruchomych)
oprócz obowiązków informacyjnych
związanych ze sprzedażą tradycyjną oraz
odrębnie ze sprzedażą poza lokalem lub
na odległość sprzedawca ma obowiązek udzielenia jasnych, zrozumiałych i

niewprowadzających w błąd informacji
w języku polskim. Muszą to być przede
wszystkim następujące dane:
• rodzaj rzeczy;
• nazwa producenta lub importera;
• znak bezpieczeństwa i zgodności;
• informacje o dopuszczeniu do obrotu
w Polsce;
• określenie energochłonności (gdy rodzaj rzeczy na to pozwala) bądź inne
dane jeśli to konieczne.
Ponadto na żądanie kupującego,
sprzedawca ma obowiązek wyjaśnić poszczególne postanowienia umowy. Podczas zakupów w sklepie stacjonarnym
konsument powinien mieć zapewnione
odpowiednie warunki techniczno-orga-

nizacyjne pozwalające na wybór towaru
oraz sprawdzenie jego jakości, kompletności i działania. W tym celu może żądać np.
włączenia urządzenia przez sprzedawcę.
W tym konkretnym przypadku oczywiście
jest duża szansa na pozytywne załatwienie sprawy, zwłaszcza jeżeli posiada Pan
świadków, iż sprzedawca odmówił sprawdzenia towaru, zapewniał, że towar jest
produkcji niemieckiej, że jest sprawny.
Proszę zażądać przyjęcia zwrotu towaru
w związku z wprowadzeniem w błąd co
do istotnych jego cech oraz odmową jego
sprawdzenia. W przypadku problemów
Rzecznik podejmie interwencję w sprawie.
Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Dzieje się w Powiatowym Centrum Kultury
22 października 2015
roku w Powiatowym Centrum Kultury odbyły się
seanse filmowe. Z samego
rana do naszego ośrodka
przybyły dzieci na film pt. :
„ Mały Książę”. W południe
natomiast odbyła się projekcja filmu animowanego pt. :
„Minionki”. Seanse obejrzało 110 dzieci.
W październiku w naszej Powiatowej Bibliotece Publicznej działo się, a działo! Z początkiem
miesiąca zawitali do nas młodzi ludzie z CKZiU, którzy mieli okazję zapoznać się z naszymi zbiorami i całym obiektem.

W kolejnych tygodniach drzwi biblioteki szeroko otwarły się dla dzieci ze Szkoły Podstawowej
z Olszowej, a następnie z Sieroniowic. Uczniowie tych szkół, mieli okazję przekonać się na czym
polega praca w bibliotece, sami odnajdywali książki na półkach, rozwiązywali zagadki i dzielili się
swoim doświadczeniami czytelniczymi.
W bardzo przyjaznej atmosferze przebiegło również „Pasowanie na młodego czytelnika”, podczas którego grupa starszaków z Publicznego Przedszkola nr 4 ze Strzelec Opolskich została przyjęta do grona czytelników, co poparte zostało wręczeniem
dyplomów i książeczek.

Pod koniec października odbyło się również spotkanie autorskie z Panią Barbarą Gawryluk, podczas
którego 100 dzieci dowiedziało się że Dżok i Baltc to psiaki które żyły naprawdę, że wyobraźnia w
pracy pisarskiej jest najważniejsza, a napisanie jednej książki zajmuje autorce około dwóch miesięcy.
Warto również przekazać wiadomość że w październiku na bibliotecznych półkach przybyło
nam kilkaset nowości książkowych, wzbogaciliśmy się też o nowe tytuły filmów i audiobooków

Listopad w Powiatowym Centrum Kultury zapowiada się ciekawie. 8 listopada (niedziela)
2015 r. godz. 14.00-16.00 odbędzie się casting Miss Polski Opolszczyzny oraz Miss Polski Nastolatek Opolszczyzny. Organizatorem tegorocznych wyborów jest Anna Pabiś II Wicemiss Polski.
Casting odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: wiek 14 – 18 lat oraz 18 – 24 lata. Warunki
udziału w konkursie na:
www.misspolskiopolszczyzny.pl.
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w castingu.
Najmłodszych mieszkańców powiatu strzeleckiego zapraszamy na spektakl teatralny pt.:
„Śpiąca Królewna”, który odbędzie się 29 listopada 2015 r. o godz. 16.00. Adresatami spektaklu
są dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkoły podstawowej. Wstęp płatny. Zapisy na spektakl oraz
wszelkie inne informacje dostępne są pod nr tel.
77 412 30 13 lub w Dziale Promocji PCK.
Zapraszamy również wszystkich chętnych na Florystyczne Warsztaty Bożonarodzeniowe „MAGIA
ŚWIĄT”. Zajęcia zaczynamy 16 listopada 2015 r.
(poniedziałek) godz. 17.00 - 19.00
Warsztaty poprowadzi wykwalifikowana
florystka Justyna Siwiec-Kokoszka. Wykonywać
będziemy dekoracje na stół świąteczny i wieńce
bożonarodzeniowe do powieszenia na drzwiach.
Uczestnikom zapewniamy materiały do warsztatów. Czas trwania zajęć: 4 spotkania. Zajęcia płatne. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na warsztaty oraz wszelkie inne informacje dostępne są pod nr
tel. 77 412 30 13 lub w Dziale Promocji PCK.
W dniu 20 listopada ( piątek) godzina 17.00 zapraszamy na zajęcia pokazowe: Szkraby i muzyka. Są to zajęcia dla dzieci od 18 miesiąca życia do 4 lat. Dzieci poprzez śpiew, taniec, ruch, słuchanie , wykonywanie małych prac plastycznych i muzykowanie z wykorzystaniem różnorodnych instrumentów odkrywają swoje twórcze uzdolnienia, które drzemią w każdym dziecku. Wstęp wolny.
W miesiącu listopad-grudzień w Powiatowym Centrum Kultury odbędą się dwa konkursy bożonarodzeniowe. Pierwszy z nich dotyczy ozdoby na choinkę Powiatowego Centrum Kultury. Zadaniem uczestnika konkursu będzie wykonanie ozdoby choinkowej lub ręcznie zdobionej bombki. Na
drugi konkurs uczestnicy muszą przygotować aniołka w formie przestrzennej. Szczegóły dotyczące
obu konkursów pojawią się niedługo na stronie internetowej PCK oraz na facebooku!
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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

Strzelce Opolskie, dnia 28.10.2015r.

STAROSTA STRZELECKI

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
zspzawadzkie@gmail.com
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

stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn.
zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 27.10.2015r.
na rzecz ELTETE- POLSKA sp. z o.o. - Kolonowskie ul. Zakładowa 2, decyzji nr
316/15 o pozwoleniu na budowę hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczem
socjalno-biurowym i łącznikiem, i zmianę sposobu użytkowania części magazynowej istniejącego budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego na cele produkcyjne
(produkcja systemów ścian sanitarnych i systemów ścian konferencyjnych oraz szafek), w Kolonowskiem przy ul. Zakładowej 2, na działkach ewid. nr 1338/1 i 1335/6
k.m. 5 obręb ewid. Kolonowskie.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212, (w godzinach pn.730÷1700,
wt.÷cz.730÷1530, pt. 730÷1400) można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.
z up. Starosty
Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY
Informujemy o organizacji dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich
Lokalnego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich (LPI) w Kędzierzynie-Koźlu
dnia 10 listopada 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 !

Turnus rehabilitacyjny
w Ciechocinku

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl
Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903
Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903
Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313
Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54; 77/ 461 23 20;
tel kom. 604 540 402
Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Druk: Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia
ul. Baczyńskiego 25A,
41-203 Sosnowiec

58-osobowa grupa – duża część niepełnosprawnych ze Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorów przebywała od 1. do 12. października na turnusie rehabilitacyjnym w
Ciechocinku w Domu Wczasowym „Kameralna”, natomiast z zabiegów korzystano w
Sanatorium „Polex-Ruch”. Wyjazd zorganizowany był ze środków własnych uczestników i pieniędzy organizacyjnych. W trakcie spaceru z przewodnikiem już drugiego dnia
pobytu w Ciechocinku poznano historię tego zdrojowego pięknego miasta. Szczególne
wrażenie wywarły na zwiedzających przepiękne kwiatowe dywany na deptaku, fontanny,
które zadziwiają zwłaszcza wieczorem świecąc zmieniającym się kolorowym światłem i
różnym strumieniem wody.
W dni wolne od zabiegów – soboty i niedziele - odbyły się 4 wycieczki. Uczestnicy
opłacali sobie tylko wstęp. Odwiedzono Gdańsk i Westerplatte. W Toruniu uczestniczono
w warsztatach wypieku pierników, zwiedzając jednocześnie Muzeum Piernika, miasto i
siedzibę Radia Maryja. W Kruszwicy, po rejsie statkiem po Jeziorze Gopło i wejściu na
Mysią Wieżę, zwiedzono muzealne podziemia, by następnie udać się do Inowrocławia,
do pijalni wód mineralnych, położonej we wspaniałym 85-hektarowym parku zdrojowym i pooddychać przy tężniach powietrzem przesyconym zdrowotną solanką.
Inowrocław to ciekawiee położone nad zalaną obecnie kopalnią soli o chodnikach
długości 240 km miasto przyciąga obecnie nie mniejszą ilość kuracjuszy niż Ciechocinek. W ostatnią niedzielę pobytu miała miejsce wycieczka na mszę do przepięknego
Lichenia. Bazylika oraz wjazd na 142 m wysokości wieżę, skąd widoczność sięga 35
km, wywarły niesamowite wrażenie na zwiedzających. Uczestnicy turnusu płacili tylko
po 1080 zł za całość pobytu – kwotę przystępną dla większości emerytów – stąd tak duże
zainteresowanie bogatym w wydarzenia turnusem.
Prezes Stowarzyszenia – Janusz Wnuk

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

Zgłoś swojego kandydata
W dniu 22 października 2015 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego ukazało się Ogłoszenie Nr 1/2015 Starosty Strzeleckiego, poz. 2236 w
sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw
Osób Niepełnosprawnych.
Organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie Powiatu Strzeleckiego mogą zgłaszać swoich kandydatów do dnia 05
listopada 2015 r.
Rada składa się z 5 osób, a jej kadencja trwa 4 lata.
Do zakresu działania powiatowych rad należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) ocena realizacji programów;
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod
kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Na stronie internetowej Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2236
dostępne jest ogłoszenie wraz z Załącznikiem do Ogłoszenia stanowiącym kartę
zgłoszenia kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

OFERTY PRACY
dok. ze str. 3
MIEJSCE
PRACY

STANOWISKO

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

OPERATOR URZĄDZEŃ
ŻĘDOWICE
- wykształcenie min. zawodowe
PRZEMYSŁU
SZKLARSKIEGO
PRACOWNIK
STRZELCE OPOLSKIE - elastyczność i dyspozycyjność
PRODUKCYJNY			 praca również w weekendy
W DZIALE SPRZEDAŻY		
- motywacja do pracy oraz do
			
wspierania działań organizacji
			
- słaba znajomość j.angielskiego
OPERATOR KOPARKI
OTMICE
- wykształcenie zawodowe, średnie,
½ etatu		
- Upr. operatora koparki, kl. II
			
- doświadczenie mile widziane
OPERATOR
WOJ. OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe / średnie
ŁADOWARKI		
- operator ładowarki kat. II
			
- mile widziane doświadczenie
POMOC. OPERTAORA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie mile
				 widziane techniczne,
				 elektryczne, mechaniczne,
			
- obsługa komputera,
			
- gotowość do pracy w ruchu ciągłym
AUTOMATYK
ZAWADZKIE
- mile widziane uprawnienia
- ELEKTRONIK SEP
LISTONOSZ
STRZELCE OPOLSKIE
LISTONOSZ
POWIAT
- wykształcenie zawodowe, średnie
- DORĘCZYCIEL
STRZELECKI
- wymagany własny samochód
PRACOWNIK
KIELCZA
- umiejętność obsługi urządzeń
GOSPODARCZY		
ogrodowych i elektronarzędzi
½ ETATU
OBSŁUGA SOLARIUM STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie
FRYZJER
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe
PIELĘGNIARKA
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe
			
- kurs pielęgniarki środowiskowej
			
lub kurs szczepień

SERWIS OGUMIENIA
PKS W STRZELCACH OPOLSKICH SA
ul. 1 Maja 59
Tel. 77 4622554 ,723186612

Sezonowa wymiana opon na zimowe.
Oferujemy:

-wymianę opon i kół
-naprawę ogumienia-wyważanie kół
-pompowanie kół azotem
-sprzedaż nowych opon
-przechowywanie opon .

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

Serwis czynny poniedziałek
piątek godz. 7.00-17.00, sobota 7.00- 15.00
ZAPRASZAMY

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 90. urodzin trzem mieszkankom naszego powiatu. Z tej okazji
odwiedził Jubilatki z listem gratulacyjnym, urodzinowym upominkiem i najlepszymi życzeniami
starosta Józef Swaczyna.

11 Listopada na Górze Św. Anny
O godz. 11.00 Mszą św. w Bazylice św. Anny rozpoczną się obchody Święta Niepodległości, po
której tradycyjnie Legion Włoski im. gen. Henryka Dąbrowskiego poprowadzi przemarsz pod pomnik.
Tam odbędzie się apel poległych i rozlegnie się salwa ku czci powstańców śląskich. Zapraszamy wszystkich
chętnych do udziału w uroczystości.
W tym dniu będzie również można odwiedzić Muzeum Czynu Powstańczego.

dok. ze str. 5

Bowling 2015

Pani Klara Wilk, mieszkanka
Strzelec Opolskich, jubileusz 90-lecia świętowała 21 października br.

Pani Elżbieta Rodner, mieszkająca w
Lichyni, swoje 90. urodziny obchodziła 29
października br.

Pani Jadwiga Chęcińska, mieszkająca w DPS
w Szymiszowie, 90. rocznicę urodzin świętowała 3
listopada br.

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

ski. Opiekun drużyny: p. Andrzej Błażków. Trzecie
miejsce wywalczyła drużyna z Opola, w składzie:
Fabian Szymaniec, Krzysztof Wieczorek, Anna Grzebyta, Katarzyna Biskup. Opiekun drużyny: p. Alicja
Wyszyńska.
Warto dodać, iż nie tylko zawody sportowe i
dobra zabawa na kręgielni miały miejsce podczas
Dni Aktywności Sportowo-Rekreacyjnej Osób Niepełnosprawnych – Edycja V – Bowling. Uczestnicy
mieszkali w hotelu Festival, gdzie do ich dyspozycji
był basen i jacuzzi. Sportowcy po męczącym dniu na
kręgielni relaksowali się i odpoczywali w hotelowym
jacuzzi. Pierwszego dnia po kolacji dla uczestników
została przygotowana dyskoteka.
Atmosfera była wspaniała. Dominowała dobra
zabawa i rywalizacja sportowa, a co najważniejsze
uśmiech i zadowolenie na twarzach uczestników i
opiekunów.

Dni Aktywności zakończyły się uroczystym rozdaniem medali, dyplomów i nagród rzeczowych dla
trzech najlepszych drużyn, medali za uczestnictwo i
dyplomów dla pozostałych uczestników oraz pamiątkowych pucharów dla wszystkich drużyn. Każdy zawodnik otrzymał także słodki upominek oraz okolicznościowy gadżet w postaci kubka termicznego.
Zakończenie Dni Aktywności zaszczycił swoją
obecnością Poseł na Sejm RP Patryk Jaki aktywnie
wspierający w swojej działalności środowisko osób
niepełnosprawnych. Poczęstował uczestników słodkim upominkiem, podziękował za ducha sportowej
walki i życzył wspólnego spotkania za rok na kolejnej
edycji.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy
mogli zaprosić na kolejną, już szóstą edycję.
Monika Szendzielorz-Nowakowska

Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2014
USŁUGI TRANSPORTOWE
W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

www.porjot.com
Przedsiębiorstwo „PORJOT”
ul. Gogolińska (dawny urząd celny), 47-100 Strzelce Opolskie
Tel.: 77 461 74 91
e-mail: info@porjot.com
Reklama jest nagrodą w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2014 w kategorii: USŁUGI

