
 „Akademia MALUCHA” 

Tak dużo zgłosiło się uczestników, że konieczne było podzielenie dzieci na 4 grupy
Więcej czytaj na str. 3

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 
wszystkim pracownikom służb społecznych

składamy wyrazy uznania i wdzięczności za trud i pomoc,
 jaką wnosicie we wsparcie dla osób potrzebujących.  

Jednocześnie życzymy Państwu wielu sił w szlachetnej 
i ofi arnej służbie na rzecz drugiego człowieka, 

wytrwałości w pokonywaniu trudności, sukcesów zawodowych 
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.  

wyróżniona
Bardzo miło nam poinformować, że Biała Sobota - prozdrowotna i profi lak-

tyczna akcja Powiatu Strzeleckiego, której III edycja została niedawno zakoń-
czona, zdobyła wyróżnienie HEART FORUM! To organizator ogólnopolskiej 
kampanii społecznej nastawionej na zapobieganie chorobom serca. Wręczenie 
nagród „Samorząd od Serca” odbędzie sie 20 listopada br. w Krakowie.

„Podwyżki dla pielęgniarek i po-
łożnych w świetle  rozporządzenia  
Ministra Zdrowia z dnia 8 września 
2015 r. i konsekwencje z tym zwią-
zane dla szpitali powiatowych” – tak 
brzmiał temat obrad Konwentu Sta-
rostów Województwa Opolskiego w 
strzeleckim starostwie. Temat bardzo 
istotny dla wszystkich samorządów 
powiatowych, nic więc dziwnego, że 
przybyli niemal wszyscy zaproszeni 
(tylko z Powiatu Opolskiego nie było 
nikogo). 

- Podwyżki dla pielęgniarek w 
świetle jupiterów zapowiedział Mini-
ster Zdrowia. Tyle że realizację tych 
obietnic przerzucił na kogo innego. 
Wedle słów ministra – mówi staro-
sta Józef Swaczyna, przewodniczący 
Konwentu - dyrektorzy szpitali po-

winni najpierw wypłacić podwyżki 
w wysokości 300 zł, przygotowując 
aneksy do umów. Potem – powinni 
złożyć oświadczenie do NFZ o wy-
płaceniu stosownych podwyżek. Po-
tem – powinni poczekać na refunda-
cję wypłaconych kwot z NFZ. Tyle, 
że cały proces zwrotu pieniędzy z 
NFZ trwa do 40 dni .

- Starostwie zebrani na Kon-
wencie 17 listopada br. stanowczo 
protestują przeciwko tego rodzaju 
praktykom, stosowanym z pozycji 
siły. Nałożenie na szpitale powiato-
we obowiązku płatnika prowadzi do 
pogłębienia ich zapaści fi nansowej – 
dotyczy to placówek w całej Polsce. 
W naszym województwie już są takie 
szpitale, które na realizację podwyżek 
zgodnie ze wspomnianym wcześniej 

Szpital płaci płacząc 
i czeka na pieniądze

rozporządzeniem musiały zaciągnąć 
kredyty!

Wszyscy starostowie stoją na sta-
nowisku, że pieniądze na podwyżki 
powinny najpierw zostać przekazane 
przez NFZ szpitalom, a dopiero póź-
niej dyrektor placówki winien się z 
nich rozliczyć. Stąd właśnie – rela-
cjonuje starosta Swaczyna w chwilę 
po zakończonym Konwencie – nasz 
postulat o zmianę zarządzenia w czę-
ści dotyczącej składania oświadczeń 
przez dyrektorów szpitali, co jest wa-
runkiem złożenia faktury i uzyskania 
środków na podwyżki. Ponadto staro-
stowie wyrażają zaniepokojenie bra-
kiem propozycji fi nansowania pod-
wyżek dla pielęgniarek w kontraktach 
NFZ ze szpitalami na rok 2016.

(mg)

21 października br. w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej im. 
Fryderyka Chopina w Opolu odbyła się wojewódzka uroczystość wręczenia 
dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodo-
wej za osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2014/2015. Nagrodzono 
łącznie 100 uczniów z naszego województwa, w tym – siedmioro otrzymało 
stypendia MEN.

W gronie uhonorowanych podczas tej uroczystości stypendiami Prezesa 
Rady Ministrów znalazła się trójka uczniów z naszych szkół:
Adrian Smieszkoł, uczeń klasy 3a LO im. Mieszka I w ZSP Zawadzkiem
Oliwia Koteluk, uczennica klasy III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wł. 
Broniewskiego w ZSO Strzelcach Opolskich
Patrycja Gregorek, uczennica klasy III tek w CKZiU w Strzelcach Opolskich.

Serdecznie gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów w nauce!

Stypendyści 
Prezesa Rady Ministrów

Wicestarosta Strzelecki 
Janusz Żyłka

Przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Krawiec

Członek Zarządu Powiatu
Waldemar Gaida

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Informujemy, iż w dniu 17 grudnia Starostwo Strzeleckie, łącznie z Wydziałem Komunikacji i Transportu 
- stanowiska związane z rejestracją pojazdów oraz kasa, czynne będą do godziny 15:30.

W imieniu Rady i Zarządu Powiatu Strzeleckiego
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Ostatnią sesję, zwołaną na 28 paź-
dziernika br., rozpoczęto miłym akcen-
tem - radni kwiatami podziękowali  za 16 
lat pracy Iwonie Tyslik, która prowadziła 
Biuro Rady. Potem przystąpiono do rea-
lizacji porządku obrad, który na wniosek 
starosty, zgłoszony w imieniu Zarządu Po-
wiatu, rozszerzono o kilka punktów:
-  przyjęcia stanowiska Rady Powiatu 

Strzeleckiego dotyczącego udostęp-
nienia jednostek organizacyjnych 
Szpitala Powiatowego im. Prałata J. 
Glowatzkiego w Strzelcach Opol-
skich do realizacji zadań dydaktycz-
nych

-  przystąpienia Powiatu Strzeleckie-
go jako partnera gminy Leśnica w 
ramach zadania pn. „Remont drogi 
gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w 
Raszowej”

-  powołania Kapituły tytułu „Honoro-
wy  Obywatel Powiatu Strzeleckie-
go”

-  zmiany wieloletniej prognozy finan-
sowej oraz zmiany budżetu i zmian w 
budżecie powiatu strzeleckiego na rok 
2015.
Zanim radni przystąpili do dyskusji 

nad kolejnymi tematami, starosta Józef 
Swaczyna przedstawił informację z pracy 
Zarządu w okresie międzysesyjnym.

W nawiązaniu do niej radny Ryszard 
Nocoń zapytał o ustalenia po spotkaniu 
z władzami Gminy Strzelce Opolskie w 
sprawie partnerstwa przy realizacji in-
westycji drogowych oraz kolejnego, z 20 
października, z Kariną Bedrunką, Dyrek-
torem Departamentu Koordynacji Progra-
mów Operacyjnych w sprawie Projektu 
„Góra Świętej Anny”. 

Starosta J. Swaczyna: - Gmina 
Strzelce dołoży ok. 100 tys. zł do schety-
nówki od Kronospanu aż do końca Roz-
mierski. Inwestycja podzielona będzie na 
dwa etapy, również Kronospan dołoży do 
tej inwestycji ok. 150 tys. zł. 

Projekt Góra Św. Anny miał być pro-
jektem zamkniętym o wartości 7,5 mln 
euro, skierowanym do kilku beneficjen-
tów, m.in. Powiat Strzelecki chciał pozy-
skać środki na remont drogi z Kalinowa 
aż do granicy z powiatem krapkowickim 
w stronę Zdzieszowic. To się zmieniło - 
dzisiaj musimy brać udział w konkursach 
otwartych. Chcemy startować do jednego 
projektu i podzielić realizacje inwestycji 
na Górze Świętej Anny na kilka etapów. 
Na pierwszy etap składają się działania 
5.1,5.3, gdzie można pozyskać środki z 
rewitalizacji i z faktu, że  Góra Świętej 
Anny jest pomnikiem historii. Najpierw 
będzie wykonywany odcinek od restau-
racji „Jeleń” aż do „Placu Słonecznego”. 
Spotkanie z K. Bedrunką dotyczyło przede 
wszystkim spraw związanych z rewitaliza-
cją rynku i terenów wokół rynku. 

Radny Jan Bogusz natomiast popro-
sił o krótki komentarz dotyczący informa-
cji ze spotkania Zarządu z Dyrektorem 
Domu Pomocy Społecznej. Jaka jest sytu-
acja w DPS: ilu jest mieszkańców, ewentu-
alnie ile trzeba czekać na przyjęcie?

Starosta J. Swaczyna: - W DPS jest 
238 miejsc i co miesiąc otrzymujemy in-
formację o ilości wykorzystanych łóżek. 
Zdarzało się, że nie wszystkie miejsca 
były wykorzystane, co wiąże się z tym, że 
Powiat otrzymuje mniej pieniędzy. W do-
datku NFZ nie zwraca nam w pełni kosz-
tów obsługi pielęgniarskiej. Jeżeli zostaną 
otwarte nowe prywatne placówki domów 
pomocy społecznej, możemy mieć prob-
lemy z obsadą łóżek w naszych DPS-ach, 
gdzie koszt utrzymania jednego pensjona-
riusza jest dość wysoki.

Kolejny punkt obrad to informacja 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Śro-
dowiska o stanie środowiska na obszarze 
województwa ze szczególnym uwzględ-
nieniem Powiatu Strzeleckiego.

W nawiązaniu do obszernej infor-
macji zaprezentowanej przez Krzysztofa 
Gaworskiego, Wojewódzkiego Inspek-
tora Ochrony Środowiska, radny Stefan 
Szłapa zapytał o wspomniane w niej pro-
gramy unijne, które będą realizowane na 

poziomie wojewódzkim, powiatowym i 
gminnym. Jak są realizowane i w jakim 
zakresie? Jak były tworzone i w jaki spo-
sób poszczególne samorządy mają wpływ 
na przyspieszenie ich realizacji?

K. Gaworski: - Procedura tworzenia 
programu należy do Zarządu Wojewódz-
twa - w uzgodnieniu ze starostami i burmi-
strzami. Nie wiem, jak wyglądają uzgod-
nienia, gdyż nikt mnie na te spotkania 
nie zaprasza i nie leży to w moich kom-
petencjach. Były organizowane otwarte 
spotkania w których również uczestniczyli 
również przedstawiciele inspektoratu, bar-
dziej jako głos doradczy. Były to progra-
my wykonywane na zlecenie. Na zlecenie 
NIK dokonywaliśmy w trzech gminach 
sprawdzenia. Wszystko zależy od zapisów  
w programach. Im są bardziej ogólne, tym 
trudniej je egzekwować. Jeżeli przepisy 
są dość szczegółowe, otrzymuje się efekt 
wymierny.

Radny R. Nocoń: – Komisja bez-
pieczeństwa omawiała ten temat, oprócz 
danych zawartych w informacji WIOŚ pa-
dały również pytania mieszkańców doty-
czące emisji zanieczyszczeń firmy Krono-
span i DSO – te dwie spółki emitują duże 
ilości gazów, których składu nie znamy.

K. Gaworski: - Jesteśmy w trakcie 
kontroli w Kronospanie, 30 października 
ma się zakończyć. Jedna ze skarg dotyczy-
ła zapylenia - związane to było z awarią 
suszarni i sam Kronospan był zaintereso-
wany jak najszybszym usunięciem awarii. 
Z nieoficjalnych na razie informacji pra-
cowników, którzy wykonują kontrolę w 
Kronospanie wynika, że przekroczeń po-
ziomu hałasu nie ma. Inna skarga wpłynęła 
na firmę Pearl Stream, niestety tam akurat 
przekroczenie hałasu występuje, Starosta 
wyda decyzję co do poziomu hałasu do-
puszczalnego zgodnie z obowiązującym 
prawem, myśmy stwierdzili przekroczenie 
w normach zawartych w rozporządzeniu.

Radny J. Bogusz: - Przed dziesięcio-
ma laty młodzież z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w raz z uczniami szkół z 
gminy partnerskiej z Niemiec przeprowa-
dzała badania związane z czystością wody 
rzeki Jemielnica. Byli zachwyceni, że 
niektóre organizmy żyjące w rzece, które 
u nas dobrze się miały, w Niemczech zo-
stały uznane za gatunek wymierający  lub 
niewystępujący. Myślę, że teraz sytuacja 
by się odwróciła. Czy jest jakiś „bat” na 
osoby które nie przestrzegają wydanych 
pozwoleń wodno-prawnych dotyczących 
poziomu wody, czy skorzystania z wody 
do celów gospodarczych, czy związanych 
z nawadnianiem? W trakcie tegorocznej 
suszy ta rzeka przestała w ogóle płynąć.

K. Gaworski: - Z urzędu podważyli-
śmy dziesięć pozwoleń wodno-prawnych, 
a cała batalia rozpoczęła się dwa lata temu. 
Teraz czekamy na rozstrzygniecie Naczel-
nego Sądu Administracyjnego.

Radny Andrzej Wróbel: - Jedną z 
form ochrony środowiska jest edukacja 
społeczna, czy WIOŚ ją prowadzi?

K. Gaworski: - Do zadań WIOŚ na-
leży kontrola stanu środowiska na pod-
stawie decyzji wydawanych przez organy 
ochrony środowiska i programu państwo-
wego monitoringu środowiska. Edukacją 
się nie zajmujemy.

Wicestarosta Janusz Żyłka: - Zgod-
nie z ustawą musimy przyjmować infor-
mację WIOŚ. Żaden plan wojewódzki, 
powiatowy a nawet gminny nie jest w 
stanie zmienić sytuacji ludzi, którzy czę-
sto wrzucają do pieca wszystko. Myślę o 
dofinansowaniu - w całym kraju - zmiany 
instalacji w gospodarstwach domowych, a 
przede wszystkim o cenie oleju czy gazu, 
ale to zadanie państwa, nie samorządów. 
Choć to właśnie do starostwa dzwonią 
mieszkańcy ze skargami, że ktoś tam w 
piecu pali nie to, co powinien. Jednak my 
możemy tylko tam pojechać, spisać na 
tę okoliczność notatkę i przekazać ją do 
WIOŚ.

K. Gaworski: - Wojewódzki Inspek-
torat Ochrony Środowiska kontroluje pod-
mioty gospodarcze i wspiera samorządy w 
momencie kiedy wyczerpią swoje możli-
wości.

Przewodniczący Rady Stanisław Kra-
wiec: - Prosimy o protokół pokontrolny 
– radni byliby zainteresowani wynikami 
kontroli.

Stosunkiem głosów 17 za i jeden 
wstrzymujący się przyjęto informację 
WIOŚ.

Obszerną Informację Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego i Izby Rolniczej o sta-
nie rolnictwa w naszym powiecie przed-
stawiły Helena Kryś i Agnieszka Sagan 
z ODR W Strzelcach Opolskich. Została 
przyjęta przez radnych jednogłośnie, ale w 
dyskusji pierwsze pytanie dotyczyło prob-
lemu, który nie został ujęty w materiale.

Radny A. Wróbel zapytał mianowi-
cie o tzw. sieroctwo emigracyjne: czy Pań-
stwo jako ośrodek doradztwa ten problem 
badaliście? 

H. Kryś: - Organizujemy różne spot-
kania, m.in. z psychologiem, współpracu-
jemy ze świetlicami wiejskimi,  organizu-
jącymi różnorodne zajęcia, organizujemy 
półkolonie i wysyłamy dzieci na kolonie. 
Dzieci należą do klubów 4H (szczęśliwa 
koniczynka), uczestniczą w konkursach.

Radny S. Szłapa zwrócił z kolei uwa-
gę na spadającą cenę mleka (z 1,8 zł do 1 
zł) i pytał o programy unijne. 

H. Kryś: - Rolnicy są bardzo zdegu-
stowani, że za nadprodukcję muszą płacić 
kary. Alternatywą, którą dała agencja ryn-
ku rolnego było rozłożenie kary na trzy 
raty w trzech latach. Rolnicy nie bardzo 
chcą zmniejszać ilości zwierząt. W gminie 
Izbicko występują użytki zielone i rolnicy 
chcą wykorzystywać ten fakt na produkcję 
mleka. Rusza nabór na pomoc finansową 
z działania modernizacja gospodarstw rol-
nych, w trzech sektorach na rozwój prosiąt 
i macior, na rozwój produkcji mleka dla 
bydła mięsnego. Z tych naborów każdy 
musi zwiększyć dostawę podstawową, jest 
to skierowane dla tych, którzy chcą zbudo-
wać, modernizować obory czy inne obiek-
ty, czy zakupić wyposażenie. Zaostrzenie 
jest dla osób, którzy przekroczyli 300 ha, i 
dla tych którzy przekroczyli wskaźnik SO 
200 tys. Będzie nabór na restrukturyzację 
małych gospodarstw, gdyż rolnicy musza 
posiadać co najmniej 25 krów mlecznych 
aby otrzymać dofinansowanie. W tej chwi-
li można otrzymać 60% zwrotu kosztów 
kwalifikowanych. 

W dalszej kolejności obrad radni, po 
zapoznaniu się z opiniami poszczególnych 
komisji problemowych Rady, jednogłoś-
nie przyjęli uchwały w następujących 
sprawach:
-  uchwalenia „Rocznego Programu 

współpracy Powiatu Strzeleckiego z 
organizacjami pozarządowymi i inny-
mi podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego w roku 
2016” 

-  wyrażenia zgody na dokonanie da-
rowizny nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Strzeleckiego

-  powierzenia Gminie Kolonowskie 
wykonania zadania własnego Powiatu 
Strzeleckiego pn. „Zimowe utrzyma-
nie dróg powiatowych Powiatu Strze-
leckiego w Gminie Kolonowskie w 
sezonie zimowym 2015/2016” 

-  ustalenia wysokości opłat za usunię-
cie i przechowywanie pojazdu usunię-
tego z drogi oraz wysokości kosztów 
powstałych w razie odstąpienia od 
usunięcia pojazdu (tekst uchwały z 
wysokością stawek obowiązujących 
od stycznia 2016 r. publikujemy na 
str. 7)

-  wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glo-
watzkiego w Strzelcach Opolskich 
umowy dzierżawy nieruchomości 

-  zmiany uchwały Nr X/98/15 Rady 
Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lip-
ca 2015 roku w sprawie: określenia 
zadań realizowanych przez Powiat 
Strzelecki, na które przeznacza się 
w 2015 roku środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych i wysokość środków na 
ich finansowanie 

-  zatwierdzenia wyboru biegłego re-
widenta do przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego za rok 
2015 Szpitala Powiatowego im. Pra-
łata Glowatzkiego w Strzelcach Opol-
skich  

-  zmiany wieloletniej prognozy finan-
sowej Powiatu Strzeleckiego

-  zmiany budżetu i zmian w budżecie 
Powiatu Strzeleckiego

-  przystąpienia Powiatu Strzeleckie-
go jako partnera gminy Leśnica w 
ramach zadania pn. „Remont drogi 
gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w 
Raszowej”

-  powołania Kapituły Tytułu „Honoro-
wy Obywatel Powiatu Strzeleckiego” 
( w skład kapituły weszli: Zdzisław 
Ćwieląg i Jan Bogusz jako przed-
stawiciele Rady Powiatu, Waldemar 
Gaida jako osoba wskazana przez 
Zarząd Powiatu oraz Józef Kampa  i 
Mariusz Stachowski jako przedstawi-
ciele wójtów i burmistrzów z terenu 
Powiatu Strzeleckiego).
Przy jednym głosie wstrzymującym 

się przyjęto natomiast stanowisko Rady 
Powiatu Strzeleckiego dotyczącego udo-
stępnienia jednostek organizacyjnych 
Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glo-
watzkiego w Strzelcach Opolskich do rea-
lizacji zadań dydaktycznych.

W punkcie „interpelacje” radna Gize-
la Szendzielorz – w imieniu mieszkańców 
wsi Krasowa - zwróciła się z postulatem 
podjęcia działań „mających na celu usku-
tecznienie oczekiwanego od lat remontu 
drogi powiatowej z Leśnicy do Krasowej. 
Jakość tej drogi oraz jej pobocza jest fatal-
na. Nie ma kilku metrów równego asfal-
tu. Cały odcinek tej drogi to tylko dołki, 
garby i wyboje jak na torze do testowania 
zawieszenia w samochodach. Szerokość 
jezdni nie spełnia wymogów ruchu. Drogi 
polne są niekiedy szersze. Boki asfaltu są 

postrzępione i pełne dziur. Dodatkowym 
utrudnieniem jest stojąca woda na asfalcie 
po każdym deszczu co powoduje, ze dziu-
ry są niewidoczne. Uniemożliwia to jazdę 
przy wymijaniu, a kierowca jest zmuszony 
przy takim manewrze zatrzymać się. Jest 
to kłopotliwe, wręcz niebezpieczne dla 
samochodów, kierowców oraz rowerzy-
stów. Przy wymijaniu auta osobowego z 
tirem lub autobusem można uszkodzić 
pojazd a nawet spowodować kolizję. Z 
drogi tej korzystają również rowerzyści. 
Są to osoby starsze które udają się do leka-
rza lub sklepu, dzieci jeżdżące do szkoły 
oraz mieszkańcy Krasowej i sąsiednich 
miejscowości udających się dziennie do 
pracy w Leśnicy lub Zdzieszowicach. 
Droga znaczona jest jako szlak turystycz-
ny (…) Droga łączy dwie gminy, tj. Leś-
nica i Zdzieszowice, automatycznie łączy 
powiat strzelecki i krapkowicki, powinna 
zatem dobrze świadczyć o zarządcy drogi. 
(…) Przez ostatnie miesiące droga powia-
towa rozjeżdżana jest przez ciężkie kilku-
nastotonowe tiry, których przemieszcza 
się dziennie kilkanaście lub kilkadziesiąt 
co potęguje natężenie ruchu i degradację 
drogi (…) Mieszkańcy Krasowej są bar-
dzo zbulwersowani uciążliwym ruchem 
i stanem drogi, domagając się podjęcia 
odpowiednich kroków. (…) Pana wicesta-
rostę i radnych powiatu, którzy zapewne 
tą drogą w powiecie nigdy nie jechali, za-
praszam na przejażdżkę. Podpisał sołtys 
Krasowej Józef Szerlowski oraz radni 
Gizela Szendzielorz oraz Waldemar 
Bednarek”.

Przewodniczący Rady S. Krawiec 
poinformował o piśmie Zarządu Oddziału 
ZNP w Zawadzkiem, w którym wnioskuje 
o zaplanowanie środków finansowych w 
budżecie Powiatu Strzeleckiego na pod-
wyżkę płac dla pracowników niepeda-
gogicznych zatrudnionych w szkołach i 
placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Strzelecki.

Sesja Rady Powiatu

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY
Informujemy o organizacji dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich 

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (LPI) 
w Kędzierzynie-Koźlu 

dnia 24 listopada 2015 r. (wtorek) 

w godzinach 9:00 – 12:00 
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich 

przy ul. Gogolińskiej 2a.

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 !

Informujemy, że w sobotę, 21 listopada, Wydział Komunikacji i Transportu 
na stanowiskach związanych z rejestracją pojazdów oraz kasa będą czynne w 
godzinach od 9:00 do 13:00. Sobota pracująca w grudniu - 12 grudnia.
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STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

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

Poznaj swojego 
dzielnicowego

PRACOWNIK BIUROWY ZAWADZKIE - wykształcenie średnie
  - doświadczenie na podobnym stanowisku, 
  - biegła znajomość obsługi komputera,
  - umiejętność obsługi urządzeń biurowych, 
  - doskonała organizacja pracy
SPECJALISTA DS. PŁAC STRZELCE OPOLSKIE - mile widziane wykształcenie wyższe
  - min. 1 rok doświadczenia w pracy z rozliczeniami 
   /naliczenia płac, - znajomość przepisów
  - znajomość programu Płatnik
  - b. dobra znajomość programu Excel
  - wytrwałość, odporność na stres
KSIĘGOWY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie
  - umiejętność obsługi komputera
  - obsługa programów księgowych, 
  - znajomość programu Płatnik
  - umiejętność rozliczenia delegacji
  - znajomość zasad wystawiania faktur
  - znajomość zagadnień kadrowych
  - min. 2 lata doświadczenia w księgowości
PRACOWNIK BIUROWY ZAWADZKIE - wykształcenie wyższe, - biegła obsługa komputera
–TECHNOLOG  - znajomość j. niemieckiego w stopniu dobrym
INFORMATYK / AUTOMATYK ZAWADZKIE - wykształcenie wyższe kierunkowe
  - doświadczenie mile widziane
  - znajomość j. niem. lub j. angielskeigo mile widziana
PRACOWNIK BIUROWY KOTULIN - wykształcenie średnie
/ SPEDYTOR MIĘDZYNARODOWY  - mile widziane doświadczenie w zawodzie spedytor
  - znajomość j. niemieckiego w stopniu dobrym
RECEPCJONISTA/KA KAMIEŃ ŚLĄSKI - wykształcenie średnie/wyższe
  - dobra znajomość języka niemieckiego
ASYSTENT STANISZCZE MAŁE - wykształcenie min. średnie
PRACOWNIK BIUROWY  - b. dobra znajomość j.angielskiego, - obsługa komputer
  - prawo jazdy kat. B, - mile widziane doświadczenie
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY ROZMIERKA / - wykształcenie średnie, wyższe o profilu rolniczym
 PRACA W TERENIE - prawo jazdy kat. B, - obsługa komputera
  - mile widziane doświad. handlowe w branży rolniczej
SPRZEDAWCA TELEFONICZNY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe, - dobra dykcja
  - swoboda wypowiedzi, - nastawienie na realizację celów
SPRZEDAWCA LEŚNICA - mile widziane doświadczenie
W BRANŻY SPOŻYWCZEJ
SPRZEDAWCA JEMIELNICA - wykształcenie min. zawodowe, - obsługa klienta
  - obsługa komputera, - doświadczenie mile widziane
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie
DORADCA KLIENTA RTV/AGD  - umiejętność sprzedaży bezpośredniej bądź telefonicznej
  - min. 1 rok doświadczenia w handlu
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe
  - mile widziana obsługa kasy fiskalnej i umiejętność 
     wprowadzania faktur do systemu
KASJER – SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
KELNER – KASJER STRZELCE OPOLSKIE
PIEKARZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
PRACOWNIK OBSŁUGI KLIENTA GÓRA ŚW. ANNY 
LUB POMOC KUCHENNA
/ KUCHARZ
KUCHARZ/POMOC KUCHENNA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min.zawodowe, książeczka senpidowska,
  - mile widziane doświadczenie w gastronomii 
   (pizzerii, restauracji lub piekarni)
DEKARZ WG ZLECEŃ - umiejętności dekarskie, ciesielskie, - praca na wysokości
  - mile widziane prawo jazdy kat. B oraz doświadczenie
CIEŚLA SZALUNKOWY WG ZLECEŃ - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - min. 5 lat doświadczenia, - prawo jazdy kat. B

PRACOWNIK BUDOWLANY WG ZLECEŃ - wykształcenie min. zawodowe,
  - umiejętność dociepleń i wykańczania wnętrz,
  - doświadczenie mile widziane

PRACOWNIK OGÓLNOBUD. WOJEWÓDZTWO - wykształcenie zawodowe
 OPOLSKIE - prawo jazdy kat. B, - mile widziane doświadczenie
ŚLUSARZ – SPAWACZ SZYMISZÓW - wykształcenie zawodowe, - uprawnienia TIG
  - prawo jazdy kat. B
  - podstawowa znajomość j. niemieckiego
ŚLUSARZ- TOKARZ STRZELCE OP. - wykształcenie zawodowe 
  - doświadczenie mile widziane
ŚLUSARZ IZBICKO - umiejętność spawania obróbki stali szlachetnych,
  - upr. spawacza TIG, - doświadczenie mile widziane
HYDRAULIK WOJ. OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe
DIAGNOSTA SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE - uprawnienia diagnosty do wykonywania badań 
     technicznych pojazdów
LAKIERNIK LUB POMOCNIK BORYCZ - wykształcenie zawodowe
LAKIERNIKA  - doświadczenie w zawodzie, - prawo jazdy kat. B
MECHANIK / BLACHARZ SAM. ROZMIERZ - wykształcenie zawodowe kierunkowe
  - doświadczenie mile widziane
MECHANIK SAM. CIĘŻAROWYCH STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - mile widziane doświad. w naprawie sprzętu ciężkiego
  - prawo jazdy kat. B
MECHANIK SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe mechaniczne
– SERWIS OPON  - umiejętność obsługi maszyn serwisu opon
  - doświadczenie
MECHANIK SAM. CIĘŻAROWYCH STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
KIEROWCA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO TRASY - prawo jazdy kat. CE, 
 MIĘDZYNARODOWE - świadectwo kwalifikacji
KIEROWCA KAT. C+E TRASY - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  MIĘDZYNARODOWE - słaba znajomość j. niemeickiego, - prawo jazdy kat. CE,

 „Akademia MALUCHA” 
– kształcące zabawy dla najmłodszych

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich 
wynajmie dwa lokale biurowe 

w  budynku przy ul. Gogolińskiej 2a w Strzelcach Opolskich.  
Lokal o pow. 29,60 m2  (2 pomieszczenia po 14,80 m2 ) 

na II piętrze budynku 
oraz  lokal o pow. 17,99 m2 na I piętrze budynku.

 sierż.szt. Tomasz Chmielowiec        
rejon służbowy nr 16 - pozamiejski 

- obejmuje miejscowości: Jemielnica, Pio-
trówka, Gąsiorowice, Łaziska. 

mł. asp. Mariusz Łotocki   
rejon służbowy nr 17 - pozamiejski - 

obejmuje miejscowości: Centawa, Barut, 
Gąsiorowice w gminie Jemielnica, Wier-
chlesie, Żędowice, Kielcza w gminie Za-
wadzkie. 

7 października br. rozpoczęliśmy już 
VIII cykl naszych spotkań dla maluszków 
i ich rodziców/opiekunów. Nasze zajęcia 
cieszą się z roku na rok niesłabnącym, a 
nawet wzrastającym zainteresowaniem. W 
obecnym roku szkolnym ze względu na 
tak dużą liczbę zgłoszonych uczestników 
konieczne było podzielenie dzieci na 4 
grupy i rozłożenie cyklów spotkań w ciągu 
całego roku szkolnego. 

Kolejne spotkania przewidziane są w 
terminach: I grupa: obecnie trwają spotka-
nia, II grupa: styczeń - luty 2016r., III gru-
pa: marzec – kwiecień 2016r., IV grupa: 
maj – czerwiec 2016r.   

A co to właściwie jest „Akademia 
Malucha”? – to zajęcia nastawione na sty-
mulowanie prawidłowego rozwoju dzie-
cka. Zabawy te oparte są między innymi 
na teorii Ruchu Rozwijającego Weroniki 
Sherborne, zabawach fundamentalnych, 
muzycznych i plastycznych. Zajęcia mają 
wspierać rozwój wszystkich zmysłów 
dziecka, pozwalać też na zdobywanie no-
wych umiejętności, stwarzać możliwość 
interakcji z rówieśnikami, prowadząc tym 
samym do rozwoju kompetencji społecz-
nych i przygotowując do łatwiejszego 
wejścia w nową rolę przedszkolaka – skra-
cając proces adaptacji przedszkolnej.

Dziecko w wieku 2–2,5 lat wychodzi 
z etapu egocentryzmu – skoncentrowania 
na sobie – i zaczyna dostrzegać innych 
ludzi w jego otoczeniu. Rodzice nadal są 
najważniejsi – szczególnie mama – jednak 
dziecko powoli zaczyna nawiązywać inne 
relacje społeczne. Maluch w tym czasie 
jest pełen sprzeczności: od spokojnego, 
wycofanego do nagle wylewnego i zbyt 
otwartego w kontaktach. Jest to czas dą-
żenia dziecka do samodzielności, mimo, 
że często jeszcze nasz maluch nie potrafi 
wykonać wielu z tych czynności, których 
samodzielnego wykonania się domaga – 
najczęściej wypowiadanym zdaniem przez 
dziecko w tym czasie jest „ja sam!”. Dla-
tego tak ważne jest umożliwienie dziecku 
nabywania nowych umiejętności na miarę 
wieku – nie wyręczanie go we wszelkich 

czynnościach, a dawanie mu możliwości 
działania. Te małe sukcesy na początku 
jego drogi rozwojowej przyczynią się do 
ukształtowania się w nim poczucia włas-
nej wartości.

Maluchy w tym czasie (wiek 1,5–3 
r.ż) są świetnymi obserwatorami i naśla-
dowcami naszych dorosłych zachowań, 
dlatego też na zajęciach i w domu możemy 
proponować zabawy oparte na naśladow-
nictwie, rozwijające zarówno ruchowo, 
językowo i poznawczo. Jest to też czas 
kiedy możemy dziecku wyznaczyć jego 
małe obowiązki, które sprawią że poczu-
je się ważne i odpowiedzialne. Dziecko 
uczestnicząc w naszych codziennych obo-
wiązkach domowych rozwija swój inte-
lekt, twórcze myślenie, a także po prostu 
ćwiczy motorykę małą, dużą, koordynację 
wzrokowo–ruchową, rozwija zmysły tj. 
słuch, węch, wzrok, dotyk, smak – co staje 
się podstawą do późniejszej nauki czyta-
nia i pisania.

W tym okresie dzieci przejawiają 
jeszcze bardzo dużą ambiwalencję uczu-
ciową: potrafią w jednej chwili wyjść od 
„kocham cię” do „nienawidzę”. W sytua-
cjach trudnych reagują bardzo emocjonal-
nie, nie panują nad emocjami, naśladują 
złe zachowania, łatwo się zniechęcają, 
upierają się. Dlatego tak ważne jest, aby 
rodzice potrafili jasno określić zasady pa-
nujące w domu i stanowczo i konsekwen-
tnie je egzekwowali, co stworzy dziecku 
poczucie bezpieczeństwa i stabilności.

Podczas zajęć Akademii Malucha sta-
ramy się wskazać rodzicom prawidłową 
drogę. Dajemy okazję do wzmocnienia 
więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem. 
Jest to też możliwość obserwacji postę-
pów dziecka, zapoznania się z zabawami 
stymulującymi prawidłowy jego rozwój. 
Wysokie wyniki ewaluacji kolejnych 
edycji Akademii pozwalają sądzić, że jest 
ona przydatną propozycją dla rodziców 
pragnących inwestować w rozwój swoich 
pociech. Dziękujemy za zainteresowanie i 
zapraszamy na kolejne edycje.

Kamila Adamczyk - Chlipała

kontakt: 77/463 23 77;  77/461 64 77 
lub 571 322 204 

kontakt: 77/463 23 77;  77/461 64 77
lub 571 322 206

DZIELNICOWI  GMINY  JEMIELNICA
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Oddział ginekologiczno-położniczy 
Szpitala Powiatowego mi. Prałata J. Glo-
watzkiego w Strzelcach Opolskich cieszy 
się – zasłużenie – dobrą renomą wśród pa-
cjentek, i to nie tylko mieszkanek nasze-
go powiatu. I wszystko wskazuje, że jego 
ranga wzrośnie w przyszłości. Ma bowiem 
szansę stać się oddziałem klinicznym Wy-
działu Lekarskiego, jaki planuje utworzyć 
Uniwersytet Opolski. Ten pomysł władz 
uczelni popierają samorządowcy – władze 
Opola, województwa,  starostowie. Wnio-
sek uczelni trafi do ministerstwa nauki i 
szkolnictwa wyższego oraz ministerstwa 
zdrowia. Jeśli obydwa resorty przychyla 
się do idei utworzenia nowego stacjonar-
nego kierunku na UO - trafi on do Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej. 

Kształcenie przyszłych lekarzy musi 
mieć również podstawy praktyczne – na 
oddziałach szpitalnych. W październiku 
br. podpisano porozumienie o współpracy 
szpitali podlegających samorządowi wo-
jewództwa opolskiego z Uniwersytetem 
Opolskim. Ale nie tylko w tych szpitalach 
studenci medycyny będą odbywać prakty-
ki. Mowa jest również o szpitalach podle-
gających samorządom powiatowym, m.in. 
o naszym, w Strzelcach Opolskich.

Gmina Strzelce Opolskie wraz ze Stowarzyszeniem „Ludzi Aktywnych Sporto-
wo” zaprasza na IV Mistrzostwa w Narciarstwie i Snowboardzie o Puchar Burmi-
strza, które odbędą się w dniu 16 stycznia 2016 roku w Jurgowie.

Jak co roku proponujemy Państwu 3 warianty uczestnictwa w wyjeździe:
Wariant  1
Wyjazd 3 dniowy autokarem 50 osobowym
Termin wyjazdu: 15 stycznia 2016 r. godz. 15.00 – miejsce odbioru uczestników: 

• Nowa Wieś przy sklepie spożywczym, 
• parking przy Biedronce na ulicy Gogolińskiej, 
• parking przy Ratuszu. 

Powrót 17 stycznia 2016 roku w godzinach wieczornych. Koszt 220 zł (obejmujący: trans-
port, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie) + 20 zł opłata startowa z przezna-
czeniem na zakup nagród

Wariant 2
Wyjazd 1 dniowy autokarem 28 osobowym
Termin wyjazdu: 16 stycznia 2016, godz. 5.00 – miejsce odbioru uczestników: 

• Nowa Wieś przy sklepie spożywczym, 
• parking przy Biedronce na ulicy Gogolińskiej, 
• parking przy Ratuszu 

Powrót 16 stycznia 2016 roku w godzinach wieczornych. 
Koszt 90 zł (transport 60 zł, ubezpieczenie na czas zawodów,  20 zł opłata startowa
Wariant 3
Indywidualny dojazd i zakwaterowanie we własnym zakresie. Uczestnik w przypadku wy-

boru tego wariantu płaci tylko opłatę startową i ubezpieczenie tj. 30 zł. Zakwaterowanie w tym 
samym pensjonacie co w zeszłym roku: „U Niedzielskich” w Białce Tatrzańskiej

Zapisy na wyjazd do dnia 11 stycznia 2016 r. w  Referacie Sportu i Rekreacji Urzędu Miej-
skiego, Plac Żeromskiego w Strzelcach Opolskich. tel. 77 461 21 81.  

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
Serdecznie zapraszamy stałych i nowych uczestników zawodów.

Puchar Burmistrza do zdobycia

Na ostatniej sesji przyjęto Stanowisko 
Rady Powiatu Strzeleckiego w tej sprawie. 
Ten dokument stał się również podstawą 
do przygotowanego porozumienia władz 
uczelni z władzami Powiatu Strzeleckie-
go w sprawie udostępnienia jednostek 
organizacyjnych podmiotu leczniczego 
do realizacji zadań dydaktycznych na 
jednolitych studiach magisterskich na kie-
runku lekarskim Wydziału Przyrodniczo 
– Technicznego Uniwersytetu Opolskiego. 
Podpisanie tego porozumienia to kwestia 
najbliższych dni.

Sekretarz Powiatu Ewelina Jelito 
mówi tak: - W strzeleckim szpitalu od-
dział ginekologiczno-położniczy spełnia 
warunki oddziału klinicznego. Możemy 
tak twierdzić po weryfikacji zasobów ka-
drowych, sprzętowych, kwalifikacji kadry, 
ilości stopni doktorskich i złożenia przez 
poszczególnych lekarzy deklaracji co do 
dalszego kształcenia się oraz objęcia swo-
im patronatem uczniów i studentów. Jeste-
śmy więc na dobrej drodze, by istotnie w 
perspektywie kilku lat ranga naszego szpi-
tala jeszcze wzrosła. Przecież nie przy-
padkiem tylko najlepsze szpitale mogą się 
poszczycić oddziałami klinicznymi. 

(mg) 

Ranga szpitala rośnie

W październiku br. została zawarta umowa 
z firmą Banimex z Będzina, według zapisów 
której winna zakończyć prace związane z prze-
budową wiaduktu drogowego nad linią kolejową 
do końca listopada następnego roku.

Zadanie obejmuje:
-  budowa nowego wiaduktu łączącego bez-

pośrednio ulicę Stawową z ul. Marka Pra-
wego,  nośność obiektu to 50 ton

-  wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej – 
kontynuacja ścieżki od Szkoły Muzycznej 
do ulicy Stawowej 

-  nowoczesne aktywne przejścia dla pie-
szych w ramach poprawy bezpieczeństwa 
ruchu pieszego

-  przebudowa przepustu kanalizacji deszczo-
wej zlokalizowanego pod linią kolejową, w 
sposób bezkolizyjny z ruchem na linii kole-
jowej jak i ruchem drogowym,

-  wzdłuż ulicy Stawowej od strony zabudo-

wań ustawione zostaną ekrany dźwięko-
chłonne,

-  rozebranie istniejącego wiaduktu po wyko-
naniu nowego wiaduktu,

-  wykonanie nowego dojazdu poprzez prze-
budowę skrzyżowania ul. Dziewkowickiej 
i Marka Prawego - od strony Dziewkowic 
oraz - przebudowane zostanie skrzyżowa-
nie ulicy Stawowej, Dworcowej i Marka 
Prawego,

-  zmiana kategorii drogi ul. Stawowa - do-
tychczas gminna po przebudowie wiaduktu 
będzie drogą wojewódzką, ul. Marka Pra-
wego na odcinku od Dworcowej do Opol-
skiej będzie zmieniona z wojewódzkiej na 
gminną

-  zamknięcie istniejącego wiaduktu i wpro-
wadzenie ruchu objazdowego – planowany 
ulicą Zakładową > 1 Maja > Cementowa > 
Opolska, od początku maja

(aj)

Przebudowa wiaduktu

50 lat PTTK

Setki imprez. Tysiące uczestników „zarażonych” pasją poznawania. Tak najkrócej 
można podsumować działalność oddziału PTTK przy hucie „Andrzej”, któremu od lat 
szefuje Alfred Feliks (pierwszy z lewej).

Święto Niepodległości z roku na rok 
obchodzimy tłumniej i coraz bardziej róż-
norodnie. Są oficjalne uroczystości i te 
nieco mniej oficjalne. W szkołach odby-
wają się przedświąteczne apele, koncerty 
pieśni patriotycznych, występy teatralne, 
konkursy historyczne, pokazy konwen-
cjonalnych i mniej konwencjolanych 
filmów,do delegacji władz samorządo-
wych coraz chętniej i liczniej przyłączają 
się zwykli mieszkańcy, niosąc kwiaty, by 
złożyć je w hołdzie.

11 Listopada

6 listopada (piątek) odbył się 
Konkurs Pieśni Patriotycznej w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących nr 
1 w Opolu, w którym uczestniczył 
szkolny chór ,,Sursum Corda” z Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących w 
Strzelcach Opolskich. Chór zaśpie-
wał utwór ,,O Polsko” do słów Artura 

Oppmana i zajął drugie miejsce w 
kategorii zespołowej. To świetny wy-
nik, gdyż jury musiało wyłonić zwy-
cięzców spośród 35 wykonawców. 

Dodatkowo chór otrzymał nagro-
dę specjalną ufundowaną przez To-
warzystwo Chóralne Opolszczyzny. 

W kategorii solistów pierwsze miej-
sce zajęła również uczennica ZSO 
Ania Franik (kl. 1 B LO), śpiewając 
,,Biały Krzyż” Czerwonych Gitar. 
Na pianinie akompaniował jej Robert 
Signus (kl.1 D LO).Wykonawców 
przygotowała p. Barbara Niedworok.

Konkurs Pieśni Patriotycznej 
- nagrody dla uczniów ZSO!

W czwartek 12.11.2015 po Mszy 
świętej szkolnej miało miejsce spot-
kanie ze Świętym Marcinem, którego 
współorganizatorami byli uczniowie 
naszej szkoły. Rozpoczynając spotka-
nie, dzieci w nim uczestniczące wy-
słuchały fragmentu Pisma Św., który 
przybliżył zgromadzonym postać mi-
łosiernego samarytanina.  Konkluzją 
tej części spotkania był cytat: „idź i ty 
czyń podobnie”. Następnie zebranych 
odwiedził Święty Marcin, który bar-
dzo krótko przybliżył historię swego 
życia, wtedy też odegrano jeden epi-
zod z życia Św. Marcina tzn. jego 
spotkanie z żebrakiem w bramach 
miasta. Marcin oddał żebrakowi 
część swojego płaszcza, w nocy we 
śnie zobaczył owego żebraka którego 

„Jak Marcin na białym koniu przyjedzie, 
to ostrą zimę nam przywiedzie”

przyodział w chwale nieba – żebrak 
był Chrystusem, który przyszedł aby 
Św. Marcin zrozumiał na czym pole-
ga prawdziwa miłość. Kończąc spot-
kanie dzieci wraz z Św. Marcinem, 
żebrakiem, kapłanem wyszli przed 
kościół, tam Marcin wsiadał na konia 
i wspólnie ze wszystkim przeszedł na 
plac kościelny. Całość spotkania za-
kończyło błogosławieństwo kapłań-
skie po którym nastąpił poczęstunek 
Marcińskimi rogalami. 

Uczniowie zaangażowani w 
przygotowanie spotkania to: Aneta 
Drewniok z klasy III Tek, która wcie-
lił się w rolę żebraka, oraz Seweryn 
Grobarek z klasy IV Tek, który pełnił 
funkcję narratora.

Edyta Bem
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Na początku był żal, dlaczego nie u 
nas?... W ubiegłym roku byłam w Grodźcu 
na Powiatowym Przeglądzie Kultury Kre-
sowej i wówczas zrodziło się pragnienie, 
by podobna impreza odbyła się u nas. W 
tym roku zabieram do Grodźca silną eki-
pę: Emilię Szpiech i Faskowiczów, którzy 
wystąpili na zaproszenie organizatorów 
w programie kabaretowym. Tam zapada 
decyzja – robimy to, ale po swojemu, dla 
Kresowiaków i Ślązaków, z przesłaniem 
tolerancji na początkowe niezrozumienie 
i konflikty, które po wojnie były nieunik-
nione. 

Machina ruszyła. Skąd wziąć teksty? 
Jak trwoga, to do Huberta.  

Jak to zorganizować? Jak się uczyć, to 
od najlepszych. Dziękuję pani Wiesławie 
Nowak, która o organizowaniu imprez wie 
wszystko), a pod względem artystycznym 
- pani Emilii Szpiech, że nie tylko dla cia-
ła, ale i dla ducha.

Zaczynamy od zdjęć (mogę jakiemuś 
elektrykowi sprzedać adresy, gdzie nie 
działają dzwonki): skanowanie, druko-
wanie, opisywanie, zwrot właścicielom 
zdjęć, gazetka – obolałe palce od wbijania 
szpilek – poszło!

Prośby o upieczenie ciasta spotykają 
się z pozytywnym odzewem. 

Rodzi się pomysł na poczęstunek ty-
powymi daniami - śląskim i kresowym, 
czyli gar ciapkapusty i góry pierogów. Bę-
dzie wszystko! 

W międzyczasie jest pomysł na tytuł 
imprezy „Kresowiacy i Ślązacy” – brzmi 
dobrze – zostaje, bo tytuł wystawy zdjęć to 

      Kiedy kilkanaście lat temu w wolnej Polsce podjąłem decyzję o wyjeździe do 
pracy za granicę, nie przypuszczałem, że rozstanie z rodziną będzie tak bolesne, ale tak 
zdecydowałem i poświęciłem się bez przymusu. Jednak jak wytłumaczyć przymus, lub 
„propozycję nie do odrzucenia”, jaką dostali ludzie na Kresach Wschodnich i w dodatku 
jeszcze przed zakończeniem wojny. Jakaż rozpacz, ból i tęsknota musiała im towarzyszyć, 
kiedy rzuceni w obce strony nie mieli możliwości powrotu. Kto dał prawo do decydowa-
nia o losach ludzi bez ich zgody? Nie wszyscy przesiedleńcy mieli szczęście. Nie wszyst-
kim udało się zaaklimatyzować. W dużej mierze zależało to od społeczności lokalnej, któ-
ra różnie przyjmowała „obcych”. W Piotrówce, gdzie się urodziłem, początki integracji 
powojennej także były trudne, ale wiara i dobrzy ludzie zwyciężyli. Teraz wioska może 
się poszczycić wielokulturowością i tolerancją, a wędrówka ludzi jeszcze się nie zakoń-
czyła.  Jest dużo wyzwań przed nami, bo kto wie, czy znowu ktoś nie zdecyduje za nas… 

   Józek

„Najwyższy czas”. No cóż, spóźniliśmy 
się z tym pomysłem co najmniej o 20 lat.  

Konkurs kulinarny, który najbardziej 
zapadł mi w pamięci, kiedy byłam pierw-
szy raz w Grodźcu: są chętni. Jeszcze na-
grody za odwagę i chęć prezentacji - czyli 
szukamy sponsorów. Uff, udało się. 

A teraz coś dla ducha - występ. Ile 
było zabawy, śmiechu, radości na każ-
dej próbie, wiedzą tylko twórcy, aktorzy 
i moja skromna osoba. Skoro nas to tak 
bawi, to innym też się spodoba. Teraz 
trochę dziegciu - żeby nie było samego 
miodu. Był tez kryzys, ale daliśmy radę. 
Wiem, że niektórzy mieli dość moich, nie-
koniecznie mądrych, pomysłów. Widzę te 
spojrzenia i nieme pytania  „czy naprawdę 
musimy?!” Ale przetrzymaliście to - sza-
cunek. Józek, Jurek, Achim, Marek – da-
rujcie to szaleństwo laikowi. 

Niedziela. Ruszmy!...  Niewiele mogę 
opowiedzieć o samym wydarzeniu, bo tak 
silne emocje, adrenalina i stres temu to-
warzyszyły, że nie sposób oddać naszych 
uczuć. W dodatku jury wycięło mi godzi-
nę z  życiorysu, ponieważ czekałam pod 
zamkniętymi drzwiami na werdykt. Nie 
mogę nie wspomnieć o naszym księdzu, 
który miał do nas anielską cierpliwość 
– dobrze, że trafiło na duchownego. A! i 
jeszcze pokazanie naszego współczesnej 
wielokulturowości: nasi czarnoskórzy 
sportowcy zechcieli z nami się bawić, a 
nawet mieli odwagę wystąpić. 

Dziękuję, że mogłam w tym uczest-
niczyć. 

Agata Goliszewska

Pod patronatem Starosty

Kresowiacy i Ślązacy
Znane są wyniki szkolnych elimina-

cji VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Logi-
stycznej.  W drugim etapie największego 
w Polsce turnieju wiedzy logistycznej 
znalazło się 588 uczniów ze 181 szkół 
ponadgimnazjalnych. Wśród nich uczeń z 
CKZiU w Strzelcach Opolskich.

W październikowym, pierwszym eta-
pie olimpiady wzięło udział 7127 uczniów 
z 294 szkół ponadgimnazjalnych w całej 
Polsce. W zawodach drugiego stopnia 
weźmie udział 588 olimpijczyków, którzy 
najlepiej rozwiązali 25 testowych pytań. 
Jest wśród nich – uczeń Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Strzelcach Opolskich.

Etap okręgowy odbędzie się 1 grud-
nia. Uczniowie, którzy najlepiej poradzą 
sobie z zestawem 25 pytań wielokrotnego 
wyboru, zakwalifikują się do finału, w Po-
znaniu.

Mateusz Mateja walczy dalej

Od 10 do 11 października  w Zespo-
le Placówek Oświatowych  Ósemka w 
Strzelcach Opolskich odbyło się szkolenie 
z  zakresu AAC, czyli alternatywnych i 
wspomagających metod komunikacji.  Po-
prowadziła je  pani Anna Andrykowska  - 
pracownik Zespołu Szkół Specjalnych nr 
11 w Krakowie  i wykładowca uniwersy-
tecki   - osoba, która na co dzień z powo-
dzeniem stosuje metody AAC.  Szkolenie 
miało charakter otwarty.  Wzięli w nich 
udział pracownicy pedagogiczni naszej 
szkoły oraz nauczyciele ze  szkół i przed-
szkoli  powiatu strzeleckiego zaintereso-

Porozumiewanie się bez barier
wani taką tematyką. 

Metody alternatywnej i wspomagają-
cej komunikacji to odpowiedź na potrzeby  
dzieci z poważnymi problemami rozwojo-
wymi. One również uczęszczają do strze-
leckich szkół i przedszkoli.  Metody, które 
były tematem szkolenia dają im szansę na 
prawdziwe relacje społeczne – komunika-
cję.  Metody AAC to gesty (wykonywane 
przede wszystkim rękami) lub symbole 
graficzne (uproszczone obrazki), które na 
równych prawach zastępują mowę, czyli 
porozumiewanie się słowem.  Jeżeli dzie-
cko niemówiące  nauczymy porozumiewa-

nia się gestami lub obrazkami, to dajemy 
mu możliwość kontaktu z rówieśnikami, 
wyrażania siebie, uczestniczenia w życiu 
szkolnym czy przedszkolnym, dajemy mu 
możliwość rozwoju. 

Szkolenie było interesujące. Teore-
tyczne części połączone były z praktycz-
nymi ćwiczeniami, z którymi uczestnicy 
szkolenia musieli  się zmierzy

Wszyscy wynieśli z niego cenne 
umiejętności  i wiedzę oraz przekonanie, 
że zawsze warto wspierać i rozwijać  ko-
munikację, zwłaszcza w przypadku osób 
trudnościami w porozumiewaniu się.

Bardzo często zgłaszają się do Rzecz-
nika konsumenci rozżaleni sytuacją, w 
której się znaleźli związaną zawarciem 
umowy kredytu, pożyczki zarówno w ban-
ku, jak i innych instytucjach, jak również 
poprzez firmę pośrednictwa kredytowe-
go. Co innego słyszą podczas zawierania 
umów, a co innego okazuje się potem w 
drobnym drukiem napisanej treści umowy. 
Konsumenci nie mają nawyku czytania 
umów, a często nawet świadomości, że 
jeden egzemplarz umowy winien być im 
dany w momencie zawarcia umowy. Gdy 
przedstawiciel zapewni ich, że umowę 
otrzymają pocztą, bo musi być zweryfi-
kowana przez bank, zazwyczaj wierzą na 
słowo. Wielu konsumentów nie ma poję-
cia o faktycznych kosztach kredytu. Inte-
resuje ich jedynie rata kredytu. Chcą, by 
było szybko i bez zbędnych formalności, 
mają zaufanie do drugiej strony. Podpisują 
zazwyczaj wszystko, co im się podsunie, 
nie czytając. 

Ważne jest by sprawdzać dokład-
nie warunki umowy, gdyż w przypadku 
stwierdzenia niekorzystanych warunków 
do 14 dni można  od niej odstąpić.

Kredyt i pożyczka to sztuka właści-
wego wyboru. 

Kilka przykładów:

Zawarliśmy umowę pożyczki – 
otrzymaliśmy fizycznie kwotę 

27 000 zł. Byliśmy pewni, iż do spłaty bę-
dzie ok 40 000 zł, W rzeczywistości kwota 
do całkowitej spłaty wynosiła 74 000 zł, 
gdyż udzielono nam tak naprawdę pożycz-
ki w wysokości 54 500 zł, a  do otrzyma-
nej kwoty w gotówce 27 000 zł doliczono 
składkę ubezpieczeniową w kwocie ponad 
22 000 zł, prowizję w kwocie prawie 5500 
zł co razem z odsetkami w kwocie ponad 
19 000 zł dało tak dużą kwotę do spłaty. 
Na szczęście zorientowaliśmy się i odstą-
piliśmy od niekorzystnej umowy i zawar-
liśmy umowę w innym banku. 

Konsumentka zawarła umowę po-
życzki na 15 000 zł (kwota ta do 

wypłaty pomniejszona o ubezpieczenie, 
prowizję i opłatę przygotowawczą wynio-
sła ok 12 500 zł). Kredyt rozłożony był na 
60 rat po 331 zł z groszami. Do spłaty było 
więc ok 19 860 zł. Po 5 miesiącach spłaty 
rat po 331 zł potrzebowała pilnie kwoty 
500 zł  na wyjazd. Otrzymała pożycz-
kę w kwocie 21 195 zł (z czego 14 075 
zł poszło na spłatę poprzedniej pożyczki, 
6 587 zł stanowią koszty ubezpieczenia, 

32 zł oplata przygotowawcza, a 500 zł 
konsumentka otrzymała do dyspozycji). 
Do spłat doliczając odsetki miała kwotę 
29025 zł –75 raty x 387 zł. Konsumentka 
otrzymała wprawdzie zwrot z niewyko-
rzystanego ubezpieczenia pierwszej po-
życzki w kwocie 1089 zł jednakże na „do-
braniu” kwoty 500 zł do wcześniejszej 
pożyczki (splata całkowita pierwszej 
pożyczki) straciła minimum 9000 zł. Po 
interwencji Rzecznika udało się na szczęś-
cie  powrócić do warunków starej umowy 
konsument zawarł 4 umowy pożyczki w 
instytucji nie będącej bankiem (z czego 
o 2 nie miał pojęcia). Obecnie jedna jest 
aktywna, a pozostałe zostały każdorazowo 
zamknięte kolejną pożyczką. 

Konsument otrzymał łącznie do 
swojej dyspozycji  kwotę 11 110 

zł, a do spłaty zgodnie z ostatnią pożyczką 
miał ponad 32 000 zł i kwota, którą fak-
tycznie miałby spłacić jest jeszcze wyższa 
biorąc pod uwagę ponad 3 lata spłat, które 
dokonywał. Każdorazowo narażony był na 
dodatkowe koszty ubezpieczenia, prowizji  
i opłat za rozpatrzenie wniosku. Nie był 
świadomy wszystkich kosztów i przedsię-
biorca proponował kolejne pożyczki nie-
korzystne dla konsumenta. Nie informo-
wał go również o możliwości odzyskania 
ubezpieczenia za wcześniejsze spłaty kre-
dytów. Dopiero teraz konsument odzyskał 
część kosztów ubezpieczenia. Pierwsza 
pożyczka była na 57 miesięcy i konsument 
mógł ją spokojnie spłacać, a gdy chciał 
dodatkową kwotę 1000 zł, można było mu 
zaproponować nową umowę, bez koniecz-
ności zamykania pierwszej i narażania go 
na dodatkowe koszty. Późniejsze umowy 
były zawierane w związku z obietnicą niż-
szych rat, konsument nie miał świadomo-
ści, że zawiera nowe umowy. Jednak rata 
to nie wszystko, bo są dodatkowe koszty i 
zwiększył się okres kredytowania.

Konsument próbował dochodzić 
swych praw przez Policję i Prokuraturę 
jednak sprawę umorzono, gdyż udowod-
nienie „oszustwa” jest trudne, bo musi być 
celowy zamiar.

Kilku konsumentów zawarło umo-
wy przez pośrednika. W ulotce i 

w zapewnieniach miało być bez żadnych 
kosztów pośrednictwa. W rzeczywistości 
okazało się, iż konsumenci mają zapłacić 
od 5 do 9 tys. kosztów pośrednictwa – po-
życzki na kwoty parunastu tysięcy złotych

Konsumentka zawarła umowę kre-
dytową przez pośrednika. Otrzy-

mała fizycznie kwotę 48 961 zł. Całkowita 
kwota do spłaty to kwota prawie 131 000 
zł. Oprócz kwoty, którą konsumentka 
otrzymała w treści umowy jest ponad 4000 
ubezpieczenia, ponad 2 tys. prowizji i po-
nad 16 600 zł, które przekazano na niezna-
ny konsumentce rachunek. Konsumentka 
nie otrzymała umowy po podpisaniu więc 
jej nie analizowała. W rzeczywistości oka-
zało się, że kwota ponad 16.000 zł są to 
koszty pośrednictwa… 

Cytat z pozwu konsumenta, który 
kieruje sprawę do sądu „Kopię 

umowy otrzymałem ostatecznie w poło-
wie stycznia 2015 . i po jej otrzymaniu 
stwierdziłem, iż padłem ofiarą nieuczci-
wej praktyki rynkowej, okazało się, iż 
rzekomo w październiku  zawarłem przez 
pośrednika drugą umowę z Bankiem   i 
otrzymałem kwotę niecałych 200 zł  i po-
niosłem stratę wynikającą z jej zawarcia w 
kwocie 12 045,24 zł tytułem  prowizji od 
udzielonego kredytu i kwotę 3 102,38 zł 
tytułem ubezpieczenia. Nigdy nie podpi-
sałbym takiej umowy. Po co miałbym po 
miesiącu czasu od poprzedniej podpisy-
wać taką umowę i w celu uzyskania nieca-
łych 200 zł płacić ponad 15 000 kosztów 
z tym związanych. Jestem załamany zaist-
niałą sytuacją. Próbowałem wielokrotnie 
wyjaśniać sprawę. Posiadam  świadków 
moich rozmów z firmą pośredniczącą.” 

Coraz więcej konsumentów skar-
ży się na problemy z bankami i 

pośrednikami kredytowymi. Zdarzają się 
sytuacje, gdy konsumenci nie mają świa-
domości faktycznych kosztów kredytu i są 
rozczarowani, że w rzeczywistości płacą 
ogromne prowizje, opłaty przygotowaw-
cze czy koszty pośrednictwa. Pamiętaj-
my, by uniknąć problemów sprawdzajmy 
dokładnie warunki umów przed ich pod-
pisaniem, gdy nie jesteśmy zdecydowani 
– niczego nie podpisujmy. W momencie 
podpisania umowy musimy otrzymać je-
den jej egzemplarz i nie dajmy się przeko-
nać, że umowa musi być zweryfikowana 
przez bank i otrzymamy ją później. Wielu 
konsumentów twierdzi, iż nie otrzymało 
umowy przy jej podpisaniu i nie miało 
tym samym możliwości od jej odstąpie-
nia. Obowiązująca od 18 grudnia 2011 r. 
ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie kon-
sumenckim  nie określa maksymalnego 
kosztu kredytu. Jej przepisy pozwalają 
jedynie określić całkowity koszt konkret-
nego kredytu.

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Koszt kredytu to nie tylko odsetki
Powiatowy Rzecznik Konsumentów ostrzega:
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Dzieje się w Powiatowym Centrum Kultury 
8 listopada br. w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich odbył się casting Miss 

Polski Opolszczyzny oraz Miss Polski Nastolatek Opolszczyzny. Tegoroczne wybory prowadziła Anna Pa-
biś II Wicemiss Polski. 

Dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu strzeleckiego cieszy się kurs komputerowy dla seniorów – w wieku 50+. 
Pierwsze zajęcia odbyły się 4 listopada. Ponieważ ciągle zgłaszają się do nas osoby chętne - w styczniu ruszy druga edycja! 

Ważnym wydarzeniem w Powiatowym Centrum Kultury był koncert Eleni, który odbył się 14 listopada br. Bilety na to wyda-
rzenie zostały sprzedane w rekordowym czasie! Podczas koncertu goście wspólnie z artystką śpiewali jej największe przeboje. To był 
fantastyczny sobotni wieczór!

Już 16 listopada ruszyły Florystyczne Warsztaty Bożonarodzeniowe MAGIA ŚWIĄT. Zgłosiło się tak dużo osób, że trzeba było 
uruchomić drugą grupę warsztatową! Jej zajęcia będą się odbywały w piątki o godz. 17.00. Warsztaty są poprowadzone przez wykwa-
lifikowaną florystkę Justynę Siwiec-Kokoszkę. Podczas zajęć wykonywane są wianki adwentowe,  zawieszki i ozdoby na drzwi, stroiki 
na stół,  zawieszki na okna, ozdoby na prezenty i świece. 

W dniu 20 listopada 
(piątek) godzina 17.00 za-
praszamy na zajęcia poka-
zowe: Szkraby i muzyka. 
Są to zajęcia dla dzieci od 
18 miesiąca życia do 4 lat. 
Dzieci poprzez śpiew, ta-
niec, ruch, słuchanie, wy-
konywanie małych prac 
plastycznych i muzykowa-
nie z wykorzystaniem róż-
norodnych instrumentów 
odkrywają swoje twórcze 
uzdolnienia. A te drzemią 
w każdym malcu. Wstęp 
wolny.

Do końca listopada w 
Powiatowym Centrum Kul-
tury można przynosić swoje 
prace – trwają właśnie dwa 
konkursy bożonarodze-
niowe. Pierwszy z nich – na 
wykonanie najpiękniejszej 
ozdoby na choinkę Powia-
towego Centrum Kultury 
(wykonanej ręcznie lub 
własnoręcznie ozdobio-
nej bombki). Mogą w nim 
uczestniczyć dzieci i mło-
dzież – od przedszkolaków 
do gimnazjalistów.

Na drugi konkurs 
uczestnicy – poczynając 
od uczniów kl. IV szkoły 
podstawowej, kończąc na 
dorosłych - muszą przygo-
tować aniołka w formie 
przestrzennej. Szczegóły 
dotyczące obu konkursów 
można znaleźć na stronie 
internetowej PCK oraz na 
facebooku!

Miesiąc grudzień rów-
nież zapowiada się cieka-
wie. Zaczynamy od wizyty  
Wojciecha Cejrowskie-
go, która odbędzie się 15 
grudnia 2015 r. W tym sa-
mym miesiąc, a dokładnie 
27 grudnia 2015 r. zapra-
szamy na koncert Krzysz-
tofa Krawczyka. 

Uczestnikami wycieczki byli ucznio-
wie zawodu stolarz Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Leśnicy. Była to dwudnio-
wa wycieczka przedmiotowa do Poznania 
celem zwiedzenia  wystawy Międzynaro-
dowych Targów Maszyn i Narzędzi dla 
Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego 
DREMA 2015.

Trasa do Poznania prowadziła przez 
Wrocław, dlatego mieliśmy sposobność 
zwiedzić stadion drużyny „Śląska Wroc-
ław”, na którym odbywały mecze Euro 
2012. Już z daleka widać okazałą bryłę 
stadionu, która robi naprawdę duże wra-
żenie. Po stadionie oprowadzała nas  kie-
rownik ds. Komunikacji Marketingowej. 
Oglądaliśmy stadion z trybun, byliśmy 
również w szatani dla zawodników. Dzię-
ki uprzejmości kierownictwa Państwowej 
Bursy Szkół Artystycznych w Poznaniu 

mieliśmy zapewniony nocleg i posiłki. 
W tym miejscu chcemy wyrazić swoją 
wdzięczność.

Na drugi dzień udaliśmy się na Targi 
Poznańskie celem zwiedzenia wystawy 
maszyn i narzędzi do przemysłu drzew-
nego. Wystawa to niemal 800 czołowych 
producentów i dostawców technologii.  
Przestrzeń zapełniły działające maszyny 
i urządzenia sprzężone w węzły technolo-
giczne. O ich prestiżu świadczy chociażby 
fakt, że jest to jedyne w Polsce i jedno z 
kilkunastu na świecie branżowych wyda-
rzeń popieranych przez Europejską Fede-
rację Producentów Maszyn do Obróbki 
Drewna EUMABOIS.

Był to  wyjątkowy w swoim rodza-
ju pokaz produkcji mebli – podobnie jak 
ma to miejsce w normalnie funkcjonują-
cym zakładzie. Oprócz oglądania maszyn 

uczniowi brali udział w  licznych ćwicze-
niach, m.in. wbijania gwoździ,  lakiero-
wania pistolem malarskim, frezowania 
drewna. Szczególnie zainteresowała nas 
obróbka płyt MDF. Udało nam się wy-
konać  pamiątkowy napis ZPO Leśnica, 
który przekazaliśmy dyr. Ośrodka w po-
dziękowaniu za wyrażenie zgody na orga-
nizację wycieczki.

Tak daleka podróż mogła odbyć się 
dzięki temu, że nasza placówka posiada 
„BUS” szkolny do przewożenia osób. 
Wrażeniami z  wycieczki podzieliliśmy 
się z  kolegami podczas prezentacji multi-
medialnej. Owocem naszej wycieczki jest 
wiedza z zakresu nowoczesnych technolo-
gii stolarskich. 

Sławomir Kossakowski
ZSZ w Leśnicy

Z Leśnicy do Poznania
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e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
w Zawadzkiem
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Powiatowe Centrum Kultury
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e-mail: 
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Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
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Pożarnej w Strzelcach Opolskich
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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

Centrala Starostwa Powiatowego 
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Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 
744, 745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 763.
Wydział Organizacyjny
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Zespół Kontroli
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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 

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 
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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 .

Serwis czynny poniedziałek 

piątek godz. 7.00-17.00, sobota 7.00- 15.00

                                         ZAPRASZAMY

KIEROWCA STRZELCE - wykształcenie zawodowe, 
AUTOBUSU OPOLSKIE - prawo jazdy kat.D, 
  - kurs na przewóz osób
MAGAZYNIER STRZELCE - wykształcenie zawodowe, 
 OPOLSKIE - doświadczenie mile widziane,
  - upr. do kierowania wózkami 
    widłowymi, 
  - gotowość do pracy w systemie
    zmianowym
MAGAZYNIER  ZAWADZKIE - obsługa wózka jezdniowego 
BRYGADZISTA    oraz suwnicy z poziomu roboczego
  - wykształcenie średnie 
    zawodowe – techniczne
  - min. 5 lat doświadczenia 
    w pracy z zespołem,
  - udokumentowane stanowisko 
    kierownicze na poziomie 
    brygadzisty, pomocnika
PAKOWANIE OLSZOWA - wykształcenie min. zawodowe,
TOWARU  - pracowitość, zaangażowanie, 
  dyspozycyjność,
  - doświadczenie w pracy fizycznej
PAKOWACZ STRZELCE - gotowość do pracy w ruchu ciągłym 
 OPOLSKIE
USTAWIACZ MASZYN STRZELCE - wykształcenie min. zawodowe,
  OPOLSKIE - znajomość budowy maszyn
PRACOWNIK STRZELCE - wykształcenie min. zawodowe 
TRANSPORTOWY OPOLSKIE - uprawnienia operatora wózka  
  widłowego
OPERATOR ŻĘDOWICE -  wykształcenie min. zawodowe 
URZĄDZEŃ 
PRZEMYSŁU 
SZKLARSKIEGO
PRACOWNIK STRZELCE - elastyczność i dyspozycyjność
PRODUKCYJNY OPOLSKIE praca również w weekendy 
W DZIALE SPRZEDAŻY  - motywacja do pracy oraz do 
    wspierania działań organizacji 
  - słaba znajomość j.angielskiego
OPERATOR WOJ. OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe / średnie
ŁADOWARKI  - operator ładowarki kat. II
  - mile widziane doświadczenie
POMOCNIK STRZELCE - wykształcenie średnie mile 
OPERATORA OPOLSKIE widziane techniczne, 
    elektryczne, mechaniczne,
  - obsługa komputera,
  - gotowość do pracy w ruchu ciągłym
OPERATOR ŻĘDOWICE - wykształcenie zawodowe 
URZĄDZEŃ  bądź średnie 
PRZEMYSŁU 
SZKLARSKIEGO
OPERATOR MASZYN STRZELCE - wykształcenie min. zawodowe 
 OPOLSKIE - rozróżnianie kolorów
AUTOMATYK ZAWADZKIE - mile widziane uprawnienia SEP
– ELEKTRONIK
MONTER INSTALACJI STRZELCE - wykształcenie zasadnicze zawodowe 
GAZOWYCH OPOLSKIE  - 5 lat dośw. na podobnym stanowisku
  - świadectwo kwalifikacji zawodowej 

uprawniające do zajmowania się eks-
ploatacją urządzeń instalacji i sieci 

     Gr. II i Gr. III
OBSŁUGA PRASY UJAZD - wykształcenie zawodowe
HYDRAULICZNEJ  - doświadczenie
ELEKTRYK STRZELCE - wykształcenie min. średnie 
 OPOLSKIE - umiejętność spawania metodą
     MIG, TIG
  - uprawnienia elektryczne do 1 KV
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 - wykształcenie min. średnie 
 OPOLSKIE
KOSMETYCZKA STRZELCE - wykształcenie średnie kierunkowe
  OPOLSKIE - wykonywanie zabiegów 
   pielęgnacyjnych
  - kurs stylizacji paznokci
PIELĘGNIARKA STRZELCE - wykształcenie wyższe 
 OPOLSKIE - kurs pielęgniarki środowiskowej 
   lub kurs szczepień

UCHWAŁA NR XIII/124/15
RADY POWIATU STRZELECKIEGO

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu 
usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych 

w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato-
wym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) w związku z art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.

poz. 1137 z późn. zm.) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 04 sierpnia 
2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. maksymalnych stawek opłat za 
usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (M.P z 2015r. 
poz. 707) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi 
w następujących wysokościach:
1)  rower lub motorower:
 a) za usunięcie - 111 zł;
 b) za każdą dobę przechowywania - 19 zł,
2)  motocykl:
 a) za usunięcie -219 zł,
 b) za każdą dobę przechowywania - 26 zł,
3)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:
 a) za usunięcie - 480 zł;
 b) za każdą dobę przechowywania - 39 zł,
4)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:
 a) za usunięcie - 599 zł;
 b) za każdą dobę przechowywania - 51 zł,
5)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:
 a) za usunięcie – 848 zł;
 b) za każdą dobę przechowywania - 73 zł,
6)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:
 a) za usunięcie - 1 250 zł;
 b) za każdą dobę przechowywania - 134 zł,
7)  pojazd przewożący materiały niebezpieczne:
 a) za usunięcie - 1 521 zł;
 b) za każdą dobę przechowywania - 197 zł.

§ 2. Ustala się wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, 
jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów, w 
następującej wysokości:
1)  rower lub motorower - 56 zł;
2)  motocykl - 110 zł;
3)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 240 zł;
4)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 300 zł;
5)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 424 zł;
6)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 625 zł;
7)  pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 761 zł.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/491/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 paź-
dziernika 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 
pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od 
usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014r. poz. 2396).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i 
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
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Ad multos annos!

Jubilatce przekazujemy serdeczne życzenia 
w imieniu redakcji: 

dużo zdrowia, uśmiechu 
i wielu jeszcze lat - bez trosk,  

pełnych słońca.

Z ogromną przyjemnością dziś wraz z Państwem składamy najser-
deczniejsze życzenia z okazji 90. urodzin jednej mieszkance naszego 
powiatu. Z tej okazji odwiedził Jubilatkę z listem gratulacyjnym, uro-
dzinowym upomin- kiem i najlepszymi życzeniami wicestarosta Janusz 
Żyłka.

Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2014

Reklama jest nagrodą w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2014 w kategorii: przetwórstwo rolno-spożywcze

ul. Szkolna 9, 47-110 Kolonowskie
tel. 77 404 87 70

Zwycięzca konkursu na Najlepszy Produkt Powiatu 2014
w  kategorii: przetwórstwo rolno-spożywcze

PAMAS - Piotr Matyszok
Zakład Przetwórstwa Mięsnego

www.pamas.pl

Pani Jadwiga Jaksik, mieszkanka Kielczy, jubileusz 90-lecia świętowa-
ła 11 listopada br.

Konkurs „The Most Impressive Jack O’Lantern 2015” w 
ZSO  rozstrzygnięty! Po burzliwych debatach nagrodzono pra-
cę Hanny Goski z klasy Ia LO, która była prawdziwym dzie-
łem sztuki i kolejnym potwierdzeniem wielkiego talentu Hani. 

II miejsce zdobyła Anna Golombek z Ia LO za  wspaniałą 
dynię, którą ledwo można było unieść.

III miejsce przyznano Wiktorii Pawletko z IIb gimnazjum 
za przeuroczą dynię z kotem pod niebem z gwiazd. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali torby  pełne słodyczy i 
wspaniałe dyplomy w kształcie nietoperzy, ręcznie wykonane. 
Na ten oryginalny pomysł wpadła ich autorka - uczennica kla-
sy maturalnej  Patrycja Biniek. 

Komisja w składzie: Dorota Małczak, Anna Zmuda i Zofi a 
Sowa oraz organizator jeszcze raz serdecznie gratulują wszyst-
kim uczestnikom! 

 Katarzyna Maciaszczyk-Paprotny

Dynie nagrodzone nietoperzami


