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Na pytanie, dlaczego zdecydowa³a
siê stan¹æ do konkursu, odpowiada:
- Absolutnie nie wi¹¿e siê to z bra-
kiem satysfakcji z dotychczas wy-
konywanych obowi¹zków. Jednak
chcia³am pracowaæ na stanowisku
�ci�lej zwi¹zanym ze swoim wy-
kszta³ceniem. Lubiê kontakt z lud�-
mi i pracê na ich rzecz. A w dzisiej-
szym �wiecie konsument stoi na naj-
ni¿szej pozycji w spo³eczeñstwie.
W�ród wszystkich grup spo³ecznych
na najmniejsze szanse przebicia i do-
chodzenia swoich racji. W dodatku
konsumenci � w przewa¿aj¹cej wiêk-
szo�ci - nie znaj¹ swoich praw. A sko-
ro ich nie znaj¹ � to jak mog¹ je egze-
kwowaæ na przyk³ad od sprzedaw-

ców? Jak mog¹ skutecznie
dochodziæ swoich roszczeñ?
Moja praca polegaæ bêdzie
w³a�nie na udzielaniu im w
tym pomocy. Konieczne jest
prowadzenie na tym stano-
wisku szeroko pojêtej dzia-
³alno�ci informacyjnej (rów-
nie¿ na ³amach naszego dwu-
tygodnika) i udzielaniu po-
rad prawnych.
My�lê, ¿e zdecydowanie
wiêcej osób zwracaæ siê bê-
dzie do mnie telefonicznie,
ale codziennie jestem na miej-
scu, w starostwie, przez ca³y
dzieñ � zapraszam wiêc rów-
nie¿ osobi�cie. Gdyby ilo�æ
osób zainteresowanych po-
radami rzecznika praw kon-
sumentów by³a du¿a, byæ
mo¿e zostan¹ wprowadzo-
ne dodatkowe dy¿ury. Do-
dam jeszcze, ¿e od 1 marca
powiatowy rzecznik praw

konsumentów pracuje nie na pó³, jak
by³o poprzednio, a na ca³y etat. Rad-
ni ocenili, ¿e praca na tym stanowi-
sku w niepe³nym wymiarze godzin
nie zdaje egzaminu.

Ma³gorzata P³aszczyk (l. 26; 4,5-let-
ni syn Dawid, hobby: informatyka)
jest absolwentk¹ prawa Uniwersyte-
tu �l¹skiego w Katowicach i pody-
plomowych studiów z zakresu fundu-
szy strukturalnych Unii Europejskiej
(WSAiZ w Opolu). W starostwie po-
wiatowym w Strzelcach Op. praco-
wa³a ju¿ wcze�niej � w Biurze Obs³u-
gi Zarz¹du Powiatu i Zespole Rad-
ców Prawnych, ostatnio by³a inspek-
torem ds. rehabilitacji spo³ecznej
osób niepe³nosprawnych w PCPR-ze.

Ma³gorzatê P³aszczyk wybrano nowym powiatowym rzecznikiem ochrony
praw konsumentów na ostatniej sesji Rady Powiatu. Na konkurs zg³osi³o siê 12
osób, jednak tylko 9 spe³nia³o wszystkie formalne wymogi i ta dziewi¹tka
mia³a zaprezentowaæ siê radnym. Ostatecznie jednak przysz³o im wybieraæ
spo�ród osób o�miu, bo jeden z kandydatów zrezygnowa³ sam.

Konsument
� najs³absze ogniwo

Na ostatniej sesji Rada Miej-
ska Strzelec Opolskich przyjê³a,
na wniosek burmistrza Krzyszto-
fa Fabianowskiego, uchwa³ê odwo-
³uj¹c¹ Janusza Prostaka ze stano-
wiska skarbnika gminy i drug¹
uchwa³ê, powo³uj¹c¹ na to stano-
wisko Urszulê Killman.

Ostatnia sesja Rady Powiatu
Strzeleckiego, która odby³a siê 23
lutego 2005 r. rozpoczê³a siê   uro-
czystym wrêczeniem listów gratu-
lacyjnych laureatom konkursu
�Firma Roku 2004�. Tytu³ ten zdo-
byli: Kleinmann Wyroby Metalowe
Sp. z o.o. ze Strzelec Op. w katego-
rii inwestycje i  �Remmal� Zak³ad
Remontowo-Budowlany z Jemielni-
cy w kategorii us³ugi.

Najwa¿niejszym punktem sesji
by³ wybór Powiatowego Rzecznika
Konsumentów. Spo�ród 8 kandydatów
radni wybrali, a nastêpnie powo³ali na
to stanowisko pani¹ Ma³gorzatê P³asz-
czyk.

Rada przyjê³a tak¿e sprawozda-
nie z pracy dotychczasowego Rzecz-
nika za rok 2004 oraz sprawozdanie z
Dzia³alno�ci Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie za rok 2004. W tym
ostatnim radni po³o¿yli szczególny
nacisk na: opiekê nad ofiarami prze-
mocy w rodzinie, opiekê nad dzieæmi
w formie rodzin zastêpczych oraz ko-
nieczno�æ stworzenia na terenie po-
wiatu placówki opiekuñczo-wycho-
wawczej.

W toku obrad Rada podjê³a nastê-
puj¹ce uchwa³y:
1. w sprawie: okre�lenia warunków

pracy i p³acy Powiatowego Rzecz-
nika Konsumentów,

2. w sprawie: wniesienia skargi na
rozstrzygniêcie nadzorcze Woje-
wody Opolskiego z dnia w przed-
miocie stwierdzenia niewa¿no�ci
uchwa³y Powiatu Strzeleckiego z
dnia 22 grudnia 2004 r. dot. prze-
jêcia zadania z zakresu administra-
cji rz¹dowej,

3. w sprawie zatwierdzenia planów
pracy komisji sta³ych na rok 2005,

4. w sprawie wprowadzenia zmian
w bud¿ecie powiatu,

5. w sprawie: wyp³aty dodatkowe-
go wynagrodzenia rocznego za rok
2004 dla Starosty Strzeleckiego,

6. w sprawie: wyra¿enia zgody na
zabezpieczenie prawid³owego wy-
datkowania �rodków Przyznanych
w ramach Zintegrowanego Progra-

Sesja Rady Powiatu
mu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego na dofinansowanie
projektów pn.: �Diagnoza po-
trzeb zatrudnieniowych i rozwo-
jowych strzeleckich pracodaw-
ców� oraz �Szkolenia dla pracu-
j¹cych� w formie weksla �in blan-
co� oraz do z³o¿enia notarialnego
o�wiadczenia o dobrowolnym
poddaniu siê egzekucji, w przy-
padku nieprawid³owego wydat-
kowania wy¿ej wymienionych
�rodków

7. w sprawie tygodniowego obo-
wi¹zkowego wymiaru godzin za-
jêæ dydaktycznych pedagoga

8. w sprawie ustalenia regulaminu
okre�laj¹cego wysoko�æ oraz
szczegó³owe warunki przyzna-
wania nauczycielom dodatku
mieszkaniowego w roku 2005

9. w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Po-
wiatowego w Strzelcach Op.

10. Podjêcie uchwa³y w sprawie
zmiany uchwa³y dot. udzielenia
pe³nomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowego Urzêdu Pracy i jego
zastêpcy do sk³adania i realizacji
projektów z Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego,

11. w sprawie wyra¿enia zgody na
uchylenie siê od skutków o�wiad-
czenia woli

12. w sprawie przyjêcia rezygnacji
radnego Janusza ¯y³ki z cz³on-
kostwa w Radzie Spo³ecznej
przy SP ZOZ w Strzelcach Op.

13. w sprawie zmiany uchwa³y  dot.
ustalenia regulaminu okre�laj¹ce-
go niektóre zasady wynagradza-
nia nauczycieli za pracê oraz za-
sady przyznawania nauczycie-
lom zatrudnionym w o�wiato-
wych jednostkach organizacyj-
nych na terenie powiatu strze-
leckiego dodatków do wynagro-
dzenia i nagród obowi¹zuj¹cego
w roku bud¿etowym 2005

14. w sprawie zaci¹gniêcia d³ugoter-
minowego kredytu w banku kra-
jowym

15. w sprawie wprowadzenia zmia-
ny planie finansowym Powia-
towego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kar-
tograficznym na rok 2005

Na kolejnej sesji, która od-
bêdzie siê 23 marca 2005 r., rad-
ni zapoznaj¹ siê z informacj¹ nt.
przeciwdzia³ania bezrobociu
oraz aktywizacji lokalnego ryn-
ku pracy, a tak¿e dokonaj¹ oce-
ny realizacji Strategii Powiatu
Strzeleckiego w roku 2004.

/i.t/

Zmiana skarbnika gminy

Horst Daniel, prezes dzia³aj¹cej
w Strzelcach polskich firmy Klein-
mann Wyroby Metalowe zosta³ ofi-
cjalnie nominowany do presti¿owej w
naszym województwie nagrody No-
wej Trybuny Opolskiej �Z³ota Spin-
ka� za osi¹gniêcia w biznesie. Firma,
której szefuje H. Daniel nale¿y do �ci-
s³ej czo³ówki najprê¿niej rozwijaj¹-
cych siê strzeleckich przedsiêbiorstw.

Strzelecki biznes odnosi sukcesy
W ci¹gu 10 lat funkcjonowa-
nia w Strzelcach Opolskich
spó³ka Kleinmann, która roz-
poczê³a dzia³alno�æ w wyna-
jêtej hali z kilkunastoma pra-
cownikami sta³a siê du¿ym
zak³adem produkcyjnym,
zatrudniaj¹cym 100 osób na
terenie w³asnego zak³adu (ob-
szar by³ej fabryki �Agro-
met�). Najnowsz¹ inwe-
stycj¹ firmy jest zatrudnia-
j¹ca 30 pracowników nowo-
czesna stolarnia. H.Daniel
jest równie¿ spo³ecznikiem
chêtnie wspieraj¹cym ró¿ne
akcje charytatywne. Jest te¿
nieocenionym ambasadorem
Opolszczyzny w�ród nie-
mieckich przedsiêbiorców.
Przy wszelkich okazjach,
podczas spotkañ z nimi pod-

kre�la, ¿e to jest dobre miejsce do in-
westowania, ¿e - mimo czasem poja-
wiaj¹cych siê problemów - tutejszy
klimat gospodarczy i potencja³ ludz-
ki daj¹ podstawy rozwoju firm. Do-
wodem jest on sam � jego firma odno-
si sukcesy, a on przyj¹³ polskie oby-
watelstwo i osiedli³ siê w pobliskim
Czarnocinie.

Horst Daniel jako pierwszy

przedsiêbiorca otrzyma³ �Laur Zie-
mi Strzeleckiej�, a niedawno firma
Kleinmann zdoby³a nagrodê Opol-
skiej Izby Gospodarczej.

Nie lada wyró¿nienie spotka-
³o kolejn¹ strzeleck¹ firmê �
Przedsiêbiorstwo Komunikacji
Samochodowej S.A.

Firma ta sprawnie utrzymuje siê
na rynku, rozwija siê (nowoczesny
tabor samochodowy, wszechstron-
na stacja obs³ugi pojazdów, stacja pa-
liw), a o jej prawid³owym funkcjo-
nowaniu i zarz¹dzaniu �wiadczy
uzyskany tytu³ �Solidna Firma
2004�. Nagroda tym bardziej presti-
¿owa i wa¿na, ¿e zanim firma otrzy-
ma takie miano - jest sprawdzana za
pomoc¹ profesjonalnych audytów
zewnêtrznych. Certyfikat �Solidna
Firma� to znak dla wszystkich, ¿e
przedsiêbiorstwo wzorowo rozlicza
siê z wszelkich zobowi¹zañ i nale¿-
no�ci wobec kontrahentów, pracow-
ników i Skarbu Pañstwa. Tym bar-
dziej cenne, je�li firma zdobywa tytu³
rok po roku, a tak w³a�nie jest w
przypadku strzeleckiego PKS-u, bo
wyró¿niona zosta³a równie¿ w 2003.

 J. Prostak, który zakoñczy³ pe³-
nienie swoich obowi¹zków 28 lute-
go, z³o¿y³ 15 lutego br. na rêce bur-
mistrza swoj¹ rezygnacjê. Urszula
Killman, dotychcczas naczelnik Wy-
dzia³u Finansowego strzeleckiego ma-
gistratu rozpoczê³a pracê na stano-
wisku skarbnika 1 marca 2005 r.

W dniach 18-23 marca w pa³acy-
ku w B³otnicy Strzeleckiej spotkaj¹
siê przedstawiciele zespo³ów chóral-
nych z miast partnerskich: Druskien-
niki (Litwa), Soest (Niemcy), Strzel-
ce Opolskie oraz Ty�mienica (Ukra-
ina). Do³¹cz¹ do nich �piewacy z nie-
mieckiego Herzberg (miasto partner-
skie Soest).

Bêdzie to robocze spotkanie w
ramach wspólnego projektu muzycz-
nego miast partnerskich, bêd¹cego
kontynuacj¹ sta³ej wspó³pracy i wy-
miany miêdzynarodowej. Podczas
spotkania muzycy i szefowie zespo-
³ów omówi¹ g³ówne za³o¿enia, tema-
tykê oraz ustal¹ repertuar, jaki bê-

Spotkaj¹ siê, by planowaæ
dzie przez zespo³y przygotowywa-
ny na wspólne koncerty, które od-
bêd¹ siê we wrze�niu w Soest. W³a-
�nie gospodarze jesiennego spotka-
nia muzycznego przygotowuj¹ apli-
kacjê na dofinansowanie tego projek-
tu ze �rodków Unii Europejskiej. Ze
strony strzeleckiej w projekcie we-
�mie udzia³ chór Viva la Musica.

Ca³a koncepcja spotkañ i wymia-
ny do�wiadczeñ zespo³ów muzycz-
nych z miast partnerskich jest pla-
nowana na kilka lat. Ka¿dego roku
spotkanie fina³owe, zwieñczone kon-
certem b¹d� cyklami koncertów od-
bêd¹ siê w innym z miast.

Terminy egzaminów kwalifikacyjnych dla diagnostów:
- 30 marca Egzamin teoretyczny - w Katowicach, przy ul. �w. Huberta 11.
- 8 kwietnia Egzamin teoretyczny - w Bia³ymstoku, przy ul. Wiewiórczej 64.
-  15 kwietnia Egzamin teoretyczny - w Gdañsku, przy ul. Milskiego 1.
- 26 kwietnia Egzamin teoretyczny - w Rzeszowie, przy Alei Wyzwolenia 6.
We wszystkich w/w miejscach rejestracja uczestników egzaminu rozpocznie
siê o godz. 800, natomiast egzamin rozpocznie siê o godz. 830.
Uczestnicy egzaminu praktycznego powinni byæ zaopatrzeni w ubranie
ochronne. Wnioski o dopuszczenie do egzaminu zgodnie z § 5 ust. 2 ww.
rozporz¹dzenia nale¿y sk³adaæ nie pó�niej ni¿ 14 dni przed ww. terminami
egzaminów na adres:

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY
UL. CHA£UBIÑSKIEGO 400 � 928 WARSZAWA

Komunikat

Ernest Gaida , w³a�ciciel Remmal, odbiera list gratulacyjny z r¹k starosty


