Wszystkim Paniom,
z okazji Dnia Kobiet,
składamy
najserdeczniejsze życzenia
spełnienia wszystkich marzeń,
zadowolenia z życia, pogody ducha,
zdrowia i wielu chwil radości
tak by w każdym roku uśmiech
na twarzy ciągle gościł
i czasu starczało na wszystko
a szczęście dopisywało
mimo wszystko !
Wicestarosta Strzelecki
Waldemar Gaida

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Bartoszek

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Gala Lauri 2010

Zwycięzcy i wyróżnieni w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu 2009 ze statuetkami i pamiątkowymi grawertonami,
czyli Gala Lauri 2010 przeszła do historii

Granice między
państwami
zniknęły, nadal
istnieją w naszych
głowach
mówi Eva Irrgang,
Starosta Powiatu Soest
- Od prawie 10 lat nasze powiaty
mają podpisaną umowę o partnerstwie. Jak Pani ocenia ten okres?
Eva Irrgang: Na wstępie chciałabym zaznaczyć, że jestem dumna z partnerstwa naszych powiatów
i czuję się związana ze społecznością Powiatu Strzeleckiego. Podpisanie umowy o partnerstwie nie było początkiem naszych kontaktów,
tylko ich punktem kulminacyjnym –
początki poznawania się i nawiązania współpracy sięgają dużo głębiej
w przeszłość niż oficjalne przypieczętowanie umowy. Przecież zanim
do niego doszło - powiatowe stowarzyszenia i organizacje z obydwu
naszych powiatów, takie jak np. lu-

dowe zespoły muzyczne, szkoły, ale
także policja nie tylko pozostawały
w bliskich relacjach, ale nawet prowadziły już intensywną wymianę.
Więcej czytaj na str. 2

Najlepsi Uczniowie
Powiatu 2009:
Sebastian Lechowicz,
Marta Gomolla,
Karolina Klyta
i Dominika Wiechoczek
z rodzicami
i dyrektorami szkół

Co dalej ze strzeleckim PKS-em?

S

tan na dziś jest taki: 15 stycznia
2010 r. o godzinie 14.00 upłynął termin złożenia wiążących propozycji warunków umowy nabycia
akcji PKS SA w Strzelcach Opolskich przez potencjalnych inwestorów. Propozycje złożyły trzy firmy:
Prywatne Biuro Podróży SINDBAD
z siedzibą w Opolu, ADAMIETZ Sp.

z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich oraz Veolia Transport Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. I te
trzy firmy zostały dopuszczone przez
Ministerstwo Skarbu Państwa do badania (due diligence). Analiza złożonych ofert trwa w ministerstwie.
Więcej czytaj na str. 5

Honorowym
Obywatelem Powiatu
Strzeleckiego - po raz
pierwszy w historii
- został Eugeniusz
Szymaniec, długoletni
dyrektor ZSZ nr 1
w Strzelcach Opolskich

Więcej czytaj na str. 5 i 8
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Bardzo
droga zima

Nowy mikrobus dla SOSW w Leśnicy

S

N

ajpierw pisaliśmy o drogach,
którymi trudno było przejechać, bo były zasypane lub zawiane
śniegiem, oblodzone, z głębokimi
koleinami. Potem – o pługach i piaskarkach, które nie nadążały z robotą. I o kolosalnych wydatkach na
zimowe utrzymanie dróg, którego
efektów i tak czasami nie było widać. Teraz będziemy pisać o tym,
jak te drogi są dziurawe. I o kolosalnych wydatkach, jakie pociągnie za
sobą naprawa nawierzchni.
Trwa właśnie objazd dróg powiatowych: robimy „inwentaryzację” zniszczonych odcinków – mówi Andrzej Ful, naczelnik wydziału
dróg strzeleckiego starostwa. - Potem ustalony zostanie harmonogram
prac, by jak najszybciej udało się

nam doprowadzić je do właściwego stanu. Już dziś możemy powiedzieć, że te naprawy pociągną za sobą ogromne koszty.
Nie przypominam sobie w ciągu
10 lat istnienia powiatu tak dotkliwej zimy – mówi starosta Swaczyna. - W roku 2002 mieliśmy ogromne śnieżyce, bardzo silne wiatry, co
dało się drogowcom mocno we zna-

ki, ale na pewno ani ówczesne odśnieżanie, ani pozimowe remonty
dróg nie były tak kosztowne jak będzie tegoroczna zima. Największe
dziury łatamy już w tej chwili asfaltem na zimno, ale to doraźne rozwiązanie, na szybko, żeby tylko dało się jeździć. Właściwe prace remontowe ruszą pełną parą około 1
kwietnia.

Dok. ze str. 1

Granice między
państwami zniknęły,
nadal istnieją
w naszych głowach
Umowy o partnerstwie zostały
podpisane również pomiędzy miastem Strzelce Opolskie a Soest,
a także między gminami Wickede/
Ruhr i Jemielnicą. Jako mieszkanka Wickede cieszę się szczególnie
z zacieśniających się więzi mojej rodzinnej gminy z Powiatem Strzeleckim. Warto dodać, że miasta i gminy aktywnie współpracują także na
innych płaszczyznach, np. wchodząc w skład pewnych stowarzyszeń. Dobrym przykładem może tu
być Związek Nowej Hanzy, zrzeszający wiele europejskich miast o handlowych tradycjach, m.in. Soest
i Strzelce Opolskie. Przypomnę, że
hanzami nazywano od czasów średniowiecza związki miast Europy
Północnej, popierających się i prowadzących wspólną politykę handlową. Najbardziej znana z nich to
tzw. Hanza niemiecka, w której od
XII do XVII w. zrzeszająca praktycznie wszystkie miasta pobrzeża
Morza Północnego i Bałtyku, które
dzięki temu zmonopolizowały handel na tych akwenach. Do tych wielowiekowych tradycji nawiązuje
Związek Miast Nowej Hanzy, koncentrujący się obecnie na współpracy w dziedzinie kulturalnej, społecznej i oświatowej.
Piękne jest to, że partnerstwo
międzynarodowe może mieć tak różnorodne formy i może opierać się
na tak wielu filarach. Najważniejszym celem jest uczenie się toleran-

Podczas Gali Lauri 2010 Eva Irrgang, starosta Powiatu Soest , otrzymała na pamiątkę rzeźbę przedstawiającą św. Annę
cji dla wszystkich żyjących obok nas
i współistnienia innych kultur. Wiadomo: nad tym musimy popracować,
i to zarówno na płaszczyźnie oficjalnej, jak i w społecznej. Na pytanie jak
oceniam ten czas mogę powiedzieć,
że jest to bardzo wartościowa wymiana, która się nam już udała, ale w której występują możliwości poprawy.
Nasze powiaty już bliskie, czy ciągle dalekie?
Eva Irrgang: Przyjaźni nie można zapisać na papierze, choć partnerstwo daje szansę na nawiązanie
bliskich, bezpośrednich kontaktów.
Wykorzystaliśmy tę szansę, dzięki czemu nie jesteśmy sobie obcy.
To droga do przyjaźni. Przyjaźń potrzebuje przeszłości, wspólnej historii, wspólnych przeżyć, teraźniejszości oraz przyszłości. Kamień węgielny został położony, a w przyszłości
czeka nas intensywniejsza praca.

„Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”

P

olicjanci z naszej komendy w ramach programu pomocy ofiarom przestępstw, wezmą udział w spotkaniach organizowanych w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw organizowanego przez Ministerstwo
Sprawiedliwości. Spotkania odbędą się w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich.
Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje od 22 do 26 lutego 2010r.
„Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Akcja ma mieć głównie charakter edukacyjny, a jednym z jej podstawowych celów jest informowanie
społeczeństwa o uprawnieniach, jakie przysługują osobom pokrzywdzonym oraz o istnieniu podmiotów mogących udzielić im pomocy.
Na terenie powiatu strzeleckiego w ramach tej akcji będzie można spotkać się w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich z funkcjonariuszem Policji.
26 lutego 2008 w godzinach 10.00 – 14.00 dyżur z ramienia Komendy
Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich będzie pełnił referent ds. nieletnich i patologii sierżant sztabowy Adam Tymiński.
Serdecznie zapraszamy na spotkania!

pecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Leśnicy wzbogacił się
o nowy 9 miejscowy mikrobus dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Przekazanie auta
nastąpiło w czwartek 18 lutego 2010
roku, na terenie placówki, a w tej
uroczystej chwili wzięli udział: starosta strzelecki Józef Swaczyna oraz
wicestarosta Waldemar Gaida, dyrektor SOSW w Leśnicy Ryszard
Baszuk oraz wicedyrektor SOSW
Tadeusz Leśko.
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy zakupił samochód
volkswagen T 5 Caravelle 1,9 TDI
o wydłużonej wersji nadwozia. Auto posiada 102 konny turbodoładowany silnik diesla, pełen pakiet
systemu wspomagania hamowania
ABS, ASR, EDS, ESP, MSR, manualną klimatyzację, lewarek w desce rozdzielczej w formie joysticka, skrzynia 5 + wsteczny, dwie poduszki powietrzne, auto alarm, radio
z CD i MP3,niezależne ogrzewanie
tyłu pojazdu, pełną tapicerkę, rolety
okienne w przedziale pasażerskim,
wygodne kanapowe siedzenia, duży
przestronny bagażnik i najważniejsze, miejsce na wprowadzenie wózka dla osoby niepełnosprawnej, teleskopowe najazdy. Auto kosztowało
105 900 złotych, z budżetu Powiatu Strzeleckiego wyasygnowano na
ten cel 74.130 złotych, a ze środków
PFRON (w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”) udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 31.770 złotych.
Obok nowego samochodu jest
obecnie używane 12-letnie auto,
przystosowane również do przewozu osób niepełnosprawnych, o przebiegu ponad 200 tysięcy kilometrów,
mocno wyeksploatowane

i wymagające coraz większych nakładów finansowych, ale pomimo
tego oba auta umożliwią transport
16 uczniów, co w naszym przypadku oznacza przewiezienie całego zespołu klasowego. Dzięki temu odpadną koszty związane z wynajmem
autobusu, co ma niebagatelne znaczenie dla ośrodka.
Zakup tego mikrobusa to jedna
z najpilniejszych potrzeb placówki. Dziękujemy panu staroście, wicestaroście, członkom zarządu i rady powiatu strzeleckiego za zrozumienie i przychylność w rozeznaniu
naszych potrzeb. Muszę podkreślić,
że temat zakupu nowego auta podjął wicestarosta Waldemar Gaida
podczas pobytu na zawodach sportowych w wędkarstwie spławikowym szkół integracyjnych i specjalnych w kwietniu ubiegłego roku
w Raszowej. To dzięki jego inicjatywie możemy dziś cieszyć się z nowego auta.
W ośrodku obecnie przebywa 188
uczniów upośledzonych umysłowo
w stopniu lekkim, umiarkowanym
i znacznym ,w tym 26 posiada orzeczenie o lekkim, umiarkowanym
i znacznym stopniu niepełnosprawności. Samochód przystosowany do
przewozu osób niepełnosprawnych
ruchowo jest w naszej placówce niezbędny. Na co dzień samochód służy wszystkim uczniom do przewozu
do lekarzy specjalistów: neurologa,
psychiatry, ortopedy, stomatologa
czy kardiologa. Umożliwia pełną rewalidację poprzez udział w różnego
rodzaju olimpiadach, konkursach,
przeglądach, rajdach, obozach, zielonych szkołach organizowanych na
terenie województwa i kraju. Dzięki
niemu mamy możliwość uatrakcyjnienia oraz poszerzenia naszej oferty edukacyjnej i rehabilitacyjnej.

- Czego ciągle możemy się uczyć
od siebie? Zarówno na poziomie
władz, jak i poszczególnych grup
społecznych?
Eva Irrgang: Poznanie inaczej
myślących oraz czujących ludzi prowadzi do głębszego zrozumienia innych kultur. I to zrozumienie jest naszą szansą. Żyjemy w zjednoczonej
Europie - granice oraz szlabany istnieją bardziej w naszych głowach
niż rzeczywistości.
- Czy zrobiliśmy już wystarczająco dużo dla rzeczywistego poznania się i nawiązania bliższych kontaktów, a nawet zaprzyjaźnienia
mieszkańców naszych powiatów?
Nie jest tak, że akt partnerstwa
został podpisany, był pewien okres
ożywienia, a potem kontakty stały się raczej formalne, tyle, by pokazać, że skoro jesteśmy partnerskimi powiatami, to coś trzeba robić?
Eva Irrgang: Jubileusz 10–lecia
partnerstwa przypadający w 2011
roku jest okazją do rozbudowywania istniejącego już fundamentu.
W naszych państwach wiele problemów jest podobnych. Jestem pewna,
że wspólnie możemy znaleźć pomysły na ich rozwiązanie. Kontakty oficjalne i formalne są bardzo ważne,
ale stanowią tylko ramę. Ważne jest,
by ją wypełnić bezpośrednimi, intensywnymi kontaktami mieszkańców naszych powiatów.
To proces długofalowy. Spojrzenie na te 10 lat może być powodem
do podjęcia nowej inicjatywy i nadaniu wymianie nowego rozmachu.
Musimy motywować naszych obywateli oraz obywatelki do poszukiwania kontaktów i dbania o nie. Będę wspierać te dążenia.

WYRÓŻNIENIA DLA NAJLEPSZYCH
– OGLOSZENIE KONKURSU „LAUR ZIEMI STRZELCEKIEJ”

P

o raz dwunasty Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka ogłasza
konkurs „Laur Ziemi Strzeleckiej”.
Nagrody – „Laury …” są wyrazem
uznania dla kompetencji, zaangażowania, służby dla Ziemi Strzeleckiej
jej najwybitniejszych mieszkańców.
Przyznanie nagrody „Laur Ziemi
Strzeleckiej” jest także istotnym elementem budowania samorządności,
lokalnej aktywności oraz identyfikacji mieszkańców z regionem.
Dotychczasowe zainteresowanie
i sympatia okazywane przez mieszkańców Ziemi Strzeleckiej poprzednim edycjom, są dowodem, że nagroda oraz uroczysty charakter jej
wręczenia, zdobyły stałe miejsce
w życiu lokalnej społeczności.
Zarząd Stowarzyszenia Ziemia
Strzelecka zwraca się z prośbą do
mieszkańców powiatu strzeleckiego, do władz samorządowych, do
organizacji społecznych o zgłaszanie kandydatur do tej nagrody. „Laur

Ziemi Strzeleckiej” przyznawany
jest w pięciu kategoriach:
• działalność społeczna,
• działalność gospodarcza,
• działalność wychowawcza,
• działalność kulturalna,
• działalność społeczna.
Wniosek powinien zawierać informację o wnioskodawcy i kandydacie wraz z uzasadnieniem kandydatury (zwięzła nota o osiągnięciach i działalności kandydata) oraz
jasno określoną dziedzinę działalności (spośród a-e) zgłaszanej osoby/firmy/instytucji. Zgłoszenia należy przekazać do 5 marca 2010 roku, w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Laur Ziemi Strzeleckiej”
na adres:
STOWARZYSZENIE
ZIEMIA STRZELECKA
ul. Wałowa 5, 47-100 Strzelce
Zarząd Stowarzyszenia
Ziemia Strzelecka
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OFERTY PRACY

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych
w 2009 roku
1. Oferty pracy
Do 31.12.2009 roku pracodawcy
zgłosili do urzędu 2042 oferty pracy, w tym 1394 oferty pracy niesubsydiowanej, 3 oferty prac interwencyjnych, 68 ofert robót publicznych, 2 oferty przygotowania zawodowego, 293 oferty staży, 201 ofert
prac społecznie użytecznych.
W powiecie strzeleckim, podobnie jak w całym województwie opolskim, na jedną ofertę pracy przypadało średnio w całym 2009 roku
około 17 bezrobotnych.
2. Szkolenia i przekwalifikowania
W 2009 roku Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich zorganizował szkolenia dla 314 osób bezrobotnych (w tym 5 osób kontynuowało szkolenia z 2008r.) z czego
305 osób zakończyło udział w szkoleniach.
Według stanu na 31.12.2009 r.
189 osób podjęło zatrudnienie tj.
(61,97%).
Do końca grudnia 2009 roku Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach
Opolskich na podstawie analiz ofert
pracy i wniosków bezrobotnych zorganizował dla 171 bezrobotnych
szkolenia finansowane z Funduszu
Pracy (w tym 5 osób kontynuowało szkolenia z 2008r.). Według stanu
na 31.12.2009r. 162 osoby ukończyły szkolenia oraz 133 osób po ukończonych szkoleniach podjęły pracę (tj. 82,1%). Na szkolenia z Funduszu Pracy zostały zaangażowane
środki w wysokości 330,5 tys. PLN.
Od 1 stycznia 2009 r. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich kontynuuje realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Społecznego Poddziałanie 6.1.3 pn.
„Cel - dobra praca”, którego wartość
na rok 2009 wynosi 1045,3 tys. zł.
Celem nadrzędnym projektu, który
skierowany jest do osób bezrobotnych, jest przede wszystkim podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności do potrzeb regionalnej i powiatowej gospodarki oraz
tworzenie pozytywnego klimatu dla
samozatrudnienia osób zarejestrowanych w PUP. W ramach niniejszego projektu realizowane są następujące działania:
• poradnictwo indywidualne oraz
grupowe;
• spotkania informacyjne dla osób
zamierzających ubiegać się o jednorazowe środki na uruchomienie własnej działalności;
• staże zawodowe;
• przygotowanie zawodowe;
• szkolenia zawodowe.
Urząd Pracy organizując szkolenia w ramach projektu oferuje osobom bezrobotnym szeroki wybór
kierunków m.in.: kierowca wózków jezdniowych, spawanie MAG
i TIG, sprzedawca handlowiec z obsługą komputera i kasy fiskalnej,
księgowość komputerowa z modułem kadry-płace, obsługa komputera, operator maszyn sterowanych
numerycznie CNC, oraz indywidualne kierunki szkoleń na podstawie uprawdopodobnienia zatrudnienia. Od początku realizacji projektu w 2009 roku szkolenia rozpoczęły 143 osoby bezrobotne. Według
stanu na 31.12.2009r. w ramach
PO KL 143 osoby ukończyły szkolenia oraz 56 osób po ukończonych
szkoleniach podjęło zatrudnienie (tj.
39,2%). Urząd Pracy elastycznie reaguje na zapotrzebowanie zgłaszane zarówno przez osoby bezrobotne jak i pracodawców. Przedmiotowy Projekt realizowany będzie do
roku 2013, jednak każdego roku za-

wierane są Aneksy do Umowy, które określają wskaźniki do osiągnięcia na dany rok.
Na szkolenia PO KL Poddziałanie 6.1.3 zostały zaangażowane
środki w wysokości 426,9 tys. PLN.
Kierunki szkoleń, w których najczęściej uczestniczyły osoby bezrobotne:
• ABC przedsiębiorczości – 70
osób,
• Prawo jazdy kat.C – 27 osób,
• Operator koparko-ładowarki –
24 osoby,
• Kierowca operator wózków jezdniowych – 18 osób,
• Spawanie met. MAG i TIG – 16
osób,
• Księgowa i kadrowa obsługa małych i średnich firm – 15
osób,
• Sprzedawca handlowiec z obsługą komputera i kasy fiskalnej –
15 osób,
• Profesjonalna obsługa komputera – 15 osób,
• Florysta – bukieciarz – 12 osób,
• Brukarz – 12 osób,
• Operator obrabiarek sterowanych
numerycznie CNC – 11 osób,
i wiele innych.
3. Studia podyplomowe
Do końca grudnia 2009 roku 2 osoby bezrobotne uzyskały dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych na kierunkach:
• Edukacja elementarna-kształcenie zintegrowane i wychowanie
przedszkolne,
• Przygotowanie pedagogiczne.
Liczba bezrobotnych na koniec
stycznia tego roku wzrosła do 2827
osób.
Pozostałe formy pomocy przedstawimy w następnym numerze.

Zmiany w ustawie o paszportach

O

d 19 lutego obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące wydawania paszportów (Ustawa
z dnia 4 września 2008r. o zmianie
ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2010r. Nr 8, poz. 51).
Zmiany istotne dla obywateli:
1. Wniosek o wydanie dokumentu
paszportowego składa się osobiście.
Osoby małoletnie: (zmiany)
a. wniosek osobie małoletniej składają rodzice i przy jego składaniu jest wymagana obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5
lat (dotychczas musiały przyjeżdżać wszystkie dzieci),
b. dzieci do 5 lat – otrzymują paszport tymczasowy na 1 rok i przy
składaniu wniosku o jego wydanie nie muszą już być obecne razem z rodzicami.
Na żądanie rodziców może być wydany dziecku do lat 5 paszport, ale
w tym wypadku obecność takiego
dziecka z rodzicami jest konieczna.
Paszport będzie ważny na 12 miesięcy (dotychczas 5 lat).
Ważne dla obywateli za granicą
w uzasadnionych przypadkach, gdy
w danym państwie nie ma konsulatu, na wniosek osoby ubiegającej

się o wydanie paszportu tymczasowego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego złożenia wniosku
i osobistego odbioru dokumentu.
Odbiór dokumentu paszportowego: w dalszym ciągu tylko osobiście.
Nowość - osobie małoletniej odbioru dokumentu paszportowego może dokonać jeden z rodziców. Obecność małoletniego nie jest konieczna (dotychczas powyżej 13 lat musiał być z rodzicami).
Nowe przepisy (dotychczas takie
zapisy nie występowały):
W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych (imion,
nazwiska, daty i miejsca urodzenia, płci i nr PESEL) osoba posiadająca waży dokument paszportowy jest zobowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od
dnia doręczenia ostatecznej decyzji
administracyjnej w tej sprawie. ( za
granicą termin ten wynosi 90 dni).
Kiedy dokument paszportowy traci ważność:
1) z dniem zawiadomienia o jego
utracie, zniszczeniu lub znalezieniu,
2) z dniem zrzeczenia się obywatelstwa polskiego,
3) z dniem śmierci jego posiadacza,

4) po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej o zmianie danych
(jak wyżej – imion, nazwiska
itd.), za granicą termin ten wynosi 4 miesiące zupełna nowość )
Zmiany dotyczące właściwości organów paszportowych:
Paszporty i paszporty tymczasowe
na terenie kraju wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce
stałego pobytu osoby ubiegającej się
o paszport, a w razie braku takiego
miejsca według ostatniego miejsca
stałego pobytu tej osoby.
Osobom zamieszkującym na terenie kraju, wobec których nie można ustalić właściwości miejscowej
paszporty wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu tej
osoby.
Przepis ten oznacza, że nie będziemy mogli przyjmować już wniosków osób spoza województwa (np.
studentów studiujących na Opolszczyźnie, a mieszkających w innych
województwach, osób pracujących
zameldowanych tylko na czas określony itp.).
To są zmiany najważniejsze. Inne
dotyczą przepisów o przetwarzaniu
danych, o tworzeniu ewidencji i nie
mają wpływu na bezpośrednią obsługę klientów.

POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Gogolińska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 462 18 10
MIEJSCE
WYKONYWANIA
PRACY

STANOWISKO
KIEROWNIK ZAKŁADU
PRODUKCJI BETONU

STRZELCE OPOLSKIE

SPECJALISTA DS.SIECI

STRZELCE OPOLSKIE

SPRZEDAWCA –
BUKIECIARZ

ZAWADZKIE
lub
KRAPKOWICE

ZASTĘPCA
KIEROWNIKA SKLEPU

KOLONOWSKIE

SPRZEDAWCA
IZBICKO
SPRZEDAWCA
STANISZCZE WIELKIE
MASARZ
STANISZCZE WIELKIE
(PRACOWNIK MASARNI)
KUCHARZ ½ ETATU

STRZELCE OPOLSKIE

BARMAN/BARMANKA

STRZELCE OPOLSKIE

KELNER/KELNERKA

STRZELCE OPOLSKIE

BARMAN-NKA/
KELNER-KA

IZBICKO

KUCHARZ /KUCHARKA

IZBICKO

KIEROWCA KAT.B

POWIAT STRZELECKI

ELEKTRYK
SAMOCHODOWY
BLACHARZ
SAMOCHODOWY
– MECHANIK
SAMOCHODOWY
ŚLUSARZ
NARZĘDZIOWY
OPERATOR MASZYN

KROŚNICA

DYLAKI
DYLAKI
DYLAKI

MONTER WIĄZEK
OPERATOR MASZYN
OPERATOR WÓZKA
TRANSPORTU
WEWNĘTRZNEGO
MONTER WIĄZEK
OPERATOR MASZYN
OPERATOR WÓZKA
TRANSPORTU
WEWNĘTRZNEGO
PRACOWNIK PRODUKCJI

DYLAKI
DYLAKI

SZEWC

- wykształcenie średnie lub wyższe budowlane;
- doświadczenie;
- obsługa komputera;
-prawo jazdy kat. B
- wykształcenie średnie lub wyższe;
- prawo jazdy kat. B
- wykształcenie kierunkowe;
- doświadczenie
- wykształcenie min. średnie;
- doświadczenie w handlu (min.1,5 roku);
- obsługa komputera
- wykształcenie zawodowe/ średnie handlowe;
- obsługa kas fiskalnych i komputera
- aktualna ks. zdrowia
- doświadczenie;
- wykształcenie średnie kierunkowe;
- umiejętność pracy w zespole;
- mile widziana aktualna ks.zdrowia
- mile widziane wykształcenie kierunkowe;
- znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
- mile widziane wykształcenie kierunkowe;
- znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
- doświadczenie;

STRZELCE OPOLSKIE

ELEKTROMECHANIK

WYMAGANIA OCZEKIWANIA PRACODAWCY:

DYLAKI
KRAPKOWICE
KRAPKOWICE
KRAPKOWICE
STRZELCE OPOLSKIE
ZAWADZKIE

WIERTACZ – ODWIERTY
POWIAT STRZELECKI
PIONOWE
MURARZ – BRUKARZ
WG.ZLECEŃ
½ etatu

- mile widziane kierunkowe;
- doświadczenie
- prawo jazdy kat. B;
- dyspozycyjność
- wykształcenie zawodowe kierunkowe;
- mile widziane doświadczenie
- doświadczenie;
- wykształcenie min. zawodowe;
- doświadczenie
- wykształcenie min. zawodowe
- wykształcenie min. zawodowe;
- min. 5 lat doświadczenia;
- wykształcenie min. zawodowe
- wykształcenie min. zawodowe
- wykształcenie min. zawodowe;
- doświadczenie;
- uprawnienia
- wykształcenie min. zawodowe
- wykształcenie min. zawodowe
- wykształcenie min. zawodowe;
- doświadczenie;
- uprawnienia
------------ mile widziane wykształcenie kierunkowe lub
doświadczenie
- uprawnienia do odwiertów pionowych;
- dyspozycyjność
-doświadczenie;
- mile widziane uprawnienia na koparko-ładowarki

OBWIESZCZENIE
ST A R O S T Y S T R Z E L E C K I E G O
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2
Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 721 z późn. zmianami) oraz art.
49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami) zawiadamiam,
że 2 lutego 2010r. na wniosek Burmistrza Leśnicy reprezentującego
Gminę Leśnica, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania dla
Gminy Leśnica, 47-150 Leśnica ul. 1 Maja 9, decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi gminnej 105880 O
ul. Wiejska VII w Dolnej na działkach nr ew. 109, 106, 105/1 obręb
ewidencyjny Leśnica.
(działka nr 105/1 o pow. 0,0136 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po
podziale działki nr 105 na działki 105/1 i 105/2; działka nr 105/2 o pow.
1,1164 ha – pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela).
W terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia można w Starostwie
Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul.Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211, (w godzinach pn.800÷1600,
wt.-pt.730÷1530), zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy.
Obwieszczenie wywiesza się na okres
od 25 lutego 2010r. do 17 marca 2010r.
STAROSTA
JÓZEF SWACZYNA
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Najlepsze Produkty Powiatu 2009: pieczeń z dzika i poręcze ze stali nierdzewnej

Ubiegłoroczny tytuł NPP
uratował nam życie!

Dzik
w ziołach

Tego jeszcze nie było: ten sam produkt w dwóch kolejnych latach
uzyskał tytuł Najlepszego Produktu Powiatu! Najwyższe uznanie mieszkańców powiatu w roku
2008 i 2009 zdobyła poręcz ze stali nierdzewnej (w kategorii działalność produkcyjna), wyprodukowana w strzeleckiej firmie ARMASZ Artura Kindera. Głosowało na nią 464 osób.
- W ubiegłym roku mówiliśmy:
„mieliśmy trochę szczęścia”, w tym:
„ta poręcz jest rzeczywiście bardzo dobra”. Nie dlatego, że nie byliśmy o tym przekonani, ale dlatego,
że opinia klientów to potwierdza.
Zresztą muszę przyznać, że pomysł
z konkursem na tytuł „najlepszego
produktu powiatu” jest świetny i dodaje skrzydeł. Nas ośmielił do tego,
by wystartować również w konkursie organizowanym przez Fundację
Kronenberga. I mimo że zgłosiliśmy
się indywidualnie, bez poparcia jakiejkolwiek instytucji czy organizacji – dotarliśmy do ścisłej czołówki 27 finalistów (a zgłoszeń było ponad 200).
Mało tego, powiem więcej: tytuł nie
tylko uskrzydla, w zeszłym roku
uratował nam życie!

Na pieczeń z dzika podawaną
z kluskami śląskimi, z dwoma rodzajami kapusty na ciepło (modrą
i białą) oraz zestawem surówek
głosowało 618 osób, dzięki czemu ta potrawa z Restauracji Złoty
Bażant z Izbicka Marka i Joanny
Miętus zdobyła tytuł Najlepszego
Produktu Powiatu 2009 w kategorii przetwórstwo rolno-spożywcze.

?!
- Gdy zamówienia od naszego zagranicznego kontrahenta strategicznego zaczęły się kurczyć – a przecież nasza firma właściwie powstała wyłącznie pod jego potrzeby –
zrobiło się całkiem niewesoło. Ale
przecież, na szczęście obok produkcji części maszyn już rozwinęliśmy szerzej produkcję poręczy i balustrad. Udało się to dzięki tytułowi
Najlepszego Produktu 2008: klientów zaczęło nam przybywać. I gdy
w czerwcu ub. roku zamówienia od
naszego kontrahenta strategicznego zmalały do 30%, my zwiększyliśmy zatrudnienie. We wrześniu okazało się, że on kryzysu nie przetrwał.
My tak. I na pewno w tym pomogły
nam poręcze.
- Od kiedy je produkujecie?
- Od grudnia 2007. Pierwsze prace były bardzo mozolne; wszystko robiliśmy bardziej na wyczucie,
bo przecież specjalizowaliśmy się
w budowie elementów maszyn, a tu
trzeba było przestawić się na inny
tok myślenia, całkiem inne parametry. No i nie mieliśmy odpowiednich
urządzeń, tylko te do budowy konstrukcji maszyn! Gdy oglądam nasze pierwsze poręcze, myślę sobie,

Artur Kinder, szef firmy AR-MASZ odbiera statuetkę
Najlepszego Produktu Powiatu 2009

że wziąłbym za nie ze cztery razy
więcej – tak duży to był nakład pracy. Dziś mamy specjalistyczne maszyny, kupujemy też gotowe elementy poręczy: przelotki czy talerzyki
(oczywiście nie z Chin, bo nie kogę
sobie pozwolić, by klient po pewnym
czasie składał reklamację, że mu coś
rdzewieje), które wcześniej wykonywaliśmy sami, ale ekonomicznie dziś
jest to nieopłacalne. W tej chwili poręcze i balustrady stanowią ok. 50%
naszej produkcji, a firma zatrudnia 11
osób. I już myślimy o nowym wyrobie – kominku na bioetanol.
- Myślałam, że to paliwo do samochodów…
- Też, ale bardzo dobre paliwo do
kominka, zwłaszcza w mieszkaniach w bloku.
- Kominek w mieszkaniu?!
- Nie potrzeba wyciągów ani kominów, a można w bloku uzyskać taki klimat, o jakim mogli marzyć
dotychczas tylko właściciele domków. Pomysł nie jest nasz, ale ponieważ to pomysł sprawdzony - dlaczego nie podjąć się takiej produkcji? Przy czym całkowicie oryginalne – nasze – będzie jego konstrukcja
i palenisko. Efekt porównywalny
jest przy tym z ilością ciepła uzyskaną z dwóch grzejników elektrycznych. I z tym produktem wystartujemy w przyszłorocznym konkursie
na Najlepszy Produkt Powiatu!
Tak jak w ubiegłym roku, tak
i w tym, zdobytą statuetkę Najlepszego Produktu Powiatu 2009 Artur
Kinder dedykował żonie i całej załodze firmy AR-MASZ.

- Nawet najlepiej przyrządzonej pieczeni z wieprzowiny nie da się porównać z pieczenią z dzika - ocenia Marek Mientus, współwłaściciel
wraz z żoną Johanną Złotego Bażanta. – To zupełnie inna klasa mięs:
dzik żywi się na wolności tym, co
lubi, a świnka może zjeść tylko to,
co jej hodowca podsunie. A od diety
zwierząt zależy przecież smak mięsa. Dziki na pewno żywią się m.in.
ziołami, a gdy ziół doda się również
do peklowania, a potem naciera nimi mięso przed pieczeniem – efekt
jest wspaniały.
- A receptura?
- Stara, udoskonalana przez lata.
Otrzymaliśmy ją od zaprzyjaźnionego myśliwego. W tym miejscu pani Johanna dodaje, że wszystkie potrawy przygotowywane są wg tradycyjnych przepisów – rodzinnych,
przekazywanych z pokolenia na
pokolenie, a także uzyskanych od
znajomych i przyjaciół. Tu jest jak
w domu – ta sama potrawa każdego
dnia może odrobinę różnić się smakiem. Ale wszystko jest dobre i bardzo dobre – dodaje mąż.
- Dziczyzna cieszy się wzięciem?
- Całkiem sporym i warto dodać, że
nasza karta z dziczyzną będzie rozbudowana. W zależności od sezonu tygodniowo idzie 8-10 dzików.
Część klientów to koneserzy dziczyzny, a ta w naszym wydaniu bardzo im odpowiada, inni przychodzą
spróbować czegoś nowego, z ciekawości. Pieczeń z dzika podajemy
z kluskami śląskimi, z dwoma rodza-

jami kapusty na ciepło (modrą i białą) oraz zestawem surówek. Na życzenie klientów mamy też dziki pieczone w całości i nadziewane kaszą
– tę potrawę często przygotowujemy
na większe imprezy. W ogóle trzeba powiedzieć, że jesteśmy w stanie spełnić wszelkie życzenia klientów, ważne, by zamówienia złożone
zostały z odpowiednim wyprzedzeniem – hurtownie mięsa i ryb mają tak bogatą ofertę, że nie ma już
rzeczy nieosiągalnych.
Gdy pytam, gdzie udało się znaleźć tak dobrego szefa kuchni, słyszę, że na dobrą opinię (a taką Złoty Bażant ma) pracuje cały zespół –
nie ma szefa.
- Takie rozwiązania znamy z pracy
w Niemczech - tam się sprawdzały, u nas również to działa. Wszyscy pracownicy muszą znać się na
wszystkim, wszyscy też jeżdżą na
szkolenia gastronomiczne, basistów, barmanów, by być na bieżąco
ze wszystkimi nowinkami. A z nich
robimy coś swojego, zupełnie oryginalnego I widać tego efekty: klientów nie brakuje, choć restauracja
w dni powszednie czynna jest dopiero od późnego popołudnia.
Stała załoga nie jest duża – zaledwie
4 osoby, ale gdy nadchodzi maj i zaczynają się przyjęcia komunijne – zaczynają się przyjęcia pracowników
sezonowych. A gdy na dobre zrobi
się ciepło, i wszystkie miejsca zostaną zajęte w trzech salach, na tarasie
i w ogródku piwnym – trzeba będzie
jeszcze więcej ludzi do obsługi.

Dobry początek kariery

Ż

eby dobrze zacząć tę karierę, należało dostać się na „Akademię”. To
natomiast zależało nie tylko od refleksu (kto pierwszy się zapisał, ten miał
większe szanse), ale i od dotychczasowej sumienności w szkole. W ten sposób lista ponad 250 chętnych skróciła
się o połowę – tyle miejsc było w Akademii. Każdy z zakwalifikowanych
uczniów szkół zawodowych mógł
wybrać jeden kurs z pięciu: wszystkie
kończą się egzaminem państwowym,
a pozytywny jego wynik potwierdzony jest zaświadczeniem o ukończeniu
kursu albo certyfikatem.
Dwa kursy już za nami. Z pierwszej 10-osobowej grupy uczniów

z Zespołu Szkół Zawodowych nr
1 w Strzelcach Opolskich wszyscy
zdali egzamin na operatora wózka
widłowego. Zanim to nastąpiło, musieli przejść przez 42 godziny zajęć teoretycznych, 8 godzin instruktażu na butlach gazowych i 15 godzin zajęć praktycznych. Już 15 lutego br. rozpoczęła podobne zajęcia
kolejna grupa 10 uczniów z Technikum Zawodowego przy SOSM
w Strzelcach Opolskich. Również
10 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Zawadzkiem wybrało taki kurs.
Dodajmy jeszcze, że pierwsza
grupa ma za sobą pomyślnie zakoń-

czony kurs CAD; jednak przed nimi
jeszcze druga część szkolenia, czyli
następne 60 godzin.
Mniej szczęścia mieli natomiast
ci uczniowie, którzy przystąpili do
egzaminu na prawo jazdy: z 10 osób
praktyczną część zaliczyły tylko
cztery. Za powtórkę, niestety, będą
musieli zapłacić już z własnej kieszeni.
Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Powiatu Strzeleckiego.

Johanna i Marek Mientusowie statuetkę Najlepszego Produktu Powiatu 2009
zdobyli za pieczeń z dzika

Wyróżnienia w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu zdobyły:
w kategorii przetwórstwo rolno-spożywcze – MINI PTYSIE
z „PIEKARNI GRABOWSKI” – EDYTA GRABOWSKA z OTMIC
w kategorii działalność produkcyjna – przyznano dwa wyróżnienia:
I WYRÓŻNIENIE – NOWOCZESNY SYSTEM ZABUDOWY
GARDERÓB UNO – firmy „WISTOLM” ADAM
WIĘCKOWSKI ZE STRZELEC OPOLSKICH

Uczestnicy kursu komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAM

II WYRÓŻNIENIE – ALTANA OGRODOWA – firmy „JAŚKO”
JAN SMYKAŁA ZE STANISZCZ WIELKICH
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Najlepsi z najlepszych

Więcej na zdrowie
J

uż w poprzednim numerze naszego
dwutygodnika, w relacji z sesji Rady
Powiatu, pisaliśmy o pomocy zdrowotnej dla chorujących przewlekle nauczycieli – obecnie pracujących i już emerytowanych lub na rencie, z placówek
oświatowych, dla których samorząd powiatowy jest organem prowadzącym.
Z takiej pomocy nauczyciele mogą
korzystać w naszym powiecie już od listopada 2007 roku. I sporo osób jest tym
zainteresowanych, zwłaszcza emerytów, którym niewysokie dochody z trudem starczają na drogie leki i leczenie.
Że pomoc taka jest niezwykle potrzebna,
świadczą liczby: w 2009 roku złożono 39
wniosków (pomoc otrzymało 27 osób);
w 2008 na 32 wnioski pomoc przyzna-

no 12 osobom, a w roku 2009 decyzja na
„tak” zapadła w 25 przypadkach (na 35
wniosków).
W tym roku zmieniły się nieco zasady: jednorazowa bezzwrotna zapomoga (udzielana nie częściej niż raz na dwa
lata, poza wyjątkowymi wypadkami) nie
może być niższa niż 500 zł i wyższa niż
2000 zł (do tej pory maksymalnie można
było uzyskać 1000 zł).
Zwiększenie kwoty maksymalnej było koniecznością, by pomoc była bardziej efektywna – podkreśla wicestarosta
Waldemar Gaida. - Z roku na rok leczenie i rehabilitacja kosztują coraz więcej,
a nauczycieli chorujących długo i wymagających długotrwałej rehabilitacji przybywa.

Starający się o zapomogę muszą jednak pamiętać, że możemy refundować
koszty leczenia i rehabilitacji udokumentowane imiennymi rachunkami i fakturami
– paragonów komisja rozpatrująca wnioski
nie może brać pod uwagę. Dysponujemy
publicznymi pieniędzmi i musimy przestrzegać określonych zasad ich wydawania. Prosimy zatem o ich przestrzeganie, by
potem nie mówiono: „ta komisja jest zła”.
Jeśli spełnione są wymogi formalne – komisja nie odrzuci wniosku. Dlatego zwracam się również do dyrektorów placówek
oświatowych, by jeszcze w szkole poprawnie zweryfikować wnioski o zapomogi na
leczenie. Możemy zrefundować poniesione koszty leczenia i rehabilitacji wyłącznie
na podstawie rachunków imiennych.

Cztery lata mijają...

czyli oceniamy kadencję samorządu powiatowego

R

adnym powiatowym jestem trzecią kadencję, czyli od początku.
W pierwszej udzielałem się głównie w komisji zdrowia. Był to czas reformowania podstawowej opieki zdrowotnej. Przed komisją stały duże wyzwania,
masa problemów do załatwienia, przekonanie lekarzy do prywatyzacji ośrodków
zdrowia. Słowem, było co robić. W drugiej i trzeciej kadencji pełnię funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Jest to specyficzna komisja, a bierze
się z tego, że na samym początku cały obszar działalności powiatu przydzielono
komisjom problemowym. Komisji Rewizyjnej została kontrola wykonania budżetu za poprzedni rok, łącznie z opracowaniem wniosku do RIO o udzielenie absolutorium, kontrola realizacji budżetu za
pierwsze półrocze i rozpatrywanie skarg,
kierowanych do Rady Powiatu. Pozostała działalność Komisji Rewizyjnej prowadzona jest na podstawie rocznego planu
kontroli opracowanego przez samą komisję, a zatwierdzanego przez Radę Powiatu. W tym układzie Komisja Rewizyjna cokolwiek by nie zaplanowała to i tak
wejdzie w obszar, za który odpowiada inna komisja i nie ma się co dziwić, że nasze plany rodzą się w bólach.
Wyniki kontroli przedstawiam Radzie
Powiatu - też czasem budzą emocje. Na
szczęście jest to ostatni punkt sesji i poza
radnymi na sali już prawie nikogo nie ma.

Dla przykładu – kontrowaliśmy Schronisko Młodzieżowe na Górze Św. Anny.
Budynek wymagał częściowego remontu, spadała frekwencja, nasuwało się pytanie czy schronisko przetrwa. Pierwsza
reakcja - czego znowu ta komisja chce?
a w następnym roku w materiałach do debaty oświatowej dołączono piękne zdjęcia
odremontowanej placówki. Innymi słowy
Komisja Rewizyjna pokazuje problem,
Zarząd Powiatu i odpowiedzialny wydział
starostwa pochylają się nad tym problemem i na ogół znajdują rozwiązanie. Tak
to funkcjonuje i tak powinno być.
Ze skargami jest tak: Starostwo pracuje w oparciu o przepisy prawa. Jeżeli
zdarzy się pomyłka to w trybie reklamacji, poprawi ją sam urzędnik. Jeżeli sprawa w postaci skargi trafi do Rady Powiatu
- zajmuje się nią Komisja Rewizyjna z pomocą radcy prawnego, którego opinia jest
tu miarodajna. Trafiają się sprawy międzyludzkie, w których próbujemy podjąć mediację, ale jest to trudne, bowiem strony
na ogół nie chcą kompromisu, lecz uznania swoich racji. Od jakiegoś czasu pojawiają się skargi na ZOZ, dla którego powiat jest organem założycielskim. Tu także liczy się opinia prawna.
W tym miesiącu odwiedziliśmy Zespół Szkół im. A. Kamińskiego w Strzelcach Opolskich, gdzie realizowany jest
„Program na rzecz społeczności romskiej
w Polsce”, którego funkcjonowanie by-

ło przedmiotem kontroli. Przywitał nas
sympatyczny zespół taneczny, w którym
obok profesjonalnych tancerzy tańczą małe dzieci. Skromna dwuizbowa świetlica,
na ścianach zdjęcia z wyjazdów, a co najważniejsze sympatyczni, zadowoleni ludzie. Mają niewiele, ale potrafią się tym
cieszyć. Chyba nigdy i nigdzie nie zdarzyło mi się usłyszeć tyle dobrych słów o powiecie.
Kilka dni później uczestniczyłem
w sesji Rady Miejskiej w Kolonowskiem. Kiedy przewodniczący rady oddał
mi głos, bardzo szybko odniosłem się do
spraw, jakie radni mieli do starostwa i zacząłem mówić o wizycie w świetlicy romskiej, po czym jeden z radnych miejskich
stwierdził, że nie rozumie, czemu miała
służyć ta moja opowieść. Sam zacząłem
się nad tym zastanawiać i wyszło mi, że
radny powiatowy żyje powiatem. Inaczej
się nie da.
Jerzy Krupok

Dok. ze str. 1

Co dalej ze strzeleckim PKS-em?

N

iemniej wcale nie oznacza to, że
Powiat Strzelecki zaprzestał starań
o nieodpłatne nabycie akcji strzeleckiego PKS-u. Przypomnijmy, że z taką propozycją Zarząd Powiatu (do którego w tej
sprawie zwrócił się nie tylko Marszałek
Województwa, ale i pracownicy tej spółki, obawiający się o utrzymanie swoich
miejsc pracy) wystąpił 26 listopada ub.roku, a radni powiatu poparli to na nadzwyczajnej sesji 27 listopada.
21 grudnia starosta Józef Swaczyna
wraz z marszałkiem województwa Józefem Szebestą spotkali się w Warszawie
z wiceministrem skarbu Mikołajem Budzianowskim, który również jest zwolennikiem zarządzania PKS-ami przez lokalne samorządy, zwłaszcza powiatowe.
W międzyczasie w kontaktach z przedstawicielami MSP stale podkreślano zainteresowanie Powiatu Strzeleckiego przejęciem strzeleckiego PKS-u, a kilka dni
temu – 15 lutego br. wystosowano także
pismo do Premiera Donalda Tuska.
- Proponujemy w nim – mówi starosta Swaczyna – by Minister Skarbu Państwa skorzystał z przysługującego mu
prawa odstępstwa od negocjacji bez podania przyczyn z tymi inwestorami, którzy zgłosili się do nich na podstawie publicznego zaproszenia, na mocy zapisu

w ustawie z 17 lutego 2009 § 14 ust. 2 pkt
1 lit. b. Taki zapis daje możliwość zerwania rozmów z tymi trzema przedsiębiorstwami, które są zainteresowane objęciem
akcji strzeleckiego przewoźnika i przekazania PKS samorządowi powiatowemu.
Zwracamy się do Premiera, by wsparł nasze działania w tym zakresie. I mam nadzieję, że to zrobi. Jednocześnie również
marszałek Szebesta wysłał pismo do ministra skarbu Aleksandra Grada z propozycją przerwania negocjacji zgodnie z literą prawa i przekazania PKS na rzecz samorządu powiatowego.
- Z całą mocą chcę stwierdzić, że tylko samorząd powiatowy może starać się
o przejęcie akcji przewoźnika, bo tylko
powiat ma w swoich zadaniach organizację transportu zbiorowego – dodaje starosta. - Myślę, że moje słowa spotkają się
ze zrozumieniem całej społeczności lokalnej.
– Równocześnie chciałbym potwierdzić – i te słowa kieruję zwłaszcza do załogi strzeleckiego PKS-u – że jako samorząd powiatowy czynimy wszystko co
w naszej mocy, by przejąć PKS – dla dobra społeczności lokalnej. Jednocześnie
proszę samorząd Gminy Strzelce Opolskie o niedublowanie pewnych działań –
to nie służy w żadne sposób objęciu ak-

cji w PKS-ie w Strzelcach Opolskich.
Protestuję też przeciwko słowom burmistrza Tadeusza Goca, opublikowanym
w ostatnim numerze „Informatora Strzeleckiego” (Co z prywatyzacją strzeleckiego PKS? – str. 2), że starostwo powiatowe
nie dość, że nie wspierało działań gminy,
to wręcz je sabotowało. I dalej: „nie potrafię racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego
samorząd powiatowy zmienił zdanie na
temat przejęcia PKS-u dopiero po podjęciu przez nas oficjalnej decyzji, wcześniej
nie podejmując tematu”. Chciałbym przypomnieć, że gdy samorząd województwa, sam niezainteresowany komunalizacją PKS-ów działających na Opolszczyźnie, zaproponował samorządowi powiatowemu przejęcie strzeleckiego PKS
naszemu samorządowi – zainteresowaliśmy się zagadnieniem i po zapoznaniu
się z sytuacją finansową spółki na podstawie dostarczonych przez nią dokumentów
– wystąpiliśmy do Ministra Skarbu Państwa z propozycją nieodpłatnego objęcia
akcji PKS, w terminie przewidzianym dla
złożenia ofert. Nie może być więc mowy o żadnym sabotowaniu jakichkolwiek
działań gminy.
Chciałbym jeszcze przypomnieć, że
PKS Strzelce Opolskie wykonuje swoje
usługi na terenach dwóch powiatów – strzeleckiego i krapkowickiego – a nie wyłącznie
na terenie Gminy Strzelce Opolskie.
Zanotowała Marta Górka

J

uż po raz drugi w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu powiatu strzeleckiego zorganizowano konkurs o tytuł „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego”. I nie chodziło tu wyłącznie o uhonorowanie tych, którzy mają najlepsze oceny, ale tych, którzy nie tylko świetnie się uczą, ale
angażują się z oddaniem w inną działalność, czy to np. społeczną, czy kulturalną. I jak
się okazuje – w naszym powiecie wcale nie jest ich tak mało (wystarczy przeczytać całkiem długą listę nominowanych)! A równolegle z prestiżowym tytułem Najlepszego
Ucznia otrzymuje się całkiem pokaźną nagrodę pieniężną!
„Uczeń bez Barier” Sebastian Lechowicz,
uczeń Zespołu Szkół
Specjalnych przy DPS
w Kadłubie, mieszkaniec Opola, ma 21 lat,
reprezentował Polskę na
IX Światowych Zimowych Igrzyskach
Olimpiad Specjalnych w Boise (stan Idaho w USA), gdzie zajął IV, VI i VII miejsce w jeździe na 500m, 777m i 333m
w łyżwiarstwie szybkim na lodzie. Podczas VII Ogólnopolskich Zimowych
Igrzysk w Białymstoku zajął I miejsce
w łyżwiarstwie szybkim na lodzie oraz
I miejsce na 15m stylem dowolnym podczas Regionalnego Mityngu Pływackiego w Kędzierzynie-Koźlu. dyr. Jolanta
Wojtaszak
„Uczeń Szkoły Podstawowej” - Marta Gomolla, uczennica Szkoły Podstawowej w Leśnicy, mieszkanka gminy Leśnica, ma 13 lat ,
zajęła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Polonistycznym, jest również laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka

Niemieckiego, otrzymała nagrodę „Leśnicki Orzeł” w kategorii nauka i sukces
roku, swoimi występami uświetnia artystycznymi w gwarze śląskiej liczne uroczystości , dyr. Barbara Górna
„Uczeń Gimnazjum” Karolina Klyta, uczennica Publicznego Gimnazjum,
mieszkanka
gminy Ujazd, ma 15 lat,
laureatka Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, zajęła I miejsce
w Wojewódzkich Zawodach Sportowo
- Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych, dyr. Jolanta Rogowska
„Uczeń Szkoły Ponadgimnazjalnej” - Dominika Wiechoczek, uczennica Liceum Ogólnokształcącego w ZSO
w Strzelcach Opolskich, mieszkanka gminy Jemielnica, ma 18 lat i jest laureatką
XXXII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, dyr. Jan Wróblewski

Oni również nominowani byli do tytułu
Najlepszy Uczeń Powiatu:
W kategorii „Uczeń bez Barier”
Dominika Domerecka – Zespół Szkół
im. A. Kamińskiego w Strzelcach Op.,
ma 17 lat i jest mieszkanką gminy Strzelce Opolskie (Kalinów),
Daniela Głuch -Zespół Szkół im. A.
Kamińskiego w Strzelcach Op. Ma 15 lat
i jest mieszkanką gminy Strzelce Opolskie
(Sucha),
Piotr Goman - Zespół Szkół im. A. Kamińskiego w Strzelcach Op. Ma 13 lat
i jest mieszkańcem gminy Strzelce Opolskie (Strzelce Opolskie),
Rafał Kozicki - Zespół Szkół przy DPS
w Zawadzkiem. Ma 13 lat i jest mieszkańcem gminy Zawadzkie, (mieszkaniec
DPSu)
Krzysztof Selcer – Gimnazjum
w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Leśnicy, ma 17 lat jest mieszkańcem Kędzierzyna-Koźla.
W kategorii „Uczeń Szkoły Podstawowej”
Adam Czaja Publiczna - Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej, ma13 lat
i jest mieszkańcem gminy Strzelce Opolskie (Błotnica Strzelecka),
Katarzyna Grittner - Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe, ma 13 lat i jest
mieszkanką gminy Ujazd,
Weronika Koronczok - Gimnazjum
w Żandowicach, ma 13 lat i jest mieszkanką gminy Zawadzkie (Żędowice),
Elżbieta Zajdel - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem, ma 12 lat
i jest mieszkanką gminy Zawadzkie
Sara Zimon - Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej, ma 13 lat i jest mieszkanką gminy Strzelce Opolskie (Sucha),
W kategorii „Uczeń Gimnazjum”
Piotr Bielak - Publiczne Gimnazjum
w ZSO w Strzelcach Opolskich, ma 15 lat
i jest mieszkańcem gminy Ujazd,

Daria Czempiel - Publiczne Gimnazjum w ZSO w Strzelcach Opolskich,
ma 16 lat i jest mieszkanką gminy Strzelce Opolskie,
Wioletta Długoszowska - Publiczne
Gimnazjum w Zawadzkiem, ma 15 lat
i jest mieszkanką gminy Zawadzkie,
Karolina Trepka - Publiczne Gimnazjum w Zawadzkiem, ma 14 lat i jest
mieszkanką gminy Zawadzkie,
Paulina Urban - Publiczne Gimnazjum
w ZSO w Strzelcach Opolskich, ma 15 lat
i jest mieszkanka gminy Jemielnica.
W kategorii „Uczeń Szkoły Ponadgimnazjalnej”
Bartłomiej Barański - Liceum Ogólnokształcące w Zawadzkiem, ma 17 lat i jest
mieszkańcem gminy Zawadzkie,
Krzysztof Golly - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Op., ma 18 lat
i jest mieszkańcem gminy Leśnica (Zalesie Śląskie),
Jakub Konieczny - Zespół Szkół Zawodowych w Zawadzkiem, ma 19 lat i jest
mieszańcem gminy Jemielnica,
Kamil Kotlarek - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Op. Ma 17 lat
i jest mieszkańcem gminy Strzelce Opolskie,
Dominik Kowalski - Liceum Ogólnokształcące w Zawadzkiem, ma 18 lat i jest
mieszkańcem gminy Zawadzkie,
Marta Michali - Liceum Ogólnokształcące w Zawadzkiem, ma 17 lat i jest mieszkanką gminy Zawadzkie,
Paweł Sławski - Liceum Ogólnokształcące w Zawadzkiem, ma 18 lat i jest mieszkańcem gminy Zawadzkie,
Marcin Spik - Liceum Ogólnokształcące w Zawadzkiem, ma 19 lat i jest mieszkańcem gminy Zawadzkie (Żędowice),
Krzysztof Wróbel - Liceum Ogólnokształcące w ZSO w Strzelcach Op., ma 16 lat i jest
mieszkańcem gminy Strzelce Opolskie.

Najlepszych uczniów spośród wszystkich nominowanych wybrała Kapituła
w składzie: Halina Bilik - Opolski Kurator Oświaty, Waldemar Zadka - Dyrektor
Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego, dr Piotr Baron – Zastępca Dyrektora Instytutu Jazzu i Muzyki Estradowej Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Nysie, dr Jan Cieślik - Przewodniczący Komisji Edukacji Rady
Powiatu Strzeleckiego oraz Waldemar Gaida - Wicestarosta Strzelecki.
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Program na rzecz społeczności romskiej
w Polsce w roku 2010

J

Szkolenie dla mikroprzedsiębiorców w ramach działania 1.1.2
Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach RPOWO

J

uż niewiele dni dzieli nas od możliwości składania wniosków na
uzyskanie dotacji dla mikroprzedsiębiorstw na wydatki inwestycyjne
w ramach działania 1.1.2 Inwestycje
w mikroprzedsiębiorstwach z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego, bowiem
już od 15. marca br. będzie można je
składać w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki - OCRG w Opolu. Przypomnijmy jednym z celów
tego działania jest zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw
poprzez unowocześnienie ich oferty
produktowej, technologicznej oraz
wzrost ich możliwości inwestycyjnych.
Z uwagi na liczne zapytania kierowane do Lokalnego Punku Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Strzelcach Opolskich postanowiono zorganizować szkolenie
w ramach wyżej omawianego działania. Szkolenie to odbyło się 19 lutego br. o godzinie 13 w sali narad
Starostwa Powiatowego, o czym
można było się dowiedzieć z informacji rozwieszonych na terenie Powiatu Strzeleckiego oraz stron internetowych www.powiatstrzelecki.pl,
lub www.portal-strzelce.pl.
Gości przywitał Starosta Strzelecki Pan Józef Swaczyna, który był
bardzo zadowolony z tak licznego
przybycia, a tym samym zainteresowania pozyskiwaniem funduszy
unijnych w celu zwiększenie kon-

uż po raz szósty Powiat Strzelecki pozyskał z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji środki finansowe na realizację w roku
2010 Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Kwota dotacji wyniesie łącznie 94.162,00 zł.
Za te środki zrealizowanych zostanie 14 zadań mających na celu integrację społeczności romskiej z lokalną społecznością strzelecką jak
też wewnątrz rodzin romskich zamieszkujących Strzelce Opolskie.
Większość zajęć odbywać się będzie w świetlicy integracyjnej działającej w Zespole Szkół im. A. Kamińskiego w Strzelcach Opolskich,

która powstała 5 lat temu, również
m.in. dzięki dotacji MSWiA.
Jak co roku złożony został również wniosek o dofinansowanie zadania edukacyjnego, który po otrzymaniu pozytywnej opinii Wojewody Opolskiego przekazany został
do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dotyczy on zakupu wyprawek szkolnych i podręczników dla
uczniów romskich. Powiat Strzelecki wnioskował o przyznanie kwoty 11.160,00 zł na ten cel. Obecnie
jest to jeszcze jedynie proponowana
przez MEN kwota dotacji, która może ulec zmianie.

Nasi
laureaci
kurencyjności mikroprzedsiebiorstw
Powiatu Strzeleckiego.
Szkolenie poprowadził specjalista pan Marcin Kula z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki,
przedstawił on w szczegółowy, a zarazem interesujący sposób, z uwagi
na czynne uczestnictwo osób przybyłych istotne informacje w ramach
poddziałania 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach. Podczas prezentacji zostały omówione między
innymi rodzaje projektów kwalifikujących się do wsparcia, beneficjenci, wysokość wsparcia, zakres oceny
projektów oraz niezbędne załączniki
jakie należ dołączyć do wniosku.
Podczas szkolenia były poruszane ciekawe tematy dotyczące kryteriów oceny, kwalifikowalności wydatków, oraz wytycznych w zakresie

projektów StartUp. Ponadto każda
osoba mogła osobiście po szkoleniu
zadać pytania prowadzącemu.
Jednym z celów Lokalnego
punktu Informacyjnego jest zwiększenie świadomości oraz wiedzy
wśród społeczności powiatu w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych dlatego planowane są kolejne konferencje, szkolenia dotyczące
funduszy unijnych oraz programów
operacyjnych wynikających z Narodowej Strategii Spójności 2007-2013.
W związku z tym zapraszamy do odwiedzania strony internetowej www.
powiatstrzelecki.pl, oraz śledzenia
dwutygodnika ”Powiat Strzelecki”,
w których będą zamieszczane informacje o kolejnych szkoleniach oraz
konferencjach organizowanych przez
Lokalny Punkt Informacyjny.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strzelce Opolskie, 01.02.2010.

OGŁOSZENIE O NABORZE
Grupa Forbis - Crux Consulting s.c. z siedzibą przy ul. Krakowskiej 49 w Strzelcach Opolskich ogłasza nabór
otwarty uczestników do projektu pn.

„Nowoczesna Akademia Własnego Rozwoju – NAWR”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju i kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw
UCZESTNIKIEM PROJEKTU może zostać osoba, która spełni łącznie następujące warunki:
• jest dorosłą osobą pracującą (powyżej 18. roku życia);
• wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania; spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło;
• posiada co najwyżej wykształcenie średnie;
• posiada zameldowanie na terenie woj. opolskiego;
• z własnej inicjatywy zainteresowana jest uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych,
• zgłasza chęć podwyższania kwalifikacji poza miejscem i godzinami pracy.
Priorytetowo traktowane będą osoby, które ukończyły 45 rok życia.
WSPARCIE w ramach projektu realizowane będzie w formie szkoleń o następującej tematyce:
• Sprzedaż i marketing; Prawo i finanse; Project management
• Obsługa komputera (Excel, elementy księgowości komputerowej, zarządzanie stronami www); Zarządzanie
zespołem; Kurs szybkiego czytania.
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie www.nawr.pl lub w Biurze Projektu
w Strzelcach Opolskich, ul. Krakowskiej 49, tel. 077 4612002.
Wypełnione dokumenty można składać osobiście, kurierem lub przesłać pocztą na adres Biura Projektu.
Termin naboru: począwszy od 15.02.2010 roku.
Biuro Projektu:
GRUPA FORBIS – Crux Consulting s.c.
ul. Krakowska 49, 47-10 Strzelce Opolskie
tel / fax 077 4612002, biuro@nawr.pl
www.nawr.pl

Człowiek – najlepsza inwestycja

W finale XIV Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego, który miał
miejsce 15 lutego w Wojewódzkim
Ośrodku Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu,
uczniowie klasy IIb naszego gimnazjum Bartosz Bednarczyk i Tomasz
Siwek zajęli drugie miejsce uzyskując równocześnie tytuł laureata.

ZGŁOŚ SIĘ DO PROGRAMU
DIALOG I ANIMACJA KULTURY W KRĘGU
MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ
CZEKAMY DO 1 KWIETNIA 2010 r.

P

rogram pt. „Dialog i animacja kultury w kręgu mniejszości niemieckiej” stanowi kompleksowe przygotowanie młodych ludzi do pracy w charakterze animatorów społecznych. Rozbudowana formuła programu pozwala młodzieży poznać
techniki i zasady pracy z dziećmi, i osobami starszymi. Celem działań podejmowanych w projekcie jest promocja wolontariatu wśród młodego pokolenia mniejszości niemieckiej.
Program ma na celu wykształcenie grupy animatorów kultury – osób angażujących się w życie lokalnej społeczności mniejszości niemieckiej oraz projektujących inicjatywy sprzyjające integracji młodego pokolenia ze starszym pokoleniem,
a także integracji mniejszości niemieckiej w środowisku lokalnym. Program daje zatem możliwość zdobycia solidnych podstaw do rozwinięcia własnej działalności na rzecz środowiska lokalnego. W wymiarze indywidualnym projekt pozwala młodym ludziom na wykształcenie nowych umiejętności oraz zdobycie kompetencji społecznych.
Jeżeli jesteś gotów do współpracy z dziećmi i ze starszym pokoleniem, chcesz
zdobyć nowe doświadczenia w pracy społecznej, poznać metody animacji czasu
wolnego dzieci i seniorów, ukończyć kurs pierwszej pomocy oraz kurs wychowawców kolonii – zgłoś się do programu. Koszt uczestnictwa w przedsięwzięciu wynosi
40 zł. Każdy uczestnik programu otrzymuje po jego ukończeniu certyfikat JugendForumMłodych potwierdzający nabyte umiejętności.
Czas realizacji programu: kwiecień - grudzień 2010 r.
Uczestnicy: młodzież w wieku 18-28 lat, związana z działalnością mniejszości
niemieckiej, bądź rozpoczynająca aktywną współpracę w jej strukturach.
Spotkania i warsztaty odbywające się w ramach programu:
• Rekrutacja oraz warsztat informacyjny „Młodym być – starym być” (1 dzień).
• Warsztat z metod animacji czasu wolnego dzieci oraz seniorów, a także
elementów pedagogiki w pracy z dziećmi (piątek-niedziela).
• Warsztaty terapii zajęciowej w DPS (1 dzień).
• Warsztat z zarządzania projektem i budowania zespołu (piątek-niedziela).
• Warsztaty dot. wystąpień publicznych i moderacji oraz asertywności w pracy
z dziećmi (piątek-niedziela).
• Warsztaty przygotowane dla dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej (1 dzień).
• Warsztat poświęcony animacji społeczno-kulturalnej i językowej w pracy
z dziećmi (4 dni).
• Podsumowanie programu.
Ponadto oferujemy:
• Pomoc w organizacji samodzielnego projektu skierowanego do dzieci i/lub seniorów.
• Nasze doświadczenie i dzielenie się posiadaną wiedzą.
• Zaświadczenie o ukończeniu kursu wychowawców kolonii.
• Certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy.
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w programie wypełnij formularz zgłoszeniowy i rekomendację* (dostępne na stronie www.jfm.opole.pl w dziale „pobierz“,
w zakładce „formularze zgłoszeniowe”) i wyślij pocztą, bądź mailem do: 1 kwietnia 2010 r., na adres:
JugendForumMłodych / Niemieckie Towarzystwo Oświatowe
ul. Szpitalna 17a, 45-010 Opole
* rekomendację wypełnia Przewodniczący DFK w miejscu zamieszkania kandydata do projektu lub Przewodniczący DFK, z którym kandydat współpracuje. Posiadanie rekomendacji daje pierwszeństwo udziału w programie.
Wszelkich informacji o programie udziela Magdalena Klyszcz
pod numerem telefonu: (077) 441 13 42, 441 13 43, wew. 28,
bądź mailowo: jfm@jfm.opole.pl
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PO W IAT S T R Z E LE C K I
Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 4639840, 4639830

19

lutego 2010r. już po raz szósty w Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Suchej odbył się Konkurs
Wiedzy o Państwach Niemieckojęzycznych. Tegoroczną edycję patronatem objęło Niemieckie Towarzystwo Oświatowe, które było
głównym fundatorem nagród. Słowniki polsko-niemieckie otrzymali wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie. Dodatkowo
zwycięskie szkoły otrzymały mapy Niemiec.
W konkursie udział wzięło pięć szkół: trzy z gminy Strzelce Op.,
były to PSP nr 4 w Strzelcach Op., PSP w Rozmierce i ZPO w Kalinowicach oraz dwie szkoły z gminy Jemielnica, były to PSP w Piotrówce i PSP w Jemielnicy. PSP Sucha startowała poza konkursem.
Wyniki VI edycji tego konkursu przedstawiają się następująco:
• I miejsce – PSP w Piotrówce
• II miejsce – PSP nr 4 w Strzelcach Op.
• III miejsce – PSP w Rozmierce.
Głównym celem konkursu jest poszerzanie wiedzy uczniów
o Niemczech, m.in. rozbudzenie zainteresowania geografią i kulturą

Co wiemy o państwach
niemieckojęzycznych?

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 4636337, 4636422, fax 4636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl
Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl
Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225
e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl
Zespół Szkół Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl
Zespół Szkół Zawodowych
w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl
Liceum Ogólnokształcące
w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: liceumza@edu.apple.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskich
tel. 4613381, 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl
Zespół Szkół Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy
tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 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. 4621200, 4621903
Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313
Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Ko³o Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Krakowska 16
tel. 077/461 27 54; 077/ 461 23 20;
tel kom. 0604 540 402
Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Redaguje Zespó³.
Druk: Drukarnia PRO MEDIA
45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,
tel. 077/4428008,
fax 077/4428009

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

K

ażdego dnia odwiedza mnie ok. kilkunastu konsumentów, odbieram
kilkanaście telefonów i parę maili. W roku 2009 udzieliłam 3 224 porad. I choć
z roku na rok obserwuję wzrost świadomości konsumenckiej i wzrost zapotrzebowania na poradnictwo konsumenckie,
to jednak muszę wyjaśnić kilka kwestii:
rzecznik konsumentów może pomóc, ale
wszystkiego za konsumenta nie załatwi.
Kim zatem jest rzecznik? Rzecznik
konsumentów jest instytucją samorządową o charakterze doradczym dla indywidualnego konsumenta. Nie ma on
niestety uprawnień do wydawania nakazów, zakazów, nakładania kar i grzywien na przedsiębiorców. Rzecznik służy konsumentowi przede wszystkim bezpłatną poradą prawną, a w celu wyegzekwowania należnych konsumentowi
świadczeń wykorzystuje uprawnienia
procesowe.
Sprawy, które trafiają do Rzecznika z prośbą o interwencję to zazwyczaj
sprawy bardziej skomplikowane, których
konsumenci nie byli w stanie załatwić
w sposób polubowny samodzielnie. Ze
wspomnianych 3224 udzielonych w ub.
roku porad najwięcej dotyczyło umów

sprzedaży, następnie usług oraz umów
poza lokalem przedsiębiorstwa:
• 1223 dotyczyło usług,
• 1413 umów sprzedaży
• 588 umów poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość
Sprawy z prośbą o interwencję
• 123 dotyczyło usług,
• 107 umów sprzedaży
• 25 umów poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość
Z oficjalnie zarejestrowanych spraw
z 2009 r. (255) - 197 spraw zostało na
dzień dzisiejszy zrealizowanych z czego 155 czego na korzyść konsumentów
natomiast 42 zakończyły się negatywnie
bądź odstąpieniem od dalszego dochodzenia roszczeń przez konsumentów.
Sprawy, które zakończyły się odstąpieniem od dalszych roszczeń przez konsumentów to przede wszystkim sprawy reklamacji obuwia i są to zazwyczaj
sprawy, w których konsumenci nie mieli
racji – negatywna dla konsumenta opinia
rzeczoznawcy z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu. Pozostałe sprawy są w toku, w niektórych
konsumenci dochodzić będą swych roszczeń sądownie.

Do spraw zakończonych negatywnie zaliczam również te, w których konsumenci odstąpili od dalszych roszczeń
i nie chcą dochodzić ich na drodze sądowej, co ma wpływ na statystykę. Konsumenci nie zawsze mają rację i Rzecznik nie może dążyć za wszelka cenę do
pozytywnego zakończenia sprawy dla
konsumenta.
Nie każda sprawa może zakończyć
się pozytywnie dla konsumenta z różnych przyczyn – zazwyczaj z powodu
braku dowodów, nieprecyzyjnych przepisów lub niezasadności roszczeń.
Czy sami „podkładamy się”? Niestety, jako konsumenci popełniamy ciągle
te same błędy. Jakie? Przede wszystkim:
• wierzymy przedsiębiorcom na słowo,
• nie cenimy swego podpisu – podpisujemy dokumenty, nie czytając ich
• nie zachowujemy dowodów zakupu,
umów po ich zawarciu
• często nie zawieramy umów na piśmie, nie żądamy potwierdzeń wpłat
Zbyt często zdarza się, że konsument
wpłaca usługodawcy kilka tysięcy złotych bez żadnego potwierdzenia, tam-

oraz rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania z różnych źródeł informacji.
Na konkursie obecni byli zaproszeni
goście Waldemar Gaida wicestarosta strzelecki i wiceprezes Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego, Jan Zubek członek Zarządu Powiatu, Alfred Mrohs – przewodniczący mniejszości niemieckiej w Rozmierzy oraz Walenty Kupka i Jan Duda
– przewodniczący i skarbnik mniejszości
niemieckiej w Suchej.
Organizatorzy składają wszystkim
serdeczne podziękowanie za pomoc
w organizacji i przeprowadzeniu konkursu.

ten wykonał źle usługę, faktury nie wystawił i nie odbiera telefonów od konsumenta!
Na szczęście większość spraw kończy się polubownie i rzadko trzeba kierować sprawę do sądu powszechnego, co
jest ostatecznością.
Co możemy zrobić, zanim jednak
zdecydujemy się na wniesieni sprawy
do sądu? Otóż możemy skorzystać z 3
sposobów dochodzenia swoich roszczeń
(wyjątki to sprawy, z których wyłączona
jest Inspekcja Handlowa i w których pomagają inne instytucje jak np. Urząd Komunikacji Elektronicznej):
• wystąpienie o pomoc do Rzecznika
Konsumentów lub organizacji działającej na rzecz konsumentów jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
• wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji
• Stały Polubowny Sąd Konsumencki
Rzecznik zawsze stara się pomagać
konsumentom i na ogół pomoc ta jest
efektywna. Są jednak sprawy, których
nie ma możliwości zakończyć polubownie i konsumenci również muszą mieć tego świadomość.
Małgorzata Płaszczyk

STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych
Celem programu „STUDENT II” jest
wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne oraz przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
Adresatami programu są osoby
z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub
orzeczeniem równoważnym), które są:
• studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego
stopnia albo studentami jednolitych
studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe,
• posiadaczami dyplomu ukończenia
studiów wyższych kształcącymi się
na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub
przez inne jednostki uprawnione do
prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
• uczestnikami studiów doktoranckich
prowadzonych przez szkoły wyższe
lub przez inne jednostki uprawnione
do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
• słuchaczami kolegiów pracowników
służb społecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych,

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (³¹czy wszystkie dzia³y)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarz¹du Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydzia³ Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy 706
Pozosta³e numery 720
Wydzia³ Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718

•
•
•

uczniami szkół policealnych,
studentami uczelni zagranicznych,
studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym
lub systemie niestacjonarnym.
Adresatami programu są również osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
(lub orzeczeniem równoważnym), które
mają wszczęty przewód doktorski, a nie
są uczestnikami studiów, o których mowa w ust. 1 pkt 3), z zastrzeżeniem postanowień rozdziału V ust. 5.
Pomoc finansową w ramach programu mogą także uzyskać osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym),
które spełniają łącznie następujące warunki:
• były uczestnikami programu posiadając znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności (lub orzeczenie
równoważne),
• uzyskały orzeczenie o lekkim stopniu
niepełnosprawności w trakcie uczestnictwa w programie, po zaliczeniu
co najmniej pierwszego roku nauki,
a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – co najmniej pierwszego semestru nauki.

Wydzia³ Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydzia³ Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomociami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,
745, 746, 747, 749.
Wydzia³ Architektoniczno  Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.
Wydzia³ Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
758, 764
Zespó³ Kontroli
Tel. wew.: 705.

W sytuacji, o której mowa w ust. 3,
pomoc finansowa może zostać przyznana wyłącznie do czasu ukończenia przez
wnioskodawcę nauki w ramach tej formy
kształcenia w trakcie której nastąpiła zmiana stopnia niepełnosprawności na lekki.
Formy pomocy w ramach Programu
Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest w formie:
• dofinansowania kosztów nauki, zwanego dalej „dofinansowaniem”,
• stypendium specjalnego za szczególne osiągnięcia w nauce, zwanego dalej „stypendium specjalnym”.
Przyznane w ramach programu dofinansowanie, może obejmować w szczególności następujące koszty związane
z nauką pobieraną przez wnioskodawcę:
• opłaty za naukę (czesne),
• zakwaterowania – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
• dojazdów,
• związane z dostępem do Internetu
(instalacja i abonament),
• uczestnictwa w zajęciach mających
na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej,
• zakupu przedmiotów ułatwiających
lub umożliwiających naukę, w tym
zakupu programów komputerowych,

Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydzia³ Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej, Turystki i Promocji
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespó³ ds. Promocji Powiatu 713
Wydzia³ Ochrony rodowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydzia³ Gospodarki Mieniem Powiatu
Tel. wew.:783, 784.
Wydzia³ Inwestycji i Zarz¹dzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791

pamięci przenośnej USB, dysków
optycznych (np. CD) oraz dyskietek,
• wyjazdów organizowanych w ramach
zajęć szkolnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3Wyklucza się możliwość dofinansowania w ramach programu kosztów zakupu sprzętu komputerowego.
Więcej o programie
- na stronie internetowej PFRON
www.pfron.org.pl (zakładka
„Programy i zadania PFRON”/
STUDENT II) oraz w Oddziale
PFRON w Opolu pod
nr tel. (077) 423 29 93.
Terminy składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki w danym roku akademickim
(szkolnym) składane są w terminie od
10 września do 10 października każdego roku realizacji programu. Wnioskodawcy, którzy nie złożą wniosku w wyżej wymienionym terminie (lub których
wniosek zostanie zweryfikowany negatywnie) mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów nauki dotyczących drugiego półrocza danego roku akademickiego (szkolnego) w terminie od 1 lutego do 28 lutego każdego roku realizacji
programu.
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PO W IAT S T R Z E LE C K I

Gala Lauri 2010

K

onkurs na NAJLEPSZY PRODUKT POWIATU STRZELECKIEGO organizowany jest
przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego od roku 2001. Podczas uroczystej
Gali Lauri ogłaszane są jego wyniki,
a wybór tego najlepszego ze wszystkich zgłoszonych należy do mieszkańców powiatu.
Laureaci otrzymują tytuł NAJLEPSZEGO PRODUKTU POWIATU STRZELECKIEGO w danym

roku i tym tytułem mogą posługiwać
się w swoich materiałach promocyjnych. Dodatkowymi nagrodami są:
kolorowa reklama firmy i produktu
w dwóch wydaniach dwutygodnika
„Powiat Strzelecki” oraz reklama na
billboardzie przy wylocie ze Strzelec Opolskich w kierunku Gliwic.
Na zdjęciu – obaj tegoroczni
zwycięzcy (od lewej): Marek Mientus i Artur Kinder

Indyk
w maladze
Indyk w maladze, cytryny faszerowane, gruszki z nadzieniem chrzanowym, pieczone pierożki, schab
pieczony z owocami, roladki mięsne…
Brzmi tak, że ślinka leci? A to
i tak niepełna lista potraw, jakie znalazły się na stołach podczas Gali
Lauri 2010.
Wszystkie one są dziełem
uczniów klas gastronomicznych
ZSZ nr 1, którzy pod kierownictwem Krystiana Grondesa przygotowali, podobnie jak i w poprzednim roku, catering na tę uroczystość. A było co przygotowywać: zaproszono 200 gości! I nie wątpię, że
każdy – patrząc na te pyszności, myślał o tym, by jak najszybciej tego
spróbować.
- Wraz z uczniami klas gastronomicznych przygotowaliśmy na wstępie propozycję menu oraz dekoracji
a następnie rozpoczęliśmy bardzo
dokładne planowanie wszystkich
prac od sporządzenia listy niezbędnych surowców i materiałów, poprzez wykonanie i garnirowanie poszczególnych potraw po organizację
transportu i prace porządkowe. Takie przygotowania pozwoliły nam
na spokojną prace a przede wszystkim zapewniały uzyskanie kapitalnego efektu w postaci pięknie nakrytego stołu pełnego półmisków

ze smacznymi daniami – mówi Krystian Grondes.
- Goście byli zachwyceni - zebraliśmy wiele szczerych pochwał i ciepłych słów uznania za naszą pracę.
Chciałbym podkreślić bardzo wysokie zaangażowanie uczniów, którzy
ochoczo zgłosili się do pracy w sobotę oraz niedzielę i naprawdę z sercem ją wykonywali.
W przygotowaniach brali udział
uczniowie:
• z klasy I Tg a - Klaudia Nowak, Dawid Kruczek, Tomasz
Iwan, Aleksander Krawiec, Tomasz Bielecki, Mariusz Cebula, Roman Gajda, Łukasz Kaniak
i Adam Knieć
• z klasy I Tg b - Aneta Szopa,
Agnieszka Zwiech i Martyna Paliwoda

• z klasy II Tg - Anna Mika, Joanna Swoboda, Michaela Piontek
i Klaudia Skóra
• z klasy III Tg a - Dorota Piwowarczyk, Małgorzata Kostorz
i Teresa Kierstein
• z klasy III Tg b - Kamila Glinka, Ewelina Bryś, Sylwia Drzymała, Katarzyna Winnik i Dorota Piątek
• z klasy IV Tg a - Justyna Rewerska, Martyna Kozioł i Angelika
Stach
• z klasy IV Tg b - Marzena Mutz,
Marta Mróz, Monika Kucharczyk, Ewa Loch, Anna Szyguła, Martyna Ploch, Anna Piechaczek, Katarzyna Mróz, Katarzyna
Kuboń, Patrycja Krysiak, Martyna Warzecha, Magdalena Domerecka i Sandra Burda.

Poznajemy śląskie tradycje

Wodzenie Niedźwiedzia
W

O

wacyjnie publiczność przyjęła na Gali Lauri koncert Nyskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Piotra Barona. W programie koncertu znalazły się utwory Johanna
Straussa I, Johanna Straussa II,
Jaquesa Offenbacha, Franza von

Suppe – walce, polki, fragmenty operetek, kankan, a także znane tematy
filmowe, np. The Flinstons, 007 James Bond, fragmenty musicali Evita, a przede wszystkim wzruszająca
i niepowtarzalna muzyka Ennio Morricone.

Laptop dla Adriana Cholewy

K

onkurs o tytuł Najlepszego Produktu Powiatu rozstrzygają
mieszkańcy powiatu – nasi Czytelnicy, bo to na łamach naszego dwutygodnika mogą się zapoznać ze zgłoszonymi do konkursu produktami.
Ale dla głosujących też jest nagroda: świetny laptop multimedialny!
I podobnie jak w ubiegłym roku
– los uśmiechnął się do osoby, która
właśnie obchodziła urodziny. W roku 2010 tym szczęśliwcem okazał się
pan Adrian Cholewa z Lichyni, który

10 lutego skończył 31 lat. Jest zawodowym strażakiem (stopień: sekcyjny) w PSP w Strzelcach Opolskich;
studiuje zaocznie ratownictwo medyczne (jest na drugim roku).
Czy ma szczęście? Tak, przyznaje, że w różnego rodzaju konkursach
zdobywa nagrody, ale raczej drobne. Takiej jak laptop dotychczas nie
udało mu się zdobyć.
Ale może tylko dlatego, że urodzinowe prezenty dostaje się tylko
raz w roku?

sobotę 13 lutego 2010 r.
uczniowie ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich razem ze strażakami ze strzeleckiej OSP wzięli udział
w wodzeniu niedźwiedzia (okazało się, że nie wszyscy uczniowie
znają tę tradycję). A to śląski obyczaj sięgający XV wieku. Niedźwiedzia wodzi się w niektórych wsiach
Śląska Opolskiego pod koniec karnawału, a w ostatnią sobotę karnawału ma miejsce sąd nad niedźwiedziem, który jest zakończeniem wodzenia. Zgodnie z tradycją, barwny
korowód złożony z przebierańców,
wśród których są, między innymi:
lekarz, kominiarz, myśliwy prowadzący niedźwiedzia, cyganka, diabeł, lekarz, policjant, strażak i inni członkowie orszaku – według
pomysłu i możliwości wodzących,
przechodzi przez wieś. Niedźwiedź
w tradycji ludowej symbolizuje
wszelkie zło, jakie spotyka człowieka. Grupie przebierańców z niedźwiedziem powinien towarzyszyć
muzyk, by miał kto zagrać do tańca.
Każda gospodyni powinna przyjąć
orszak, wysłuchać życzeń składanych najczęściej przez strażaka i zatańczyć z niedźwiedziem, bo wróży
to szczęście na cały rok, a pannom
rychłe zamążpójście. Gospodarz winien poczęstować wodzących niedźwiedzia wódką, a dzieci słodyczami.

Jeżeli próbuje wymigać się od tego,
może go spotkać kara w postaci nieurodzaju.
Suche Łany, gdzie wodziliśmy
niedźwiedzia, to bardzo przychylna miśkowi osada, a on taki psotnik przecież. Strasznie był zły, bały
się go wszystkie gospodarskie psy.
Próbował uciekać i dzielny myśliwy
miał trudne zadanie, by utrzymać misia na postronku. W pogotowiu byli
odważni strażacy, którzy wspierali myśliwego w przywoływaniu bera do porządku. Gospodarze stanęli na wysokości zadania i dbali bardzo, by orszak przebierańców mógł
ogrzać się ciepłą herbatą, a mężczyźni czymś mocniejszym. Panie
domu i panny dzielnie tańczyły z berem, aby zapewnić sobie szczęście
i szybkie zamążpójście, a gospodarze zgodnie z tradycją płacili mandaty, by sprowadzić na domostwo
urodzaj i przekupywali misia słodkościami. Przebierańcy gwarantowali także darmowe czyszczenie kominów, badanie lekarskie, cyganka wróżyła dobrobyt, ksiądz chętnie
kropił wszystkich i wszystko „święconą” wodą, kucharka chciała się
nająć do prowadzenia domu, dama
dworu szukała swego rycerza, ołmy
z orszaku cieszyły sie szczęściem
innych, a nad całokształtem czuwało
czujne oko teściowej, której poma-

gali strażacy i policjant. Każdy gospodarz, oprócz życzeń otrzymał kalendarz strażacki na nowy rok i dużo
pozytywnej energii bijącej od strzeleckiej młodzieży. Do tańca przygrywało dwóch dzielnych grajków.
Zabawa była bardzo wesoła i zakończyła się w barze „U Marka”, gdzie
zły niedźwiedź został zgładzony,
a na jego miejsce, zgodnie z tradycją, narodził się mały niedźwiadek.
Bardzo dziękujemy pani sołtys
Łucji Piecyk za przychylność i pomoc w zorganizowaniu wodzenia
i wszystkim mieszkańcom dzielnicy Suche Łany za wielkie serce i gościnne przyjęcie orszaku.
Z niedźwiedziem chodzili: Teofil Kałuża – niedźwiedź, Jan Gruszka – myśliwy, Grzegorz Gruszka –
kominiarz, Mateusz Faron – policjant, Monika Kaniak – ołma, Anika
Kamińska – ołma, Ania Łukasiewicz
– dama dworu, Angelika Stach – kucharka, Kamila Kaniak – cyganka,
Grzegorz Łach – ksiądz, Kordian Piwowarczyk – strażak, Anna Dalibóg
– teściowa, Paweł Kapica – strażak,
Piotr Smandzich – grajek – saksofon,
Janusz Smandzich – grajek – trąbka.
Anna Dalibóg
Dla Ani Łukasiewicz uczennicy
kl. II tot a było to pierwsze wodzenie niedźwiedzia w życiu: „Nigdy
wcześniej nie miałam do czynienia z tą tradycją. Bardzo mi się podobało, a ludzie byli mili i gościnni.
W przyszłym roku chętnie się wybiorę jeszcze raz”.

