
Z okazji 

Międzynarodowego Dnia Kobiet
Wszystkim Paniom – mieszkankom Powiatu Strzeleckiego

przekazujemy najserdeczniejsze życzenia:

zdrowia, uśmiechu na co dzień, 

spełnienia marzeń, tych osobistych i zawodowych 

oraz sukcesów w dążeniu do celu

Rada i Zarząd Powiatu Strzeleckiego

Z okazji 
Światowego 

Dnia Konsumenta

zapraszamy na spotkanie

Z Rzecznikiem 
przy kawie 

15 marca 2018 r. o godz. 10.00

Sala narad Starostwa Powiatowego
Szczegóły – str. 8

Zaproszenia dla naszych 
Czytelników!

Pięć wejściówek 
– wraz z osobą towarzyszącą 
–	mamy	na	wyjątkowy	wieczór,	

czyli	Galę	Lauri	2018!

Uroczystość	zaplanowana	jest	

w sobotę 17 marca 2018 r., o godz. 17.00 

w	Powiatowym	Centrum	Kultury	w	Strzelcach	Opolskich	
przy	ul.	Dworcowej	23.

Wówczas	poznamy	Laureata	konkursu	„Poznaj	Moją	Nową	Firmę”	oraz	nazwisko	
Nauczyciela	Roku	i	nazwiska	Najlepszych	Uczniów	Powiatu	Strzeleckiego.	

Będzie	też	–	na	żywo	–	występ	zespołu	„Iwan	Iwanilia”,	a	klasy	gastronomiczne	
Centrum	Kształcenia	Zawodowego	i	Ustawicznego	w	Strzelcach	Opolskich	znów	za-
błysną	swoim	kunsztem	kulinarnym	w	serwowanych	przez	siebie	oryginalnych	prze-
kąskach.		

Szykujcie	się	na	niezapomniany	wieczór!	
Podwójne	zaproszenia	otrzymają	ci	Czytelnicy,	

którzy	jako	pierwsi	z	najnowszym	numerem	naszego	dwutygodnika	
przyjdą	do	pok.	nr	310	(3	p.)	w	strzeleckim	Starostwie	Powiatowym	

przy	ul.	Jordanowskiej	2	w	Strzelcach	Opolskich.

Po	 raz	 pierwszy	 Dom	 Pielgrzyma	
gościł	 podczas	 dwudniowego	 (5	 i	 6	mar-
ca)	spotkania	członków	Zarządu	Związku	
Powiatów Polski – z inicjatywy starosty 
Józefa	Swaczyny,	który	jest	równocześnie	
przewodniczącym	 Komisji	 Rewizyjnej	
ZPP.	

Spotkanie	 było	 okazją	 nie	 tylko	 do	
zatwierdzenia	 materiałów	 na	 Kongres	
Związku	 Powiatów	 Polskich,	 zaplanowa-
ny	w	Warszawie	na	kwiecień	br.,	ale	rów-
nież	do	dyskusji	m.in.	na	temat	sytuacji	w	
powiatowych	szpitalach,	a	 także	na	temat	
funkcjonowania	nowego	systemu	oświaty	

oraz	działań	Ministerstwa	Edukacji	Naro-
dowej	 w	 zakresie	 fi	nansowania	 szkolni-
ctwa	zawodowego.	Stąd	właśnie	spotkanie	
z	 minister	 Anną	 Zalewską.	 Na	 pamiątkę	
otrzymała	ona	drewnianą	fi	gurkę	w.	Anny	
Samotrzeciej,	 przekazaną	 przez	 starostę	
Józefa	Swaczynę.

Goście,	członkowie	Zarządu	ZPP	pod-
czas	pobytu	na	Górze	św.	Anny	zapoznali	
się	z	naszym	-	czekającym	na	rewitalizację	
–	Pomnikiem	Historii;	odwiedzili	również	
Kamień	Śląski	–	z	kaplicą	św.	Jacka	i	Se-
bastianeum.

Zasadą	konkursu	„Poznaj	Moją	Nową	Firmę”	jest	oddanie	głosu	
mieszkańcom	powiatu	strzeleckiego.	To	do	nich	należy	decydujący	
głos	w	sprawie	wyboru	laureata.	Pretendentów	do	tytułu	można	było	

Padł	rekord:	ponad	2,5	tysiąca	głosów!
wybierać	spośród	zgłoszonych	przez	samorządy	gminne	fi	rm,	które	
powstały	w	latach	2016-2017,	a	krótkie	wizytówki	fi	rm	startujących	
w	tegorocznej	edycji	i	walczących	o	prestiżowy	tytuł	oraz	reklamę	
w	postaci	baneru	i	fi	lmu	reklamowego	publikowane	były	na	łamach	
naszego	dwutygodnika,	na	stronie	internetowej	Powiatu	Strzeleckie-
go	oraz	na	FB.	Wszędzie	tam,	podobnie	jak	w	holu	starostwa,	można	
było	znaleźć	również	Kartę	do	głosowania.	Wystarczyło	wskazać	na	
niej	jedną	fi	rmę	i	odpowiedzieć	na	proste	pytanie,	by	wziąć	udział	
nie	tylko	w	wyborze	laureata,	ale	i	pomóc	swojemu	szczęściu,	czyli	
wygrać	duży	telewizor.	

„Sierotka”,	czyli	Martynka,	nie	miała	łatwego	zadania:	jak	tu	
wybrać	szczęśliwca	spośród	blisko	2,5	tysiąca	kart?	3-latka	liczyć	
jeszcze	 nie	 potrafi	,	 ale	wybrać	 tę	 jedną	 szczęśliwą	 kartę	 –	 jak	
najbardziej!

Łącznie	do	urny	ustawionej	w	holu	starostwa	wrzucono	2547	
kart	do	głosowania,	z	czego	2457	głosów	było	ważnych	(dla	porów-
nania:	w	pierwszej	edycji	konkursu,	przed	dwoma	laty,	głosów	waż-
nych	oddano	890),	a	tylko	90	nieważnych	(w	pierwszej	edycji	–	67).	

O	tym,	która	z	fi	rm	zdobyła	najwięcej	głosów	i	tym	samym	tytuł	
Laureata,	 podobnie	 jak	nazwisko	 szczęśliwca,	 któremu	przypadł	
telewizor,	dowiecie	się	Państwo	podczas	tegorocznej	Gali	Lauri,	w	
sobotę	17	marca	br.	Relacja	z	uroczystości	już	w	następnym	numerze	
naszego	dwutygodnika.

Starostowie	z	całej	Polski	
na	Górze	Św.	Anny

6	marca	 br.	 w	Ośrodku	Doradztwa	Rolniczego	w	 Łosiowie	
wręczono	nagrody	w	wojewódzkiej	edycji	konkursu	podczas	kon-
ferencji	„SuperMleko	2017”	organizowanej	przez	Opolski	Ośro-
dek	 Doradztwa	 Rolniczego	 w	 Łosiowie,	 okręgowe	 spółdzielnie	
mleczarskie,	 Urząd	 Marszałkowski	 Województwa	 Opolskiego	 i	
Polską	Federację	Hodowców	Bydła	i	Producentów	Mleka	Oddział	
Opole.

Miło	nam	poinformować,	że	wśród	najlepszych	producentów	
znaleźli	się	rolnicy	z	terenu	powiatu	strzeleckiego.

W	kategorii	II	-	obejmującej	gospodarstwa	produkujące	rocz-
nie	powyżej	110	tys.	l	do	250	tys.	litrów	mleka	III	miejsce	zajął	Jo-
achim	Mrohs	–	Szymiszów,	gm.	Strzelce	Opolskie.	pow.	strzelecki	
–	Zott	Polska;	w	kategorii	IV	–	obejmującej	gospodarstwa	produ-
kujące	rocznie	powyżej	600	tys.	litrów	mleka	III	miejsce	zajął	Kry-
stian	Klich	–	Raszowa,	gm.	Leśnica,	pow.	strzelecki	–	Zott	Polska,	
a	wyróżnienie	w	tej	samej	kategorii	Michaela	Sacher	–	Rozmierz,	
gm.	Rozmierz,	pow.	strzelecki	–	Zott	Polska.	

Serdecznie gratulujemy!

SuperMleko	2017,	
czyli	„nasi”	
z nagrodami
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Naszej	Drogiej	Koleżance

Ewelinie Dombek

wyrazy	głębokiego	współczucia
z	powodu	śmierci	

Teścia

składają
	Zarząd	Powiatu	Strzeleckiego

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego 
w	Strzelcach	Opolskich

Jak	co	roku	w	holu	strzeleckiego	starostwa	w	przedświątecznym	okresie	będzie	można	
kupić	prawdziwe	rękodzielnicze	arcydzieła	–	świąteczne	ozdoby,	kroszonki,	pisanki,	stro-
iki.	Tu	nic	nigdy	nie	jest	spod	sztancy,	a	każdego	dnia	podczas	kiermaszu	można	znaleźć	
wyjątkowe	cacko.	

W	tym	roku	kiermasz	zacznie	się	nietypowo:	od	akcji	charytatywnej	dla	małej	miesz-
kanki	Strzelec	Opolskich	–	Oliwki	Nowickiej,	którą	czeka	kosztowna	rehabilitacja	i	którą	
możemy	wspomóc,	kupując	jakiś	drobiazg.	

14	marca	(środa)	–		Akcja	Charytatywna	dla	Oliwki	Nowickiej	
15	marca	(czwartek)	-	ZPO	i	MOW	w	Leśnicy
16.	marca	(piątek)	–	Warsztaty	Terapii	Zajęciowej	w	Zawadzkiem
19	marca	(poniedziałek)-	Terenowe	Koło	PZERI	w	Sieroniowicach
20	marca	(wtorek)–	CiS	Strzelce	Opolskie
21	marca	(środa)	–	DPS	Kadłub,	ZSS	Kadłub
22	marca	(czwartek)	–	DPS	Strzelce	Opolskie
23	marca	(piątek)	–	ŚDS	Strzelce	Opolskie	

Serdecznie	zapraszamy	każdego	dnia	od	godziny	9	rano!

Zapraszamy 
na	Wielkanocny	Kiermasz!W	 związku	 z	 przypadającą	 w	 dniu	

1	 marca	 br.	 rocznicą	 Narodowego	 Dnia	
Pamięci	 „Żołnierzy	 Wyklętych	 Zarząd	
Powiatu	 Strzeleckiego	 w	 tym	 dniu	 pod-
czas	Powiatowych	Obchodów	 	na	Polanie	
Śmierci	 w	 Dąbrówce	 złożył	 hołd	 pomor-
dowanym.	W	tym	miejscu	zostali	zabici	w	
imię	 narzucanego	 systemu	 zwykli	 ludzie,	
którzy	zdecydowali,	że	sprzeciwem	wobec	
przemocy	 władzy	 może	 być	 tylko	 prze-
moc.	 Nie	 znamy	 ich	 imion.	 Nie	 ma	 tutaj	
nawet	 ich	 grobu!	Dlatego	 chwila	 zadumy	
jest	zadośćuczynieniem	obowiązkom	usta-
wowym,	 obywatelskim	 i	 patriotycznym.	
Obowiązkiem	 tym	powinna	 też	 być	 ogól-
noludzka,	humanitarna	i	głęboko	chrześci-
jańska	obrona	ludzkiej	godności	i	prawa	do	
życia,	która	tutaj	została	zdeptana	i	pohań-
biona.	

Pod	krzyżem	upamiętniającym	zbrod-
nię	z	25/26	września	1946	roku	w	Dąbrów-
ce	delegacje	Zarządu	Powiatu	Strzeleckie-
go,	 Powiatu	 Gliwickiego,	 Miast	 i	 Gmin,	
służb	 mundurowych,	 jednostek	 oświato-
wych	 oraz	 podległych	 z	 powiatu	 strze-
leckiego,	 Zarządu	 Wojewódzkiego	 Ligi	
Obrony	 Kraju	 oraz	 jednostki	 terenowej	
Huzar	 Strzelce	 Opolskie	 złożyły	 kwiaty.	
Ks.	Jan	Wypior		z	Kielczy	odmówił	wraz	z	
obecnymi	modlitwę	za	zmarłych	poległych	
na	tej	Polanie	.

Pamięci	Żołnierzy	Wyklętych

W	dniu	22.02.2018	r.	w	Powiatowym	
Centrum	 Kultury	 z	 inicjatywy	 Starosty	 i	
Powiatowego	 Urzędu	 Pracy	 w	 Strzelcach	
Opolskich	 odbyła	 się	 konferencja	 dla	
przedsiębiorców	 i	 pracodawców	 naszego	
powiatu.	W	trakcie	spotkania	przedstawio-
no	 aktualną	 sytuację	 na	 lokalnym	 rynku	
pracy	oraz	propozycje	współpracy	pomię-
dzy	pracodawcami	a	urzędem	pracy	w	roku	
bieżącym.	 W	 konferencji	 wzięło	 udział	
około	80	pracodawców,	przedsiębiorców	i	
przedstawicieli	jednostek	publicznych.

Nadrzędnym	 celem	 konferencji	 była	
promocja	 i	 zachęta	do	korzystania	 z	 form	
wsparcia	oferowanych	przez	urząd.	Dużym	
zainteresowaniem	 cieszyła	 się	 propozycja	
skierowana	bezpośrednio	do	przedsiębior-
ców	 i	 pracodawców	 oraz	 zatrudnionych	
przez	 nich	 pracowników	 dotyczących	 sfi	-
nansowania	 kosztów	 szkoleń,	 kursów	 lub	
egzaminów	 zawodowych	 z	 Krajowego	
Funduszu	Szkoleniowego.

Konferencja	
dla pracodawców 
i	przedsiębiorców

Podczas	 konferencji	 została	 również	
przedstawiona	 przez	 Dyrektora	 Zakła-
du	Karnego	Nr	 1	w	Strzelcach	Opolskich	
możliwość	 i	 warunki	 zatrudniania	 osób	
pozbawionych	 wolności.	 Przedstawiciel	
Placówki	 Straży	 Granicznej	 w	 Opolu	
omówił	 zasady	 i	 możliwości	 zatrudnienia	
cudzoziemców	 przez	 polskich	 Pracodaw-
ców.		Zmiana	przepisów	oraz	bardziej	dro-
biazgowa	procedura	składania	wniosków	o	
zatrudnianie	cudzoziemców	stała	się	przy-
czynkiem	do	otwartej	 dyskusji	 oraz	 zada-
wania	szczegółowych	pytań.

Sami	pracodawcy	oraz	zaproszeni	go-
ście	pozytywnie	chwalili	taką	formę	komu-
nikowania	się	urzędu	z	lokalnym	biznesem.

 
Powiatowy	 Urząd	 Pracy	 w	 Strzelcach	
Opolskich	 dziękuje	 uczestnikom	 konfe-
rencji za przybycie i zaprasza wszystkich 
zainteresowanych	 do	 korzystania	 z	 ofero-
wanych	form	wsparcia	zatrudnienia.

Na	 ostatniej	 sesji	 Rady	 Powiatu	 uro-
czyście	 pożegnano	 odchodzącego	 na	
emeryturę	 Komendanta	 Powiatowego	
Państwowej	Straży	Pożarnej	st.	bryg.	Woj-
ciecha	 Lisowskiego,	 wraz	 z	 podziękowa-
niami	za	wiele	lat	służby,	pełnej	poświęceń	
oraz	 wieloletnią	 współpracę	 z	 władzami	
Powiatu	 Strzeleckiego	 oraz	 wszystkimi	
jednostkami	 oraz	 najlepszymi	 życzeniami	
powodzenia we wszystkich zamierzeniach 
na	nowym	etapie	życia.

Serdeczne	gratulacje	przekazano	rów-
nież	Norbertowi	 Jaskóle,	 dyrektorowi	Po-
wiatowego	Urzędu	 Pracy	 za	 uzyskanie	 w	
2017	roku	efektywnych	i	skutecznych	dzia-
łań	 aktywizacyjnych	 osób	 bezrobotnych	
podejmowanych	przez	wszystkich	pracow-
ników	PUP,	dzięki	czemu	nasz	urząd	pracy	
osiąga	tak	dobre	wyniki	w	skali	kraju.

Podziękowania	na	sesji

Z	dniem	27	lutego	2018	r.	obowiązki	komendanta	powiato-
wego	Państwowej	Straży	Pożarnej	w	Strzelcach	Opolskich	objął	
st.	kpt.	Damian	Glik.

Wręczenie	decyzji	odbyło	się	w	Komendzie	Wojewódzkiej	
Państwowej	 Straży	 Pożarnej	 w	 Opolu	 w	 obecności	 zastępcy	
Opolskiego	 Komendanta	 Wojewódzkiego	 Państwowej	 Straży	
Pożarnej	w	Opolu	st.	bryg.	Witolda	Trojnara.

Po	 raz	 trzeci	 samorządowcy	 wo-
jewództwa	 opolskiego	 uczestniczyli	 w	
konferencji	 podsumowującej	 realizację	
projektów	 dofi	nansowanych	 z	 funduszy	
europejskich.	Na	spotkaniu	w	Prószkowie,	
które	zostało	zorganizowane	jeszcze	w	lu-
tym,	 omawiano	 nie	 tylko	 dotychczasowe	
osiągnięcia	 samorządów,	 ale	 wyzwania	
stojące	 przed	 samorządami	 w	 regionie	 w	
najbliższej	przyszłości.	

Jak	 podkreślał	 marszałek	 Andrzej	
Buła,	wspólnym	zadaniem	będzie	przygo-
towanie	 strategii	 rozwoju	 województwa	
po	2020,	zwłaszcza	w	aspekcie	nowej	per-
spektywy	 fi	nansowej	 oraz	 zintegrowanie	
dokumentów	 strategicznych	 na	 wszyst-
kich	szczeblach,	 	zgodnie	z	systemem	za-
rządzania	 rozwojem	 Polski.	 W	 kwietniu		
omówimy,	jak	ta	praca	–	we	współpracy	z	
samorządami	lokalnymi	–	będzie	wyglądać	
–	mówił	marszałek.

W Prószkowie 
–	o	wyzwaniach	dla	samorządów

W	konferencji	uczestniczyli	również	samorządowcy	z	naszego	powiatu	–	burmistrzo-
wie	i	wójtowie,	a	samorząd	powiatowy	reprezentował	Waldemar	Gaida,	członek	Zarządu	
Powiatu	Strzeleckiego.	

PSP 
ma	nowego	szefa
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O F E R T Y   P R A C Y

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

KSIĘGOWY	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		wykształcenie	średnie	zawodowe,
	 	 -		znajomość	programu	Comarch	Optima	będzie	
	 	 	 dodatkowym	atutem
GŁÓWNY	KSIĘGOWY	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	wykształcenie	średnie	ekonomiczne	
	 	 	 (min.	6	lat	dośw.	na	stanowisku	Gł.	Księgowego),
		 	 -		wykształcenie	wyższe	ekonomiczne:	rachunkowość	
	 	 	 i	finanse	(min.	3	lata	na	stanowisku	Gł.	Księgowego)
PRACOWNIK	BIUROWY	 SZYMISZÓW	 -		wykształcenie	min.	średnie
	 	 -		umiejętność	obsługi	komputera	i	urządzeń	biurowych,
	 	 -		znajomość	biegła	języka	niemieckiego
SPECJALISTA	DO	SPRAW	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		wykształcenie	wyższe,	-	praktyczna	znaj.	prawa	pracy,
PERSONALNYCH	 	 -		komunikatywność,	-	b.	dobra	znajomość	pakietu	Office,
	 	 -		doświadczenie	zawodowe	1-3	lata
TECHNOLOG	PRODUKCJI	 KOLONOWSKIE	 -		wykształcenie	wyższe	techniczne,
	 	 -		doświadczenie	zaw.	2	lata	na	podobnym	stanowisku,
	 	 -		znajomość	technologii	produkcji	tektury
ZAKUPOWIEC	OPERACYJNY		 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		wykształcenie	wyższe	techniczne,
DS.	ZAKUPÓW	 	 -		doświadczenie	w	firmie	produkcyjnej,	doświadczenie	
	 	 	 na	podobnym	stanowisku,
	 	 -	komunikatywna	znajomość	języka	niem.	lub	ang.
	 	 -	bardzo	dobra	znajomość	obsługi	komputera
PRZEDSTAWICIEL	HANDLOWY	 KADŁUB/	PRACA	 -	wykształcenie	min.	zawodowe,	-	prawo	jazdy	kat.	B,
	 W		TERENIE	 -	mile	widziane	doświadczenie	w	handlu
SPRZEDAWCA	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	wykształcenie	min.	zawodowe,
	 	 -	komunikatywność,	zdolności	handlowe,	inicjatywa,
		 	 -	umiejętność	obsługi	komputera,
	 	 	 Wymiar	czasu	pracy	–	pół	etatu.
KASJER	-		SPRZEDAWCA	 KOLONOWSKIE	 -	książeczka	do	celów	sanitarno	epidemiologicznych	
	 	 	 lub	chęć	jej	wyrobienia
KUCHARZ	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	wykształcenie	zasadnicze	zawodowe
	 	 -	doświadczenie	zawodowe	wymagane
KELNERKA/	BARMANKA	 KOLONOWSKIE	 -	wykształcenie	zasadnicze	zawodowe,
	 	 -	umiejętność	obsługi	komputera
BARBER	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	umiejętność	strzyżenia	i	pielęgnacji	brody
STYLISTKA	PAZNOKCI	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	wykształcenie	zasadnicze	zawodowe,
	 	 -	umiejętność	stylizacji	paznokci,
		 	 -	doświadczenie	zawodowe	wymagane
WYKONAWCA	USŁUG	 STRZELCE	OPOLSKIE	 	 Praca	dla	osób	z	orzeczonym	stopniem	
CZYSTOŚCIOWYCH	 	 	 o	niepełnosprawności	
POMOCNIK	DEKARZA	 WG	ZLECEŃ
PRACOWNIK	BUDOWLANY	 LEŚNICA
MURARZ	 WOJEWÓDZTWO	 -	 umiejętność	murowania	z	kamienia	i	cegły	
	 OPOLSKIE
MURARZ	MATERIAŁÓW	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		wykształcenie	zawodowe,	-	prawo	jazdy	kat.	B,
OGNIOTRWAŁYCH,	CIEŚLA	 	 -		doświadczenie	zawodowe	min.	2	lata
BRUKARZ	 WG.	ZLECEŃ	 -		mile	widziane	doświadczenie
OPERATOR	KOPARKO	 WG.	ZLECEŃ	 -		uprawnienia	do	obsługi	koparko	-	ładowarki	
-	ŁADOWARKI
NARZĘDZIOWIEC	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		wykształcenie	zawodowe	lub	średnie	techniczne
	 	 -		znajomość	budowy	narzędzi	do	procesu	wytłaczania	
	 	 	 kabli		i	przewodów,	-	znajomość	rysunku	technicznego
	 	 -		zaangażowanie,	motywacja	do	pracy
ELEKTROMECHANIK/	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		wykształcenie	zasadnicze	zawodowe	elektryczne	
ELEKTRYK	SAMOCHODOWY	 	 -		mile	widziane	doświadczenie	w	pracy	na	stanowisku	
	 	 	 mechanika	samochodowego/	elektromechanika
ELEKTRYK	SIECI	ELEKT.	 ZAWADZKIE	 -		wykształcenie	zasadnicze	zawodowe,
	 	 -		uprawnienia	energetyczne	gr.	|I	(SEP)	powyżej	1	kv,
ELEKTRYK	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		wykształcenie	zasadnicze	zawodowe,
	 	 -		upraw.	SEP	1	Kv,	-	mile	widziane	prawo	jazdy	kat.	B
KIEROWCA	C+E	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		wykształcenie	zasadnicze	zawodowe,
	 	 -		prawo	jazdy	C+E,	-	dyspozycyjność
PRACOWNIK	MAGAZYNOWY	 KOLONOWSKIE	 -		wykształcenie	zasadnicze	zawodowe,
	 	 -		dyspozycyjność	do	pracy	w	systemie	dwuzmianowym
MAGAZYNIER	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		prawo	jazdy	kat.	B,
	 	 -		uprawnienia	do	obsługi	wózków	jezdniowych
KIEROWCA	-	MAGAZYNIER	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		prawo	jazdy	kat.	B,
	 	 -		uprawnienia	do	obsługi	wózków	jezdniowych,	
	 	 	 Praca	także	dla	osób	z	orzeczonym	stopniem		 	
	 	 	 o	niepełnosprawności.	
SPAWACZ	–	ŚLUSARZ		 ZAWADZKIE	 -		wykształcenie	zasadnicze	zawodowe
(GAZOWY	I	ELEKTRYCZNY)
ŚLUSARZ	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		wykształcenie	zawodowe,
	 	 -		umiejętność	czytania	rysunku	technicznego
OPERATOR	CNC	 ZAWADZKIE	 -		wymagane	doświadczenie	przy	obsłudze	maszyn	CNC
OPERATOR	MASZYN	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		wykształcenie	średnie	zawodowe
	 	 -		mile	widziane	doświadczenie	na	podobnym	stanowisku,
	 	 -		umiejętność	w	pracy	w		zespole,	zaangażowanie
MECHANIK	SAMOCHODOWY	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		wykształcenie	zasadnicze	zawodowe	-	mechaniczne
		 	 -		mile	widziane	doświad.	w	pracy	na	w/w	stanowisku,
	 	 -		mile	widziane	dośw.	w	naprawie	sprzętu	ciężkiego
PRACOWNIK	PRODUKCJI	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		wykształcenie	zasadnicze	zawodowe,
	 	 -		umiejętności	montażu	i	obróbki	elementów	plastikowych,
		 	 -		mile	widziane	doświadczenie		na	linii	produkcyjnej

Stan	 techniczny	 pojazdu,	 wymagane	 dokumenty,	 trzeźwość	 oraz	 czas	 pracy	 kierowcy	 to	
główne	 elementy,	 na	 które	 zwracają	 uwagę	 funkcjonariusze.	 Strzeleccy	 policjanci	 sprawdzają	
busy	i	autokary,	którymi	dzieci	i	młodzież	wyjeżdżają	na	wycieczki	czy	zielone	szkoły.	Pamiętaj-
my,	że	kontrolę	może	zgłosić	każdy	-	nauczyciel,	rodzic	czy	opiekun.

Dobrym	zwyczajem	stało	się	już	kontrolowanie	przez	policjantów	ruchu	drogowego	autoka-
rów,	które	zawiozą	dzieci	na	wycieczki	czy	obozy.

Pamiętajmy,	że	kontrolę	taką	może	zgłosić	każdy	czy	to	rodzic	czy	opiekun	wycieczki	-	naj-
lepiej	kilka	dni	wcześniej.	Jeśli	jednak	nauczyciel	lub	rodzic	-	już	na	miejscu	zbiórki	-	będzie	miał	
jakiekolwiek	podejrzenia,	dotyczące	niesprawności	autokaru,	czy	też	stanu	trzeźwości	kierujące-
go,	nie		powinien	absolutnie	zgadzać	się	na	wyjazd	i	powiadomić	policjantów.

Kontrole	autokarów	na	terenie	powiatu	strzeleckiego	przeprowadzają	policjanci	z	Referatu	
Kontroli	Ruchu	Drogowego	Komendy	Powiatowej	Policji	w	Strzelcach	Opolskich,	po	uprzed-
nim	złożeniu	stosownego	wniosku.	Wniosek	o	kontrolę	należy	złożyć	w	formie	pisemnej	według	
wzoru.

Przedmiotowy wniosek należy złożyć:
-		 Osobiście	w	Komendzie	Powiatowej	Policji	w	Strzelcach	Opolskich,
-		 Przesłać	pocztą	na	adres	KPP	w	Strzelcach	Opolskich	(47-100	Strzelce	Opolskie	ul.	Piłsud-

skiego	3),
-		 Pocztą	elektroniczną	na	adres	wrd.st@op.policja.gov.pl.
-		 Zgłoszenia	doraźnych	kontroli	przyjmowane	są	 telefonicznie	pod	numerem	77	462	19	44	

bądź	77	462	19	03	(weekend),	szkoły,	instytucje	organizujące	wyjazd	prosimy	o	przesłanie	
informacji	faksem	pod	nr	77		462	19	45.
Miejsca kontroli autobusów:
Wyznaczonym	miejscem	 kontroli	 zgłoszonych	 pojazdów	 jest	 plac	 Dworca	 PKS	 Strzelce	

Opolskie	 (Strzelce	Opolskie	ul.	Powstańców	Śląskich	26).	W	przypadku	przeprowadzenia	do-
raźnych	kontroli	wyznaczono	parking		w	miejscowości	Sucha	ul.	Opolska	–	punkt	kontroli	ITD.

Funkcjonariusze	będą	sprawdzać	stan	trzeźwości	kierowcy,	czy	jest	wypoczęty,	czy	posiada	
odpowiednie	uprawnienia,	a	także	stan	techniczny	pojazdu,	zwłaszcza	stan	opon,	układu	kierow-
niczego,	hamulcowego	i	światła.

Z	kontroli	każdego	pojazdu	zostanie	sporządzone	sprawozdanie	pokontrolne,	którego	kopię	
otrzyma	kierujący.

Organizatorzy	wyjazdów	mają	 również	możliwość	sprawdzenia	autokaru	na	stronie	 inter-
netowej	 bezpieczny	 autobus.gov.pl,	 gdzie	można	 uzyskać	 podstawowe	 informacje	 techniczne,	
dotyczące	daty	produkcji	pojazdu,	dane	ostatniego	przeglądu,	przebiegu,	ilości	miejsc	przezna-
czonych	dla	pasażerów	oraz	polisy	OC

WEZWANIE	
DO	ODBIORU	RZECZY

Na	podstawie	art.	15	ust.	3	i	4	ustawy	z	dnia	20	lutego	2015	roku	o	rzeczach	znalezionych	(Dz.	
U.	z	2015	roku,	nr	397),	z	uwagi	na	brak	możliwości	doręczenia	osobie	uprawnionej	wezwania	do	
odbioru	rzeczy	lub	nieustalenie	osoby	uprawnionej,	Starosta	Strzelecki	wzywa	wszystkie	osoby	
uprawnione	 (właścicieli	 lub	 osoby	posiadające	 inny	 tytuł	 prawny)	 do	 niezwłocznego	odbioru	
niżej	wyszczególnionych	rzeczy	przechowywanych	przez	Biuro	Rzeczy	Znalezionych	Starostwa	
Powiatowego	w	Strzelcach	Opolskich:

Wykaz depozytów znajdujących się na stanie Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powia-
towego w Strzelcach Opolskich stan na 27.02.2018 r.

Nr zgodny 
z wyka-

zem

Rodzaj przedmiotu Można 
odebrać do:

22. Telefon	komórkowy	NOKIA 29.02.2018	r.
23. Rower	marki	Amazonka 24.03.2018	r.
24. Pieniądze	200,00	zł 25.04.2018	r.
25. Telefon	komórkowy	Samsung	GT-EI	150i 02.05.2018	r.
26. Portfel	czarny	z	pieniędzmi	2.800,00	zł 09.05.2018	r.
27. Rower	damski	różowo-niebieski 13.05.2018	r.
28. Pieniądze	w	walucie	obcej	2,83	EURO 16.05.2018	r.
29. Klucz	samochodowy	Opel 13.06.2018	r.
30. Rower	damski	Kattler 04.07.2018	r.
31. Telefon	komórkowy	marki	Nokia 29.03.2018	r.
32. Rower	Qusar	 23.08.2018	r.
33. Rower	ETS	City 05.08.2018	r.
34. Telefon	komórkowy	marki	Nokia 23.08.2018	r.
35. Portfel	czarny	z	pieniędzmi	w	kwocie	33,50	zł 24.08.2018	r.
36. I	pad	Apple 31.05.2018	r.
37. Wiertarka	Pegasus	69060 02.08.2018	r.
38. I	Phone	Apple 24.08.2018	r.
39. Telefon	komórkowy	Samsung	GTi	9506 31.08.2018	r.
40. Słuchawki	marki	Ozone 15.09.2018	r.
41. Rower	górski	Gand	Mountain 15.09.2018	r.
42. Mini	konsola	do	gier	sony	 21.09.2018	r.
43. Pęk	kluczy	z	zielonym	brelokiem 21.03.2019	r.
44. Pęk	8	sztuk	kluczy	z	brelokiem 05.06.2019	r.
45. 2	szt.	kluczy	z	brelokiem	i	maskotką 29.06.2019	r.
46. 4	sztuki	kluczy	z	skórzanym	brelokiem 04.08.2019	r.
47. Rower	Classic	Author 08.09.2019	r.
48. Samsung	SM	J	510 15.09.2019	r.
49. Tele.	Kom	LG,	saszetka,	papierosy,	pieniądze	6	zł	07	gr. 17.07.2019	r.
50. Portfel	Valentini 03.10.2019	r.
51. 3	szt.	Kluczy	wraz	z	etui 03.10.2019	r.
52. Pieniądze	500	zł 10.11.2019	r.
53. Telefon	komórkowy	Samsung 14.11.2019	r.
54. Telefon	komórkowy	HUAWEI	CUN-L-21 24.01.2020	r.
55. Telefon	komórkowy	Sony 29.01.2020	r.
56. Rower	Raptor 16.02.2020	r.
57. Rower	Deven 26.02.2020	r.
58. Pęk	kluczy 26.02.2020	r.

Pouczenie:
1.	Zgodnie	z	art.	187	§	1	Kodeksu	Cywilnego	jeżeli	w	ciągu	dwóch	lat	od	dnia	znalezienia	rzeczy	
nie	zostanie	ona	odebrana	przez	osobę	uprawnioną	staje	się	własnością	znalazcy	jeżeli	uczynił	on	
zadość	swoim	obowiązkom.	Jeżeli	jednak	rzecz	została	oddana	Staroście,	znalazca	staje	się	jej	
właścicielem,	jeżeli	rzecz	odbierze	w	wyznaczonym	przez	Starostę	terminie.
2.		Warunkiem		odebrania		przedmiotu	z	Biura	Rzeczy	Znalezionych	jest	złożenie	jego	szczegóło-
wego	opisu	lub	przedstawienie	dokumentów	potwierdzających	prawo	własności.
Kontakt	w/s	odbioru	rzeczy	przez	osoby	uprawnione	oraz	informacji	o	terminie	odebrania	pod	

numerem	telefonu	77	4401759	w	godzinach	8.00-16.00	oraz	w	pokoju	312	Starostwa.

Punkt	kontroli	autokarów
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Są	młodzi,	zdolni,	utalentowani.	W	jednej	lub	kilku	dziedzinach.	Są	tegorocz-
nymi	kandydatami	do	tytułu	Najlepszy	Uczeń	Powiatu	Strzeleckiego	i	powiązanej	
z	tym	tytułem	nagrody	pieniężnej.	W	poprzednim	numerze	naszego	dwutygodnika	
zdarzyły	się	literówki	w	nazwiskach,	za	co	serdecznie	przepraszamy;	listę	nomi-
nowanych	publikujemy	jeszcze	raz.	

Dodajmy	jeszcze,	że	kandydatów	do	nagród	w	każdej	z	kategorii	mogły	no-
minować	ich	własne	szkoły.	

Kandydaci	do	nagrody	
Najlepszy	Uczeń	Powiatu	Strzeleckiego 

w kategorii „Najlepszy Uczeń Bez Barier”    
     
1	 Natalia	Mosoń		 Zespół	Szkół	Specjalnych	przy	DPS	w	Zawadzkiem	
2	 Marcin	Król		 Zespół	Szkół	Specjalnych	przy	DPS	w	Kadłubie	
3	 Nicol	Tiszbierek	 	Zespół	Placówek	Oświatowych	w	Leśnicy

w kategorii „Najlepszy Uczeń Szkoły Podstawowej”   
      
1	 Kamil	Kopyra		 Publiczna	Szkoła	Podstawowa	w	Żędowicach		
2	 Michał	Loński	 Publiczna	Szkoła	Podstawowa		w	Zawadzkiem	 	
3	 Julia	Bednarek	 Publiczna	Szkoła	Podstawowa	w	Ujeździe		 	
4	 Sebasian	Gruszka		 Publiczna	Szkoła	Podstawowa		w	Ujeździe		
5	 Mateusz	Paczkowski		 Publiczna	Szkoła	Podstawowa		w	Ujeździe		
6	 Jan	Oronowicz	 Publiczna	Szkoła	Podstawowa		w	Ujeździe		
7	 Jacek	Krupnik		 Publiczna	Szkoła	Podstawowa	w	Jemielnicy		 	
8	 Milena	Hurek	 ZSG	Izbicko	Publiczna	Szkoła	Podstawowa	w	Krośnicy		
9	 Tymoteusz	Majewski	 Publiczna	Szkoła	Podstawowa	w	Suchej		
10	 Miłosz	Osadczuk		 Publiczna	Szkoła	Podstawowa	w	Staniszczach	Małych		
11	 Magdalena	Springer	 Publiczna	Szkoła	Podstawowa	w	Staniszczach	Małych	 	
12	 Marcin	Kokott	 Publiczna	Szkoła	Podstawowa	w	Staniszczach	Małych	
13	 Anna	Macioł		 Publiczna	Szkoła	Podstawowa	w	Staniszczach	Małych	

w kategorii „Najlepszy Uczeń Gimnazjum”    
     
1	 Mikołaj	Pamuła		 Publiczne	Gimnazjum	Nr	1	w	Zawadzkiem		
2	 Olivia	Kopyra		 Publiczna	Szkoła	Podstawowa		w	Żędowicach		
3	 Marcin	Bertram	 ZSO	Publiczne	Gimnazjum	Dwujęzyczne	w	Strzelcach	Op.

w kategorii „Najlepszy Uczeń Szkoły Ponadgimnazjalnej”  
       
1	 Wiktoria	Saternus		 Zespół	Szkół	Ponadgimnazjalnych		w	Zawadzkiem	 	
2	 Karolina	Wycisk	 Centrum	Kształcenia	Zawodowego	i	Ustawicznego	
	 	 	 w	Strzelcach	Opolskich	
3	 Dominika	Wątroba		 ZSO	Liceum	Ogólnokształcące	z	Oddziałami	Dwujęzycznymi		
	 	 	 w	Strzelcach	Opolskich	

w kategorii „Najlepszy Uczeń - Mistrz w Zawodzie”   
      
1	 Dominik	Wandzik			 Zespół	Szkół	Ponadgimnazjalnych		w	Zawadzkiem
2	 David	Boritzka		 Centrum	Kształcenia	Zawodowego	i	Ustawicznego	
	 	 	 w	Strzelcach	Opolskich
3	 Dariusz	Kampa		 Centrum	Kształcenia	Zawodowego	i	Ustawicznego	
	 	 	 w	Strzelcach	Opolskich	

Kto	Najlepszym	
Uczniem	Roku?

21	 lutego	 od	 dziewięt-
nastu	 lat	 poświęcony	 jest	
językowi	 ojczystemu.	 Usta-
nowiony	 przez	 UNESCO	
Międzynarodowy	 Dzień	 Ję-
zyka	Ojczystego		w	tym	roku	
był	 obchodzony	 również	 w	
Zespole	Szkół	Ogólnokształcących.

Uczniowie	 włączyli	 się	 poprzez	 ob-
chody	 święta	 w	 społeczno-edukacyjną	
kampanię	 Narodowego	 Centrum	 Kultury	
oraz	 	Rady	Języka	Polskiego-	 	 ,,Ojczysty-
-dodaj	do	ulubionych”.		
Według	 inspiratorów	 programu	 kampania	
ma	 przyczynić	 się	 do	 podnoszenia	 świa-
domości	 językowej,	 do	 ugruntowania	 po-
czucia,	że	polszczyzna	jest	tworzona	przez	
każdego	użytkownika		i	że	to	każdy	z	nas	
jest	za	nią	odpowiedzialny.	Język-	jak	po-
daje	 Rada-	 jest	 wartością	 samą	 w	 sobie,	
jest	 wspólnym	 dobrem,	 dlatego	 wszyscy	
powinniśmy	o	niego	dbać.

Uczniowie	zaproponowali	swoje	włas-
ne	spojrzenie	na	język	ojczysty.	Wskazów-
ki	 poprawnościowe,	 łamańce	 językowe,	
słowa	 polskie	 i	 obce,	 które	 brzmiąc	 tak	
samo,	znaczą	co	innego,	wypełniły	szkolne	
korytarze.	W	 czasie	 przerwy	 można	 było	
sprawdzić	 swoje	 siły,	 wypełniając	 quiz	
językowy.	 ,,Wziąść”	czy	 ,,wziąć”,	 ,,pisze”	
czy	,,jest	napisane”,	,,włączać”	czy	,,włan-

Dzień	Języka	Ojczystego	w	ogólniaku

czać”?-	to	tylko	niektóre	z	jego	pytań.		Wy-
niki	uzyskane	przez	uczniów	pokazują,	że	
prawidłowe	odpowiedzi	an	te	pytania	nie	są	
dla	nich	problemem.

Język	polski	jako	jeden	z	6	tysięcy	ję-
zyków	świata	ma,	jak	podają	językoznaw-
cy	z	Rady	Języka	Polskiego,	ugruntowaną	
i	 niezagrożoną	 pozycję.	 UNESCO	 podaje	

jednak,	 że	w	ciągu	ostatnich	niespełna	70	
lat	 zanikło	 na	 świecie	 250	 języków.	 Ten	
fakt	 nabiera	 szczególnego	 znaczenia	 na	
Śląsku,	gdzie	,,język	ojczysty”	dla	wielu	to	
przede	 wszystkim	 gwara.	 ,,Dwujęzyczni”	
uczniowie	 zwrócili	 na	 to	 uwagę	 w	 Dniu	
Języka	Ojczystego.

Dorota Maćkula

 W	dniu	 22	 lutego	 2018	miała	miej-
sce	 uroczystość	 nadania	wyższych	 stopni	
kadetom	 klas	 mundurowych	 Centrum	
Kształcenia	Zawodowego	 i	Ustawicznego	
w	Strzelcach	Opolskich.	To	 już	 tradycja	
szkoły,	że	dwa	razy	w	roku	szkolnym	zgod-
nie	z	Regulaminem	Klas	Mundurowych	na	
wniosek	Kolegium	Stopni	Mundurowych	
kadeci	uzyskują	wyższe	stopnie.	Warunkiem	
ich	uzyskania	jest	osiągnięcie	odpowiedniej	
średniej	ocen,	brak	ocen	niedostatecznych	w	
klasyfikacji	 semestralnej	 oraz	 co	najmniej	
dobra	ocena	zachowania.

Stopnie	sierżanta	otrzymało	
5	kadetów	klasy	wojskowej,	stop-
nie	 kadetów	 sztabowych	 2	 ka-
detów	klasy	wojskowej,	stopnie	
starszego	kadeta	6	kadetów	klasy	
strażackiej	oraz	2	kadetów	klasy	
wojskowej,	 a	 także	11	kadetów	
klasy	 penitencjarnej.	Uroczysta	
oprawa	zgodna	z	ceremoniałem	
wojskowym	 była	 niezwykłym	
przeżyciem	 dla	 kadetów,	 bo	
wiązała	się	z	nałożeniem	nowych	
pochewek	na	pagony.

Awansowanie kadetów po-
przedziło	ślubowanie	2	uczniów	
klasy	penitencjarnej,	 którzy	nie	
składali	dotychczas	ślubowania.

Częścią	 szkolenia	 kadetów	 jest	 na-
uka	 pływania,	 która	 dzięki	 finansowemu	

Awanse kadetów

wsparciu	 władz	 Powiatu	 Strzeleckiego	
odbywa	 się	w	Centrum	Rekreacji	Wodnej	
i	Sportu	„Strzelec”.	Po	zakończeniu	kursu	

uczniowie	mogą	uzyskać	kartę	pływacką.	W	
czasie	uroczystości	kadeci	otrzymali	je	z	rąk	
Wicestarosty	Strzeleckiego	Janusza	Żyłki.

Podsumowanie	uroczystości	były	prze-
mówienia	zaproszonych	gości:	Wicestarosty	
Strzeleckiego	Janusza	Żyłki,	Członka	Zarzą-
du	Powiatu	Strzeleckiego	Waldemara	Gaidy	
oraz	 przedstawicieli	 służb	mundurowych	
ppłk	Andrzeja	Dąbrowskiego	zastępcy	Dy-
rektora	Zakładu	Karnego	nr	1	w	Strzelcach	
Opolskich	 oraz	 bryg.	 Piotra	 Zdziechow-
skiego	 z	 Państwowej	 Straży	 Pożarnej	w	
Strzelcach	Opolskich,	a	także	Jana	Bogusza	
z	 Referatu	 Zarządzania	 Kryzysowego	 i	
Spraw	Wojskowych	Urzędu	Miejskiego	w	
Strzelcach	Opolskich.

 Mirosława Stańczak

Zapraszamy	wszystkich	mieszkańców	naszego	powiatu	do	dzielenia	
się	 własnymi	 przepisami	 –	 zamierzamy	 je	 wykorzystać	 w	 publikacji,	
którą	przygotowujemy	na	 tegoroczne	Święto	Chleba.	Mogą	 to	być	da-
nia	 tradycyjne,	przekazywane	z	pokolenia	na	pokolenie	 lub	całkowicie	
oryginalne,	 stworzone	 z	 potrzeby	 chwili,	 które	 zasmakowały	Waszym	
rodzinom	i	na	stałe	weszły	do	waszego	domowego	menu.	

Zapraszamy	do	stworzenia	naszego	wspólnego	„przepiśnika”,	dzięki	
któremu	wszyscy	będziemy	mogli	rozsmakować	się	w	Powiecie	Strze-
leckim.	

Przepisy można przynosić do pok. 310 
(3 p. w siedzibie Strzeleckiego Starostwa), 

nadsyłać pocztą mailową na adres: 
redakcja@powiatstrzelecki.pl 

lub tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe 
w Strzelcach Opolskich, 

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2, pok. nr 310, 

Rozsmakuj	się	
w Powiecie Strzeleckim!

Znalezienie dobrej pracy to marzenie 
większości	 uczniów	 kończących	 naukę	 w	
Centrum	Kształcenia	Zawodowego	i	Usta-
wicznego	 w	 Strzelcach	 Opolskich.	 Przy-
gotowanie	ich	do	dorosłego	życia	to	także	
misja	 szkoły,	dlatego	chcąc	 sprostać	 temu	
zadaniu	w	dniu	20	lutego	2018	odbyło	się	
spotkanie	 przyszłych	 absolwentów	 klas	
4	 z	 rzecznikiem	 prasowym	 Uniwersytetu	
Opolskiego	panem	Maciejem	Kochańskim.

Oprócz	 przedstawienia	 oferty	 kształ-
cenia	Uniwersytetu	Opolskiego	uczniowie	
mieli	 okazję	 zapoznać	 się	 z	 zasadami	 do-
brej	 prezentacji	 pracodawcy,	 bo	 pierwsze	
sekundy	 są	 najważniejsze	 w	 wywołaniu	
dobrego	wrażenia.	Jak	dobrze	się	zaprezen-
tować,	co	zrobić,	aby	nie	być	zestresowa-
nym	i	jak	odpowiadać	na	pytania	–	to	naj-
ważniejsze	problemy	pojawiające	się	przed	
pierwszym	kontaktem	z	pracodawcą.

Jak	dobrze	zaprezentować	się	pracodawcy?
-	Spotkanie	w	CKZiU	w	Strzelcach	Opolskich

Maciej	Kochański,	który	ukończył	pe-
dagogikę	 o	 specjalności	 pracownik	 służb	
społecznych,	 okazał	 się	 doskonałym	 spe-
cjalistą	 w	 tym	 zakresie.	 Był	 przewodni-
czącym	samorządu	studenckiego	UO	oraz	
należał	 do	 grona	 członków	 Rady	 Wyko-
nawczej	Parlamentu	Studentów	Rzeczypo-
spolitej	Polskiej.	Pełnił	tam	również	funk-
cję	 rzecznika	 prasowego	 oraz	 odpowiadał	
za	wsparcie	medialne	 i	PR-owe	wydarzeń	
ogólnokrajowych przygotowywanych 
przez	 PSRP.	 Był	 także	 przewodniczącym	
Komisji	 Promocji	 i	 Informacji	 PSRP,	 w	
której	zajmował	się	oprawą	medialną	wy-
darzeń	studenckich	oraz	wsparciem	mery-
torycznym	dla	 samorządów	w	 całym	kra-
ju.	Prowadził	do	 tego	 szkolenia	z	zakresu	
PR-u	 samorządów	 studenckich,	 komuni-
kacją	 oraz	 zarządzaniem	 kryzysowym	 w	
mediach.	

Duże	 doświadczenie	 oraz	 niezwykła	
umiejętność	 prezentacji	 i	 angażowania	
słuchaczy	do	dyskusji,	zjednały	mu	uczest-
ników	 spotkania.	 Choć	 rozmowa	 kwalifi-
kacyjna	jest	swoistego	rodzaju	testem,	na-
leży	wypracować	w	sobie	swobodę,	z	jaką	
przyjdzie	należy	ją	przeprowadzać.	Staran-
nie	 zaplanowane	 wejście,	 konstruktywne	
wypowiedzi,	wysoka	 kultura	 osobista	 i	 to	
spora	szansa	na	sukces	w	postaci	otrzyma-
nia	 wymarzonej	 pracy.	 Uczniowie	 żywo	
reagowali i zadawali pytania w czasie ca-
łego	2	godzinnego	spotkania.	Wyposażeni	
w	dodatkową	wiedzę	z	zakresu	wizerunku,	
sposobu	wypowiadania	się	i	ubierania	sto-
sownie	do	sytuacji,	wejdą	na	rynek	pracy.	
Spotkanie	z	panem	Maciejem	Kochańskim	
z	pewnością	im	to	ułatwi.	

Mirosława Stańczak 
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Miro	 Klose.	 Tego	 urodzonego	 w	
Opolu	światowej	klasy	piłkarza	chyba	
nie	 trzeba	 nikomu	 przedstawiać,	 kto	
choćby	 trochę	 interesuje	 się	 futbo-
lem.	Ale	dla	porządku	dopowiedzmy:	
Mistrz	Świata	 z	2014	 roku.	Z	dorob-
kiem	 16	 goli	 najskuteczniejszy	 pił-
karz	w	historii	Mistrzostw	Świata	 i	z	
dorobkiem	 71	 goli	 najskuteczniejszy	
zawodnik	w	historii	reprezentacji	Nie-
miec,	 zawsze	 pamiętający	 o	 zasadzie	
fair-play.

Od	ponad	trzech	lat	patronuje	pił-
karskim	szkółkom	dziecięcym	–	Miro	
Deutsche	 Fussballschule,	 w	 których	
najmłodsi	(dzieci	w	wieku	od	4	do	12	
lat)	łączą	naukę	gry	w	piłkę	nożną		z	
nauką	 języka	 niemieckiego.	 Dziś	 w	

13	szkółkach	gra	ponad	500	młodych	
piłkarzy.

28	lutego	br.	z	zawodnikami	Nie-
mieckich	 Szkółek	 Piłkarskich	 Miro	
Klose	 spotkał	 się	 w	 Chrząstowicach,	
gdzie	 powstała	 pierwsza	 ze	 szkółek.		
W	 spotkaniu	 uczestniczyli	 również	
trenerzy	 i	 rodzice	 młodych	 zawod-
ników	 oraz	 działacze	 mniejszości	
niemieckiej,	a	Miro	Klose	chętnie	fo-
tografował	się	z	zawodnikami	wszyst-
kich	 szkółek,	 rozdawał	 autografy	 i	
radził	 młodym	 piłkarzom:	 –	 Pamię-
tajcie,	żeby	wasz	dzień	zaczynał	się	i	
kończył	z	piłką.

Pamiątkowe	 zdjęcie	 zawodni-
ków	 szkółki	 działającej	w	 Strzelcach	
Opolskich,	 jednej	 z	 pięciu	w	naszym	
powiecie.

Bezpłatne badania, które trwają 
10-20 sekund, domowa rehabilitacja, 
prelekcje o zdrowym stylu życia, pre-
zenty, a nawet Jan Paweł II – wszystko 
to jest wabikiem mającym nakłonić 
starszych, schorowanych ludzi do 
zakupów.
•	 UOKiK ukarał 5 firm, które sprze-

dają towary podczas prezentacji i 
pokazów.

•	 Zarzucił im m.in. że ukrywały 
prawdziwy cel spotkań, wprowa-
dzały w błąd co do właściwości pro-
duktów, wykorzystywały sprzeczne 
z prawem weksle.
Wycieczka	 z	 pokazem	 garnków,	

oferowanie	lamp	do	naświetlania	podczas	
wykładu,	prezentacja	masażerów,	badania	
połączone	ze	sprzedażą	suplementów	die-
ty	–	podczas	takich	spotkań	często	docho-
dzi	do	nieprawidłowości.	Zdarza	się,	że	
wprowadzeni	w	błąd	konsumenci	decydu-
ją	się	na	niepotrzebny	i	zbyt	drogi	zakup,	
a	potem	mają	problemy	ze	zwrotem	lub	
reklamacją.	Urząd	Ochrony	Konkurencji	
i	 Konsumentów	 stara	 się	 unormować	
rynek	zakupów	na	prezentacjach.	Właśnie	
wydał	 6	 decyzji.	Na	5	 przedsiębiorców	
nałożył	kary	–	w	sumie	ponad	484	 tys.	
zł.	To	firmy:	Aqua	Med	oraz	Carpe	Diem	
Med	z	Opalenicy,	Iscomed	z	Wrocławia,	
Housefire	(dawniej	Hausfeuer)	z	Poznania	
oraz	Biomed	Centrum	Kruszka,	Kruszka	
ze	Smolnicy.	Natomiast	Firma	Handlowo-
-Usługowa	Exito	z	Opalenicy	zobowiąza-
ła	się,	że	usunie	skutki	naruszenia	praw	
konsumentów.	

Zakwestionowane sztuczki sprze-
dawców:
1. Ukryty cel spotkania. 
•	 Biomed	Centrum	wysyłał	 „zawia-

domienia”	o	bezpłatnych	zabiegach	
w ramach ogólnopolskich akcji 
„Dajemy	 zdrowie”	 oraz	 „Zdrowie	
dla	Ciebie”.	Nie	wspominał	w	nich	
o	sprzedaży	towarów	(lamp	naświet-
lających),	ale	wręcz	podkreślał:	„To	
NIE	sprzedaż	garnków	oraz	pościeli”	
lub	„Spotkanie	nie	dotyczy	pościeli	
wełnianej,	 garnków,	materacy	 do	
masażu,	masażerów	itp.”.	

•	 Iscomed	wysyłał	 „skierowania”	 na	
bezpłatne	badanie	układu	kostnego.	
W	efekcie	klienci	mogli	odnieść	myl-
ne	wrażenie,	że	badania	są	głównym	
celem	spotkania,	a	w	rzeczywistości	
trwały	 10-20	 sekund,	 a	 ich	wyniki	
były	 generowane	 automatycznie.	
Dużo	więcej	 czasu	 poświęcono	 na	
prezentację	 urządzeń	 do	masażu,	
suplementów	diety,	kosmetyków.	

•	 Carpe	Diem	Med	namawiał	 telefo-
nicznie	 starsze	osoby	na	bezpłatną,	
domową	rehabilitację	„na	kręgosłup,	
stawy,	 bóle	 reumatyczne”.	 Tele-
marketerzy	 nie	 ujawniali	 przy	 tym	

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Sprzedaż	poza	lokalem	–	jak	się	nie	dać	oszukać
handlowego	celu	wizyty.	Jak	wynika	
z	nagrań	rozmów,	pytani	przez	kon-
sumentów	zaprzeczali,	aby	podczas	
spotkania	miała	 być	 prowadzona	
sprzedaż.	W	praktyce	zabiegi	polega-
ły	na	podłączeniu	do	elektrostymula-
tora,	który	potem	można	było	kupić	
w	zestawie	z	podkładem	na	materac.	

2. Nieprawdziwe informacje o pro-
duktach. Przedstawiciele	Aqua	Med	
podczas pokazów maty termicznej 
twierdzili,	 że	 używał	 jej	 Jan	Paweł	
II.	 Nie	mogło	 to	 być	 prawdą,	 bo	
produkcję	 tej	maty	 rozpoczęto	 już	
po	 śmierci	 papieża.	Nieprawdziwa	
okazała	się	też	informacja	ze	strony	
internetowej	spółki,	że	mata	została	
„opatentowana	w	całej	Europie”.

3. Sprzeczne z prawem weksle. Przy 
sprzedaży	 na	 raty	Housefire	wyko-
rzystywał	weksle	in	blanco.	Była	na	
nich	umieszczona	klauzula	„zapłacę	
bez	 protestu	 za	 ten	weksel	własny	
in	 blanco	 na	 zlecenie…”	Takiego	
zapisu	 zabrania	 ustawa	 o	 kredycie	
konsumenckim	–	na	wekslu	powinien	
się	znaleźć	napis	„nie	na	zlecenie”	lub	
inny	równoznaczny.	Chroni	on	kon-
sumenta	 przed	 tzw.	 indosowaniem,	
czyli	 przeniesieniem	 uprawnień	 z	
takiego	weksla	na	inną	osobę.	

4. Brak kopii dokumentów dla klien-
ta. FHU	Exito	nie	zostawiała	klien-
tom	deklaracji	wekslowej	ani	regula-
minu	akcji	promocyjnej,	które	były	
integralną	częścią	umowy	sprzedaży.	
Zobowiązanie firmy: zwrot klientom 
deklaracji	 wekslowych	 i	 weksli,	
zaoferowanie	im	aneksu	do	umowy,	
wysłanie	regulaminu	promocji.

5. Utrudnianie zwrotów towaru. Ho-
usefire	obciążał	większość	klientów,	
którzy	w	ciągu	14	dni	odstępowali	od	
umowy,	kosztami	uszkodzenia	zwra-
canego	towaru	lub	jego	opakowania	
bez	możliwości	 weryfikacji	 tych	
okoliczności	na	podstawie	prawidło-
wo	sporządzonego	protokołu	szkody.	
Kwoty	te	ustalał	jednostronnie.	W	do-
kumentach	nie	ma	ani	podpisu	kurie-
ra,	ani	dokładnego	opisu	szkody	i	jej	
wyceny	(przeważnie	równej	zaliczce	
pobranej	wcześniej	od	klienta).	Hou-
sefire	sporządzał	jedynie	wewnętrzne	
protokoły	uszkodzenia	opakowania/
kartonu	lub	towaru,	których	nie	wysy-
łał	do	konsumentów,	więc	nie	mogli	
się	 oni	 ustosunkować	 do	 zarzutów	
ani	w	terminie	reklamować	przesyłki	
u	kuriera.	

6. Ograniczanie prawa do rękojmi. 
We	wzorcu	umowy	FHU	Exito	zna-
lazł	 się	 zapis	 ograniczający	 prawo	
do	 reklamacji	 wadliwego	 towaru.	
Nakazywał	on	konsumentowi	odesłać	
produkt	 „w	 terminie	 nie	 dłuższym	

niż	 dwa	miesiące	 od	 stwierdzenia	
niezgodności	oraz	nie	później	niż	dwa	
lata	 od	 dostarczenia	mu	 towarów”.	
Takich	terminów	nie	ma	w	ustawie.	
Jak nie dać się oszukać na pokazie, 

wycieczce itp.?
•	 Uważnie czytaj zaproszenia. Powin-

ny	uczciwie	informować	o	celu	spot-
kania.	Nie	daj	się	zwieść,	że	chodzi	
tylko	o	bezpłatne	badania	czy	wykład.	
Pamiętaj,	że	prezenty	przeważnie	nie	
są	za	darmo	–	zastanów	się,	czy	są	
warte	twojego	czasu	i	narażania	się	
na	pokusę.	

•	 Nie podejmuj szybko i pochopnie 
decyzji.	Masz	 prawo	 do	 rzetelnej	
informacji	 na	 temat	 oferowanych	
produktów.	Dopytaj	 o	 ich	właści-
wości,	porównaj	ceny.	Nie	daj	sobie	
wmówić,	że	musisz	kupić	daną	rzecz	
natychmiast,	bo	potem	nie	będziesz	
miał	okazji.

•	 Uważaj przy płatności na raty.	Do-
kładnie	przeczytaj	umowę	i	załączni-
ki	do	niej,	włącznie	z	tym,	co	jest	na-
pisane	„małym	drukiem”.	Sprawdź,	
czy	 nie	ma	 ukrytych	 dodatkowych	
kosztów.	Jeśli	podpisujesz	weksle	in	
blanco,	upewnij	 się,	 że	widnieje	na	
nich	klauzula	 „nie	na	 zlecenie”	 lub	
inna	równoznaczna.

•	 Domagaj się dokumentów. Sprze-
dawca	musi	 ci	 dać	 1	 egzemplarz	
umowy,	wszelkie	załączniki	do	niej,	
regulaminy	promocji.

•	 Możesz odstąpić od umowy.	Masz	
na	to	14	dni	od	otrzymania	towaru.	
Jeśli	sprzedawca	cię	o	tym	nie	poin-
formował,	termin	wydłuża	się	do	12	
miesięcy.	Po	wysłaniu	oświadczenia	
o	odstąpieniu	od	umowy,	musisz	w	
ciągu	14	dni	na	własny	koszt	odesłać	
produkt.	Nie	 powinieneś	 go	w	 tym	
czasie	używać	–	jeśli	go	uszkodzisz	
albo zniszczysz oryginalne opakowa-
nie,	firma	może	cię	obciążyć	kosztami	
za	obniżenie	wartości.	Przed	wysła-
niem	zrób	fotografię.

•	 Wadliwy produkt możesz rekla-
mować.	Jeśli	sprzęt	się	zepsuje	albo	
zniszczy	 (oczywiście	 nie	 z	 twojej	
winy),	możesz	 żądać	 od	 sprzedaw-
cy	 naprawy	 lub	wymiany	 towaru,	
obniżenia	 ceny,	 a	 nawet	 gdy	wada	
jest	 istotna	 –	 zwrotu	 pieniędzy.	Na	
reklamację	w	ramach	rękojmi	masz	
2	lata	od	daty	zakupu.

•	 Gdzie po pomoc?	W	przypadku	wąt-
pliwości	lub	problemów,	zadzwoń	na	
infolinię	konsumencką	801	440	220	
lub	 22	 290	 89	 16,	 napisz	maila	 na	
adres:	 porady@dlakonsumentow.pl,	
skontaktuj	 się	 z	 rzecznikiem kon-
sumentów	lub	Inspekcją	Handlową.	

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Szkółki	futbolu	i	języka

W	 ramach	 projektu	 „Opolskie	
szkolnictwo	 zawodowe	 bliżej	 rynku	
pracy	 2”	 uczniowie	 	 4	 Ta	 w	 dniach	
26-27.02.2018r.	wzięli	 udział	w	war-
sztatach	 dla	 młodzieży:	 ePortfolio, 
zorganizowanych	 w	 Regionalnym	
Centrum	 Rozwoju	 Edukacji	 w	 Opo-
lu.	 Elektroniczne	 portfolio	 to	 sposób	
prezentacji	 własnej	 kariery	 w	 formie	
elektronicznej	 z	 wykorzystaniem	 fo-
tografii,	filmów	 i	dźwięku.	Polega	na	
uporządkowaniu	i	wyborze	dowodów	
swoich	 umiejętności,	 pracy	 w	 posta-
ci	 np.:	 zaświadczeń	 z	 ukończonych	
kursów	 i	 opublikowaniu	 ich	 online	
zgodnie	z	określonym	celem	i	funkcją	
danego	 e-portfolio.	 Na	 rynku	 pracy	
portfolio	 ma	 kilka	 funkcji.	 Pomaga	
zaprezentować	 własne	 kompetencje	 i	

Michał,	Damian,	
Tomasz	i	Dominik	
mają	ePortfolio

umiejętności,	 może	 być	 wykorzysty-
wane	 do	 rekrutacji	 i	 wspierania	 roz-
woju	zawodowego	pracowników,	ucz-
niów	i	studentów,	w	szkolnictwie	może	
pomagać	 podczas	 formalnej	 oceny	
uczącego	się.	Uczniowie	wykazali	 się	
dużą	kreatywnością,	nagrali	swój	głos	i	
stworzyli	zarys	prywatnego	ePortfolia	
które,	po	ostatecznej	obróbce	cyfrowej	
mogą	wykorzystać	w	przyszłości.	Jed-
nocześnie	 najciekawsze	 prace	 mogą	
brać	 udział	 w	 konkursie	 organizowa-
nym	 przez	RCRE	w	 ramach	 projektu	
„Opolskie	 szkolnictwo	 zawodowe	
bliżej	rynku	pracy	2”.	Opiekunem	ucz-
niów	w	trakcie	dwudniowych	warszta-
tów	 była	 wychowawczyni	 klasy	 pani	
Katarzyna	Uchańska-Łukasik.

Komenda	Powiatowa	Państwowej	
Straży	 Pożarnej	 w	 Strzelcach	 Opol-
skich	wraz	wspólnie	 z	Klubem	HDK	
PCK	 w	 Zawadzkiem	 zorganizowała	
zbiórkę	krwi	pod	hasłem	„spoKREW-
nieni	 służbą”.	Akcja	miała	miejsce	 2	
marca	 br.	 w	 Ośrodku	 Pomocy	 Spo-
łecznej	 Zawadzkiem.	 Krew	 oddawali	
klubowicze,	druhowie	ochotnicy	oraz	
lokalne	 społeczeństwo.	 W	 ramach	
zbiórki	 udało	 się	 zebrać	 14,75	 litra	
krwi,	w	tym	strażacy	ochotnicy	oddali	
2,7	litra.	Patronat	nad	akcją	objął	Mi-
nister	 Spraw	Wewnętrznych	 i	 Admi-
nistracji.	Celem	 zbiórki	 było	 oddanie	
hołdu	 Żołnierzom	Wyklętym	 w	 dniu	
święta	 państwowego,	 przypadającego	
na	dzień	1	marca.	Społeczeństwo	Za-
wadzkiego	 miało	 możliwość	 uczest-
niczyć	 w	 zajęciach	 praktycznych	 z	
zakresu	 pierwszej	 pomocy.	 Ponadto	

„spoKREWnieni	służbą”	–	14,75	litra	krwi

strażacy	 wygłosili	 pogadanki	 do-
tyczące	 bezpiecznych	 zachowań	 w	
domu,	 na	 drogach	 publicznych	 oraz	
w	 obiektach	 użyteczności	 publicznej.	
Prowadzący	 pogadanki	 przekazali	

informacje	 dotyczące	 postępowania	
w	 przypadku	 zagrożenia	 oraz	 zasad	
zgłaszania	 zdarzenia	 służbom	 ratun-
kowym.

Tekst i foto Piotr Zdziechowski
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Medale dla naszego klubu wywalczyli:

Złote:
1.		 Bunkowska	Olga	w	konk.	kumite	ind.	dz.	10	lat	fantom
2.		 Talaga	Michał	w	konk.	kata	ind	chł.	12	lat.
3.		 Grejner	Wiktoria	w	konk.	kumite	ind.	dz.	+18	lat	(+61	kg).
4.		 Bartodziej	Julia	w	konk.	kata	ind.	dz.	13	lat.
5.		 Witek	Patryk	w	konk.	kata	ind.	chł.	11	lat.
6.		 Gotwald	Kamil	w	konk.	kumite	ind.	chł.	10	lat	fantom.
7.		 Pruski	Bartosz	w	konk.	kumite	ind.	chł.	8	lat	fantom.
8.		 Drużyna	w	składzie:		Gotwald	Kamil,	Jainta	Bartłomiej	i	Pruski	Bartosz	w	konk.	kata	

druż.	chł.	9	lat	i	młodsi.

Srebrne: 
1.		 Szponder	Natalia	w	konk.	kumite	ind.	dz.+18	lat		(-61	kg).
2.		 Talaga	Michał	w	konk.	kata	ind	chł.	13	lat.
3.		 Gołaś	Kacper	w	konk.	kumite	ind.	chł.	11	lat	fantom.
4.		 Guzdek	Alicja		w	konk.	kata	ind.	dz.	10	lat.
5.		 Gotwald	Kamil	w	konk.	kumite	ind.	chł.	9	lat	fantom.
6.		 Bartodziej	Julia	w	konk.	kumite	ind.	dz.	12-13	lat	(+50	kg).
7.		 Dziedzic	Nadia	w	konk.	kumite	ind.	dz.	9	lat	fantom
8.		 Dąbrowski	Jakub	w	konk.	kumite	ind.	chł.	10	lat	fantom.
9.		 Drużyna	w	składzie:	Koperska	Ilona,	Sprancel	Marta	i	Nawara	Maja	w	konk.	kata	druż.	

dz.	9	lat	i	młodsze.

Brązowe: 
1.		 Jainta	Bartłomiej	w	konk.	kumite	ind.	chł.	10	lat	fantom.
2.		 Witek	Patryk	w	konk.	kata	ind.	chł.	10	lat.
3.		 Bartodziej	Julia	w	konk.	kata	ind.	dz.	12	lat.
4.		 Chromiec	Jagoda	w	konk.	kumite	ind.	dz.	9	lat	fantom
5.		 Gołaś	Kacper	w	konk.	kumite	ind.	chł.	10	lat	fantom.
6.		 Pruski	Bartosz	w	konk.	kata	ind.	chł.	8	lat.
7.		 Pruski	Bartosz	w	konk.	kata	ind.	chł.	9	lat.
8.		 Guzdek	Dominik	w	konk.	kata	ind.	chł.	+18	lat.
9.		 Bunkowska	Olga	w	konk.	kumite	ind.	dz.	10	lat	fantom
10.		Wirska	Kaja	w	konk.	kumite	ind.	dz.	11	lat	fantom
11.		Koperska	Ilona	w	konk.	kumite	ind.	dz.	7	lat	fantom
12.		Dąbrowski	Jakub	w	konk.	kumite	ind.	chł.	11	lat	fantom.
13.		Kusz	Patryk	w	konk.	kumite	ind.	chł.	11	lat	fantom.
14.		Wit	Ksawier	w	konk.	kumite	ind.	chł.	7	lat	fantom.
15.		Talaga	Michał	w	konk.	kumite	ind.	chł.	12-13	lat	(-40	kg).
16.	 Chromiec	Jagoda	w	konk.	kata	ind.	dz.	9	lat.
17.		Zając	Julia	w	konk.	kumite	ind.	dz.	8	lat	fantom.
18.			Drużyna	w	składzie:	Majowska	Jagoda,	Jerominek	Martyna	i	Brodowy	Nicole	w	konk.	

kata	druż.	dz.	9	lat	i	młodsze.
19.		Drużyna	w	składzie:	Konieczko	Paulina,	Bunkowska	Olga	i	Chromiec	Jagoda	w	konk.	

kata	druż.	dz.	9	lat	i	młodsze..
20.		Drużyna	w	składzie:	Witek	Patryk,	Gołaś	Kacper	i	Talaga	Michał	w	konk.	kata	druż.	

chł.	10-13	lat.

XXIV	Międzynarodowy	
Turniej	Karate	Rada	Regentów

24	 lutego	 br.	 	 w	 Zawadzkiem	 do	 ry-
walizacji	 przystąpiło	 	 380	 zawodników	
z	 31	 klubów	 z	 Czech,	 Słowacji	 i	 Polski.	
Zawody przeprowadzono w kategoriach 
wiekowych,	 dzieci	 6,	 7,	 8,	 9,	 10,	 11	 lat,	
młodzików	 12-13	 lat,	 kadetów	 14-15	 lat,	
juniorów	16-17	lat	i	seniorów	+18.	Zawod-
nicy	 rywalizowali	 w	 konkurencjach	 kata	
indywidualnym	 i	drużynowym,	kumite	na	
fantomach	i	kumite	czyli	walce	sportowej.	
Zmagania	 trwały	 9	 godzin,	 rozegrano	 73	
konkurencje,	 wręczono	 332	 odlewanych	
medali	wykonanych	 specjalnie	na	 ten	 tur-
niej.	W	klasyfikacji	medalowej	 zwyciężył		
Klub Karate NIDAN Zawadzkie (8 zło-
tych, 9 srebrnych i 20 brązowych meda-
li)	drugie	miejsce	zajął	Budokan	Wrocław,	
trzecie	Zarzewie	Prudnik.

Jedną	 z	 dodatkowych	 atrakcji	 było	
rozegranie	konkurencji	kumite	seniorów	o	
nagrody	 rzeczowe	 (kamizelki	 obciążenio-
we),	Firmy	DBX	Bushido.	Wśród	seniorek	
w	kategorii	+	61	kg	zwyciężyła	nasza		za-
wodniczka Wiktoria Grejner, a w katego-
rii	 	61	kg	zawodniczka	Kumade	Łódź Ju-
styna Gradowska.	Wśród	seniorów	roze-
grano	tylko	jedną	kategorię	wagową	67	kg	
w	której	zwyciężył	Krystian	Leusz	z	Biało-
stockiego	Klubu	Karate.	Dla	najmłodszych	
zawodników	 Gminny	 Ośrodek	 Sportu	 i	
Turystki	 ufundował	 gadżety,	 otrzymali	
je	 Oliwia	 Dudzik	 z	 Dąbrowy	Górniczej	 i	
Brian	Mayer	 z	ATTFIS	Ostrawa.	Podczas	
uroczystości	 otwarcia	 i	 trwania	 zawodów	
turniej	 zaszczycili:	 Radny	 Sejmiku	Woje-
wództwa	 Opolskiego	 Zdzisław	 Siewiera,	
Burmistrz	Zawadzkiego	Mariusz	Stachow-
ski,	 Przewodniczący	 Rady	 Miejskiej	 w	
Zawadzkiem	 Stanisław	 Kiełek,	 Burmistrz	
Dobrodzienia	 Róża	Koźlik,	 Dyrektor	Do-
brodzieńskiego	 Ośrodka	 Kultury	 i	 Sportu	
Agnieszka	 Hurnik,	 Zastępca	 Burmistrza	
Dobrodzienia	 	 Marek	 Witek,	 Przyjaciel	
klubu	Mariusz	Łapot,	Małgorzata	 Jeromi-
nek	z	Firmy	PALM	ELECTEONIC,	Przy-
jaciel	klubu	Dariusz	Zajdel,	Dariusz	Pełka	
i	Dariusz	Śmich	z	Drukarni	Sil-Veg-Druk,		
Klaudia	 i	 Edward	 Sowa	 oraz	 Sabina	 i	
Marcin	Golomb	z	Firmy	RING,	Krystyna	
i	 Roman	 Sprancel,	 Dyrektor	 Gminnego	
Ośrodka	 Kultury	 i	 Turystyki	 w	 Zawadz-
kiem	Zenon	Charczuk.	W	trakcie	zawodów	
wręczono	 nagrody	 specjale	 od	 sponsora,	
producenta	 sprzętu	 sportowego	 „RING”	
z	Krasiejowa	dla	najliczniejszego	klubu	 z	
zagranicy,	 którym	został	Klub	Karate	AT-
TFIS	z	Ostrawy	oraz	najliczniejszego	klu-
bu	 z	 Polski	 Klub	 BUSHIDO	 Kędzierzyn	
Koźle.	

W	wybranych	kategoriach	indywidual-
nych	wręczono	 vouchery,	 do	wykorzysta-
nia	w	Firmie	RING.	Turniej	wsparli	Gmina	
Zawadzie	 w	 ramach	 realizacji	 przedsię-

wzięcia	z	zakresu	rozwoju	sportu	„Organi-
zacja	 XXIV	Międzynarodowego	 Turnieju	
Karate	 Rada	 Regentów”,	 Starosta Strze-
lecki obejmując swoim patronatem  tur-
niej,	 Bank	 Spółdzielczy	 w	 Zawadzkiem,	
Spółka	 „Technar”	 z	Mikołowa,	Drukarnia	
Sil-Veg-Druk	 z	 Lublińca,	 	 Spółdzielnia	
Mieszkaniowa	 „Hutnik”	 w	 Zawadzkiem,		
Burmistrz	 Dobrodzienia,	 	 Firma	 Ring	 z	
Krasiejowa,	 BUSHIDO	 DBX,	 R.S.I	 pro-
ducent	 suplementów	diety,	ORLAND	Łu-
kasz	Orłowski,	PROBUS	Jakub	Orłowski,	
Bruktermm	z	Krasiejowa,	Zielona	Oberża	
z	 Osieka,	 Gminna	 Spółdzielnia	 Samo-
pomoc	 Chłopska	 z	 Dobrodzienia,	 GO-

Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

SiT	 Zawadzkie,	 Mariusz	 Łapot,	 PALM	
ELECTRONIC	 z	 Ozimka,	 Łukasz	 Ka-
linowski	ACTIVE	 +,	VERO	 Sp.	 z	 o.o	 z	
Dobrodzienia.	Ciesząc	się	z	pozytywnego	
odbioru	 przez	 wszystkich	 uczestników	
co	 do	 przebiegu	 i	 organizacji	 zawodów,	
zarząd	klubu	 składa	 serdeczne	podzięko-
wania	 wszystkim	 uczestnikom,	 sędziom,	
instytucjom	i	darczyńcom,	którzy	wsparli	
organizację	 turnieju.	 Również	 serdeczne	
podziękowania	 dla	 zawodników	 i	 rodzi-
ców,	którzy	przyczynili	się	do	sprawnego	
przeprowadzenia zawodów oraz trenerom 
klubowym	za	przygotowanie	zawodników	
do	zawodów.

MOBILNY	PUNKT	
INFORMACYJNY

Informujemy	o	organizacji	dyżuru	
specjalisty	ds.	funduszy	europejskich	
Lokalnego	Punktu	Informacyjnego	

Funduszy	Europejskich	(LPI)	w	Kędzierzynie-Koźlu	
dnia 13 marca 2018 r.	(wtorek)	

w	godzinach	9:00	–	12:00	
w siedzibie Starostwa Powiatowego  

w	Strzelcach	Opolskich	przy	ul.	ul.	Jordanowskiej	2.

Podczas dyżuru będzie można 
uzyskać informacje 

na temat możliwości otrzymania wsparcia 
oraz zasad realizacji projektów 

dofinansowanych 
ze środków Unii Europejskiej.

W	razie	pytań	prosimy	o	kontakt	z	LPI	
w	Kędzierzynie-Koźlu,

	tel.:	77	472	50	39,	77	403	41	79
e-mail:	lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl

INFORMACJA	W	ZASIĘGU	RĘKI	!

„Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej 
w ramach Programu  Pomoc Techniczna 2014-2020”

Odpowiednie	 obuwie	 podczas	 prac	
w	gospodarstwie	 rolnym	 to	 też	dbałość	
o	 zdrowie	 i	 zmniejszenie	 wystąpienia	
ryzyka	wypadku.

W	 tym	 artykule	 pragniemy	 skupić	
się	 na	 wypadkach	 związanych	 z	 upad-
kami	 osób.	 Grupa	 ta	 stanowi	 najwięk-
szą	 pod	 względem	 liczebności	 (ponad	
połowa	 wszystkich	 wypadków)	 grupę	
zdarzeń,	 zgłaszanych	 do	KRUS.	 I	 chy-
ba	nikt	się	 temu	nie	dziwi	dlaczego	tak	
jest.	 Przecież	 miejscem	 pracy	 rolnika,	
jak	 również	 miejscem	 jego	 zamieszka-
nia,	jest	gospodarstwo	rolne.	Z	uwagi	na	
specyfikę	gospodarstw	 rolnych,	wypad-
kom	związanym	z	upadkami	ulegają	nie	
tylko	 rolnicy,	 ale	 również	 członkowie	
ich rodzin i inne osoby postronne w nich 
przebywające.

Rolnik	 w	 swojej	 pracy	 nieustannie	
się	 przemieszcza;	 to	 z	 budynku	miesz-
kalnego	 do	 budynków	 inwentarskich	 i	
gospodarczych;	 to	 w	 obrębie	 obejścia	
gospodarstwa; to po drabinach i scho-
dach;	 to	 przenosząc	 różnego	 rodzaju	
ładunki	 czy	 przedmioty;	 to	 wreszcie					
w	 budynkach	 inwentarsko	 –	 gospodar-
czych.	Najczęściej	 do	 upadków	 docho-
dzi	jednak	na	płaskiej	nawierzchni	czyli	
na	 podwórkach	 i	 na	 tym	 problemie	 się	
skupimy.	 Należy	 zaznaczyć,	 że	 stan	
techniczny podwórek zazwyczaj nie wy-
maga	 żadnego	 nakładu	 finansowego,	 a	
jeśli	nawet,	 to	niewielkiego.	Czasem	to	
kwestia	zakupu	miotły	czy	grabi.	Więk-
sze	znaczenie	mają	tu	chęci	i	wykonana	
praca,	a	niekiedy	i	świadomość	samego	
rolnika.	 Rolnicy	 często	 tłumaczą,	 że	
przecież	 tyle	 lat	 pracuje	 w	 gospodar-

stwie	 i	 przemieszcza	 się	 po	 tym	 grzą-
skim,	błotnistym	podwórku	i	nic	się	jesz-
cze	nikomu	nie	stało.	Jednak	po	jakimś	
czasie	wracamy	do	tego	samego	rolnika,	
który	zgłasza	wypadek	w	gospodarstwie	
i	przyznaje	rację	inspektorowi,	że	można	
chodzić	10	lat	po	tym	podwórku	i	nic	się	
nie	wydarzy,	aż	tu	nagle	krzywo	stanie,	
poślizgnie	 się,	 czy	 potknie	 o	wystający	
kamień	 i	 nieszczęście	 gwarantowane.	
Zdajemy	sobie	sprawę,	że	nie	wszystkie	
podwórka	 muszą	 być	 wyłożone	 kostką	
brukową,	 bądź	 utwardzone	 płytami	 be-
tonowymi,	ale	zasypanie	dziury	ziemią;	
zgrabienie	 leżących	 gałęzi,	 kawałków	
drewna;	 odśnieżenie,	 posypanie	 zimą	
ciągów	 komunikacyjnych	 piaskiem,	
popiołem	 czy	 nałożenie	 pokrywy	 (na-
wet	 przymocowanie	 kawałka	 blachy)	
na	 otwór	 szamba	 czy	 gnojownika,	 nie	
jest	 wielkim	wysiłkiem	 i	 nie	 wiąże	 się	
z	 dużymi	 kosztami,	 a	 uwierzcie	 nam	
Państwo,	 dzięki	 takim	 banalnym	 czyn-
nościom,	 można	 uniknąć	 wypadku.	
Ważną	kwestią	pozostaje	 także	obuwie,	
w	którym	rolnik	pracuje	i	przemieszcza	
się.		Podczas	prowadzenia	postępowania	
powypadkowego	 widzimy	 niekiedy,	 w	
jakim	stanie	są	buty	rolników.	

Standardem jest brak protektorowa-
nej	 podeszwy,	 bądź	 zabrudzona	 pode-
szwa.	 Zdarza	 się,	 zazwyczaj	 u	 kobiet,	
że	wykonują	pracę	w	obuwiu	należącym	
do	swojego	męża,	które	jest	za	duże	i	nie	
przylega		w	odpowiedni	sposób	do	stopy,	
bądź	w	takim,	które	nie	nadaje	się	już	do	
„wyjścia”,	a	szkoda	jest	go	wyrzucić.	Tu	
też	standardem	jest	brak	protektorowanej	
podeszwy,	bądź	zabrudzona	podeszwa.	

Zmniejsz ryzyko 
wypadku

zadbaj o swoje stopy

Informacja KRUS
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Centrala Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel.	+48	77	4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel.	+48	77	4401703,		Faks	+48	77	4401701

Powiatowy	Rzecznik	Konsumentów
Tel.	+48	77	4401756 
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów  707,	708,	709,	710,	711,	712
Prawo jazdy  706
Pozostałe numery  720
Wydział Dróg Powiatowych  714,	715,	716,	717,	718

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

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	

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel.	77	4612329,	77	4613480
e-mail:	dps.strzelceopolskie@wp.pl
z	filią	w	Szymiszowie
tel.	77	4623845
z	filią	w	Leśnicy
tel.	77	4639840,	77	4639830

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel.	774636337,	774636422,
fax	774636744
e-mail:	dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel.	77	4622011
e-mail:	dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
tel.	77	4612701,
e-mail:	ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
tel.	77	4616430,
e-mail:	lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel.	77	4613381,	77	4613901
e-mail:	pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel.	77	4613026
e-mail:	pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel.	77	4620049
e-mail:	zss_zawadzkie@interia.pl

Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel.	77	412	30	13
e-mail:centrumkultury@powiatstrzelecki.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel.	77	4636422,	77	4636337
e-mail:	zsskadlub@wp.pl

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel.	77	4615216
e-mail:	zpolesnica@gmail.com

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel.	4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel.	77	4621200,	77	4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel.	77	4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel.	77	4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna
w	Strzelcach	Opolskich
tel.	77	4400313

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel.	77	4621800
e-mail:	opst@praca.gov.pl
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	 a)	stażu	pracy	pedagogicznej	–	w	przypadku	nauczyciela	albo
	 b)	stażu	pracy	dydaktycznej	–	w	przypadku	nauczyciela	akademickiego,	albo
	 c)	stażu	pracy,	w	tym	stażu	pracy	na	stanowisku	kierowniczym	–	w	przypadku	

osoby	niebędącej	nauczycielem,
3)		 oświadczenie	zawierające	następujące	dane	osobowe	kandydata:
	 a)	imię	(imiona)	i	nazwisko,
	 b)	datę	i	miejsce	urodzenia,
	 c)	obywatelstwo,
	 d)	miejsce	zamieszkania	(adres	do	korespondencji);
4)		 poświadczone	przez	kandydata	 za	 zgodność	 z	 oryginałem	kopie	 dokumentów	

potwierdzających	posiadanie	wymaganego	stażu	pracy,	o	którym	mowa	w	pkt	2:	
świadectw	pracy,	zaświadczeń	o	zatrudnieniu	lub	innych	dokumentów	potwier-
dzających	okres	zatrudnienia;

5)		 poświadczone	przez	kandydata	 za	 zgodność	 z	 oryginałem	kopie	 dokumentów	
potwierdzających	 posiadanie	 wymaganego	 wykształcenia,	 w	 tym	 dyplomu	
ukończenia	studiów	wyższych	lub	świadectwa	ukończenia	studiów	podyplomo-
wych	z	zakresu	zarządzania	albo	świadectwa	ukończenia	kursu	kwalifikacyjnego	
z	zakresu	zarządzania	oświatą,

6)		 poświadczoną	przez	kandydata	za	zgodność	z	oryginałem	kopię	dokumentu	po-
twierdzającego	znajomość	języka	polskiego,	o	którym	mowa	w	ustawie	z	dnia	7	
października	1999	r.	o	języku	polskim	(Dz.	U.	z	2011	r.,	poz.	224	i	455,	z	2015	r.	
poz.	1132	oraz	z	2017	r.	poz.	60)	–	w	przypadku	cudzoziemca;

7)		 poświadczoną	przez	kandydata	za	zgodność	z	oryginałem	kopię	zaświadczenia	
lekarskiego	 o	 braku	 przeciwwskazań	 zdrowotnych	 do	wykonywania	 pracy	 na	
stanowisku	kierowniczym,

8)		 oświadczenie,	że	przeciwko	kandydatowi	nie	toczy	się	postępowanie	o	przestęp-
stwo	ścigane	z	oskarżenia	publicznego	lub	postępowanie	dyscyplinarne,

9)		 oświadczenie,	że	kandydat	nie	był	skazany	prawomocnym	wyrokiem	za	umyślne	
przestępstwo	lub	umyślne	przestępstwo	skarbowe,

10)		 oświadczenie,	 że	 kandydat	 nie	 był	 karany	 zakazem	 pełnienia	 funkcji	 związa-
nych	z	dysponowaniem	środkami	publicznymi,	o	którym	mowa	w	art.	31	ust.	1	 
pkt	4	ustawy	z	dnia	17	grudnia	2004	r.	o	odpowiedzialności	za	naruszenie	dyscy-
pliny	finansów	publicznych	(Dz.	U.	z	2017	r.,	poz.	1311	z	późn.	zm.),	

11)		 poświadczoną	przez	kandydata	 za	 zgodność	 z	 oryginałem	kopię	 aktu	 nadania	
stopnia	nauczyciela	mianowanego	lub	dyplomowanego	–	w	przypadku	nauczy-
ciela,

12)		 poświadczoną	przez	kandydata	za	zgodność	z	oryginałem	kopię	karty	oceny	pra-
cy	 lub	oceny	dorobku	zawodowego	–	w	przypadku	nauczyciela	 i	 nauczyciela	
akademickiego,

13)		 oświadczenie,	że	kandydat	nie	był	prawomocnie	ukarany	karą	dyscyplinarną,	o	
której	mowa	w	art.	76	ust.	1	ustawy	z	dnia	26	stycznia	1982	r.	–	Karta	Nauczy-
ciela	(Dz.	U.	z	2017	r.,	poz.1189	z	późn.	zm.)	lub	w	art.	140	ust.	1	ustawy	z	dnia	
27	lipca	2005	r.	–	Prawo	o	szkolnictwie	wyższym	(Dz.	U.	z	2017	r.	poz.	2183	z	
późn.	zm.)	–	w	przypadku	nauczyciela	i	nauczyciela	akademickiego,

14)		 oświadczenie,	że	kandydat	ma	pełną	zdolność	do	czynności	prawnych	i	korzysta	
z	pełni	praw	publicznych;

§ 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  
i dopiskiem (odpowiednio dla kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich lub kandydata na stanowisko dyrektora 
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze św. Anny):
1.  „Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicz-

nej w Strzelcach Opolskich”;
2.  „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w 

Górze św. Anny”.

w terminie do dnia 30.03.2018 r., do godz. 14.00	na	adres:	
Starostwo	Powiatowe	w	Strzelcach	Opolskich,	ul.	Jordanowska	2,	47-100	Strzelce	Opol-
skie,	w	sekretariacie	urzędu,	II	piętro,	pok.	nr	206.	Oferty,	które	wpłyną	do	Starostwa	po	
terminie,	nie	będą	rozpatrywane.

§	4.	Dopuszcza	się	składanie	ofert	w	postaci	elektronicznej.	Oferta	składana	w	postaci	elek-
tronicznej	powinna	być	opatrzona	kwalifikowanym	podpisem	elektronicznym	albo	podpi-
sem	potwierdzonym	profilem	zaufanym	ePUAP	i	zawierać	elektroniczne	kopie	dokumen-
tów	wymaganych	jako	załączniki	do	oferty.

§	5.	Konkurs	przeprowadzi	komisja	konkursowa	powołana	przez	Zarząd	Powiatu	Strzele-
ckiego.

§	6.	O	terminie	i	miejscu	przeprowadzenia	postępowania	konkursowego	kandydaci	zostaną	
powiadomieni	indywidualnie	w	formie	pisemnej.

§	7.	Należy	złożyć	oświadczenie,	że	kandydat	wyraża	zgodę	na	przetwarzanie	danych	oso-
bowych	zgodnie	z	ustawą	z	dnia	29	sierpnia	1997	r.	o	ochronie	danych	osobowych	(Dz.	
U.	 z	2016	 r.,	 poz.	 922	 z	późn.	 zm.)	w	celach	przeprowadzenia	konkursu	na	 stanowisko	
dyrektora.

§ 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone § 1, § 6  
oraz § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrek-
tora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole 
podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1597): 
1.		 Stanowisko	dyrektora	może	zajmować	nauczyciel	mianowany	lub	dyplomowany,	któ-

ry	spełnia	łącznie	następujące	wymagania:
1)		 posiada	wykształcenie	wyższe	i	tytuł	zawodowy	magister,	magister	inżynier	lub	

równorzędny	oraz	przygotowanie	pedagogiczne	 i	 kwalifikacje	do	 zajmowania	
stanowiska	nauczyciela	w	danej	placówce;

2)		 ukończył	 studia	wyższe	 lub	 studia	 podyplomowe,	 z	 zakresu	 zarządzania	 albo	
kurs	kwalifikacyjny	z	zakresu	zarządzania	oświatą	prowadzony	zgodnie	z	prze-
pisami	w	sprawie	placówek	doskonalenia	nauczycieli;	

3)		 posiada	co	najmniej	pięcioletni	staż	pracy	pedagogicznej	na	stanowisku	nauczy-
ciela	lub	pięcioletni	staż	pracy	dydaktycznej	na	stanowisku	nauczyciela	akade-
mickiego;

4)		 uzyskał:
	 a)	co	najmniej	dobrą	ocenę	pracy	w	okresie	ostatnich	pięciu	lat	pracy	lub
	 b)	pozytywną	ocenę	dorobku	zawodowego	w	okresie	ostatniego	roku	albo
	 c)	w	przypadku	nauczyciela	akademickiego	–	pozytywną	ocenę	pracy	w	okresie	

ostatnich	czterech	lat	pracy	w	szkole	wyższej	
	 -	przed	przystąpieniem	do	konkursu	na	stanowisko	dyrektora;
5)		 spełnia	warunki	zdrowotne	niezbędne	do	wykonywania	pracy	na	stanowisku	kie-

rowniczym;
6)		 ma	pełną	zdolność	do	czynności	prawnych	i	korzysta	z	pełni	praw	publicznych;
7)		 nie	był	prawomocnie	ukarany	karą	dyscyplinarną,	o	której	mowa	w	art.	76	ust.	

1	ustawy	z	dnia	26	stycznia	1982	r.	–	Karta	Nauczyciela	(Dz.	U.	z	2017	r.,	poz.	
1189	z	późn.	zm.),	a	przypadku	nauczyciela	akademickiego	–	karą	dyscyplinar-
ną,	o	której	mowa	w	art.	140	ust.	1	ustawy	z	dnia	27	lipca	2005	r.	–	Prawo	o	
szkolnictwie	wyższym	(Dz.	U.	z	2017	r.,	poz.	2183	z	późn.	zm.),	oraz	nie	toczy	
się	przeciwko	niemu	postępowanie	dyscyplinarne;	

8)		 nie	był	skazany	prawomocnym	wyrokiem	za	umyślne	przestępstwo	lub	umyślne	
przestępstwo	skarbowe;

9)		 nie	toczy	się	przeciwko	niemu	postępowanie	o	przestępstwo	ścigane	z	oskarże-
nia	publicznego;

10)		 nie	był	karany	zakazem	pełnienia	funkcji	związanych	z	dysponowaniem	środkami	
publicznymi,	o	którym	mowa	w	art.	31	ust.	1	pkt	4	ustawy	z	dnia	17	grudnia	2004	
r.	o	odpowiedzialności	za	naruszenie	dyscypliny	finansów	publicznych	(Dz.	U.	 
z	2017	r.,	poz.	1311	z	późn.	zm);

11)		 w	przypadku	cudzoziemca	–	posiada	znajomość	języka	polskiego	poświadczoną	
na	zasadach	określonych	w	ustawie	z	dnia	7	października	1999	r.	o	języku	pol-
skim	(Dz.	U.	z	2011	r.,	poz.	224	i	455,	z	2015	r.	poz.	1132	oraz	z	2017	r.	poz.	60).

2.		 Stanowisko	dyrektora	może	zajmować	osoba	niebędąca	nauczycielem,	która	spełnia	
łącznie	następujące	wymagania:
1)		 posiada	 obywatelstwo	 polskie,	 z	 tym	 że	 wymóg	 ten	 nie	 dotyczy	 obywateli	

państw	członkowskich	Unii	Europejskiej,	państw	członkowskich	Europejskiego	
Porozumienia	o	Wolnym	Handlu	(EFTA)	–	stron	umowy	o	Europejskim	Obsza-
rze	Gospodarczym	oraz	Konfederacji	Szwajcarskiej;

2)		 posiada	wykształcenie	wyższe	i	tytuł	zawodowy	magister,	magister	inżynier	lub	
równorzędny;

3)		 posiada	co	najmniej	pięcioletni	staż	pracy,	w	tym	co	najmniej	dwuletni	staż	pra-
cy	na	stanowisku	kierowniczym;	

4)		 nie	toczy	się	przeciwko	niej	postępowanie	o	przestępstwo	ścigane	z	oskarżenia	
publicznego	lub	postępowanie	dyscyplinarne;

5)		 spełnia	wymagania	określone	w	§	1	pkt	1	ppkt	2,	5,	6,	8,	10	i	11.	
3.		 Stanowisko	dyrektora	może	zajmować	również:

1)		 nauczyciel	mianowany	lub	dyplomowany,	zatrudniony	na	stanowisku	wymaga-
jącym	kwalifikacji	pedagogicznych	w	urzędzie	organu	administracji	rządowej,	
kuratorium	oświaty,	Centrum	Edukacji	Artystycznej,	Centralnej	Komisji	Egza-
minacyjnej	i	okręgowych	komisjach	egzaminacyjnych,	lub	

2)		 nauczyciel	mianowany	lub	dyplomowany	urlopowany	lub	zwolniony	z	obowiąz-
ku	świadczenia	pracy	na	podstawie	przepisów	ustawy	z	dnia	23	maja	1991	r.	o	
związkach	zawodowych	(Dz.	U.	z	2015	r.,	poz.	1881),	

	 -	 spełniający	wymagania	 określone	w	 	 rozporządzeniu,	 z	wyjątkiem	wymogu	
posiadania	co	najmniej	dobrej	oceny	pracy	albo	pozytywnej	oceny	dorobku	za-
wodowego.

§ 2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 
sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publiczne-
go przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej 
lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1587), oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:

1)		 uzasadnienie	przystąpienia	do	konkursu	oraz	koncepcję	funkcjonowania	i	roz-
woju	publicznej	placówki,	

2)		 życiorys	z	opisem	przebiegu	pracy	zawodowej,	zawierający	w	szczególności	in-
formację	o:	

Załącznik	do	Uchwały	Nr	551/2018
Zarządu	Powiatu	Strzeleckiego	z	dnia	28	lutego	2018	r.

ZARZĄD	POWIATU	STRZELECKIEGO	OGŁASZA	KONKURSY	NA	STANOWISKO	
DYREKTORA	JEDNOSTEK	OŚWIATOWYCH,	

DLA	KTÓRYCH	ORGANEM	PROWADZĄCYM	JEST	POWIAT	STRZELECKI:
 1. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich, ul. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie

2. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze św. Anny, ul. Szkolna 1, 47-154 Góra św. Anny
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Z	Rzecznikiem	przy	Kawie 

z	okazji	Światowego	Dnia	Konsumenta

w	dniu	15	marca	2018	o	godz.	10.00

W programie:

•	 Pogadanka	dotycząca	praw	konsumentów	i	bezpieczeń-
stwa	 konsumenckiego	 -	 jak	 ustrzec	 się	 przed	 nieuczci-
wymi	praktykami	rynkowymi,	jak	bezpiecznie	kupować	
przez	Internet

•	 Test	świadomości	konsumenckiej	–	z	nagrodami	

•	 NIESPODZIANKA	dla	każdego

•		 Kawa	i	ciasto

Spotykamy	się
w	Sali	narad	Starostwa	Powiatowego	w	Strzelcach	Op.

Zarząd	Powiatu	Strzeleckiego
oraz	Powiatowy	Rzecznik	Konsumentów	

w	Strzelcach	Opolskich

serdecznie	zapraszają	
wszystkich	konsumentów	na	spotkanie

Na	zakończenie	karnawału	–	13	lutego,	już	po	raz	piąty	Zespół	Szkół	Specjalnych	w	
Zawadzkiem	zorganizował	rodzinną	imprezę	karnawałową.	Dzięki	uprzejmości	właścicieli	
Klubu	Bora-Bora	Muzyczna	Wyspa	w	Zawadzkiem	mogliśmy	bawić	się	w	najbardziej	kos-
micznej	dyskotece	na	Opolszczyźnie.	Atmosfera	była	iście	bajkowa.	Zadbali	o	to	między	
innymi	Państwo	Gambuś,	dzięki	którym	na	naszym	balu	można	było	spotkać	prawdzie	po-
stacie	z	bajek:	Myszkę	Minie	i	Myszkę	Mickey.	To	one	rozbawiały	najmłodszych	i	pozowały	
do	wspólnych	zdjęć.	Do	tańca	przygrywał	nam	DJ	Klubu,	który	fantastycznie	zachęcał	do	
zabawy	wszystkich	uczestników.	Główną	atrakcją	balu	charytatywnego	były	licytacje,	które	
sprawnie	poprowadził	jak	co	roku	Konrad	Wacławczyk	–	Przyjaciel	Szkoły.	Można	było	
wylicytować	np.:	wizytę	w	salonie	kosmetycznym,	u	fryzjera,	na	siłowni,	spływy	kajakowe,	
zabawę	na	kręgielni,	przejażdżkę	bryczką,	usługę	krawiecką,	szewską,	rehabilitacyjną,	lustro,	
degustacje	specjałów	lokalnej	gastronomi,	czy	wynajęcie	profesjonalnego	animatora	zabaw	
dla	 dzieci.	Można	było	 również	 uzyskać	 rabat	w	 sklepie	 odzieżowym,	 karnet	 na	mecze	
Gwardii	Opole	a	nawet	kurę	zapewniającą	jajecznicę	na	cały	rok.	Dzięki	zebranym	środkom	
będziemy	mogli	już	w	najbliższym	czasie	wyjechać	na	wspaniałą	wycieczkę	szkolną	lub	
turnus	rehabilitacyjny.	

Bajkowy	Bal	Karnawałowy

A	teraz	kierujemy	słowa	do	ludzi	dobrej	
woli	–	naszych	niezastąpionych	sponsorów:

„Szanowni Państwo! Dziękujemy za 
okazane wsparcie, które traktujemy jako 
wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia 
pomocy potrzebującym. Dziękujemy, że 
potraficie Państwo docenić siłę marzeń 
przyczyniając się by na twarzach dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej zagościł 
uśmiech. Wasza postawa zasługuje na 
uznanie w oczach społeczności lokalnej. 
Życzymy Państwu wielu pięknych chwil 
w życiu osobistym i satysfakcji z przedsię-
wzięć podejmowanych w pracy zawodowej. 
Liczymy na dalszą, owocną współpracę. Po-
zostajemy z wyrazami szacunku. Wdzięczni 
Uczniowie, Dyrektor i Pracownicy Szkoły”

Dziękujemy	również	naszym	kochanym	
rodzicom	za	przepyszne	wypieki,	wsparcie	
i	pomoc	w	organizacji	V	Charytatywnego	
Balu	Kostiumowego.	Dziękujemy	za	udział	
i	uświetnienie	 imprezy	przez	Wicestarostę	
Strzeleckiego	 Pana	 Janusza	 Żyłkę,	 sza-
nownym	gościom	za	przybycie	i	wspaniałą	
zabawę.	Wolontariuszom	 z	Gimnazjum	 i	
z	 Zespołu	 Szkół	 Ponadpodstawowych	w	
Zawadzkiem	 za	 sprawną	 i	 nieocenioną	
pomoc	 oraz	wszystkim	 tym,	 którzy	 choć	
w	 części	 sprawili,	 że	 ten	wieczór	 stał	 się	
niezapomniany	i	wyjątkowy.	

Justyna Gireń, Monika Nowak, 
Jolanta Ruhnke

   


