11 Listopada - Święto Niepodległości
Po raz pierwszy od lat Świętu Niepodległości towarzyszyła tak ładna pogoda, że był to istotnie bardzo radosny dzień. Po Mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Wawrzyńca
wiele osób zgromadziło się pod Pomnikiem Ofiar Wojen i Przemocy, by oddać hołd tym, którzy poświęcili życie dla kraju.
Nie tylko do tak oficjalnych obchodów sprowadziło się w naszym powiecie to święto, były też okolicznościowe akademie, tak jak było to w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Leśnicy, co dokumentuje zdjęcie zamieszczone obok i materiał na stronie 4.

Władze samorządowe Powiatu Strzeleckiego, reprezentowane przez starostę Józefa Swaczynę oraz (od lewej): członka Zarządu Powiatu
Jana Zubka, Henryka Bartoszka przewodniczącego Rady Powiatu, wicestarostę Waldemara Gaidę i Waldemara Bednarka członka
Zarządu Powiatu, złożyły pod pomnikiem wieniec, oddając cześć wszystkim, dzięki którym w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość.

Akademia Rodziców i Brzuszków

Święto Niepodległości w SOSW w Leśnicy

Święty Marcin przyjechał!!!

Niech żałuje ten, kogo nie było

Świetny pomysł! Fachowa wiedza!
Profesjonalna organizacja! Naprawdę
warto było przyjść! - to opinie uczestników, którzy przybyli po południu 6
listopada do Powiatowego Centrum
Kultury w Strzelcach Opolskich na Małą
Akademię Rodziców i Brzuszków, po
raz pierwszy organizowaną przez Zarząd
Powiatu Strzeleckiego w ramach Białej
Soboty. Wszystkich uczestników przywitał
wicestarosta strzelecki Waldemar Gaida.
A uczestnikami były nie tylko obecne i
przyszłe mamy, ale i tatusiowie.
dok. na str. 4

Uroczystość św. Marcina w Strzelcach Opolskich - więcej czytaj na str 2

16 listopada - WYBORY SAMORZĄDOWE - idź, głosuj!
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Nasz szpital
= dobry szpital

W ostatnim dniu października
„Rzeczpospolita” po raz jedenasty
opublikowała ranking „Bezpieczny
Szpital”. Ściślej mówiąc - „złotą
setkę” placówek spośród 243 szpitali,
które odpowiedziały na ankietę.
Nasz Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego zajął 5 miejsce w
województwie, co oznacza, że mamy
stabilną pozycję. Na liście ogólnopolskiej jesteśmy na miejscu 111 i
uzyskaliśmy 730 pkt, a rok wcześniej
709. Przy czym najlepszy wynik to
917 punktów
Bardzo cieszy mnie ten wynik –
mówi dyrektor Beata Czempiel. - Inne
placówki wyprzedzają nas punktacją
przede wszystkim za posiadane certyfikaty, Ale to wkrótce się zmieni,
mam nadzieję. Cały rok bieżący
poświęciliśmy na przygotowania do
zdobycia certyfikatu i akredytacji
Centrum Monitorowania Jakości w

Krakowie. W grudniu występujemy o
przyznanie nam tego certyfikatu. Zdobycie go podwyższy naszą pozycję
w następnym rankingu. A podstawą
do znalezienia się w pierwszej setce
najlepszych szpitali w Polsce jest zdobycie jak największej ilości punktów
w wielu obszarach. Organizatorzy
listy rankingowej biorą pod uwagę
zarządzanie, stan finansów, kadrę,
liczbę zabiegów operacyjnych, certyfikaty – by wymienić tylko niektóre.
Jeśli szpital inwestuje, by poprawić
komfort pobytu pacjenta w placówce
– zdobywa dodatkowe punkty. Nasz
szpital sporo zainwestował w tę sferę
już wcześniej, przed paroma laty. Ale
i tak w ciągu ostatnich pięciu czterech
lat na inwestycje przeznaczyliśmy ok.
11 mln zł, dzięki zdobyciu unijnych
środków. Przy tym pamiętać należy, że
niemal w każdym projekcie unijnym
wymagany jest wkład własny – w tym
okresie wyniósł on ponad 4 mln zł,
co nie jest małą kwotą w przypadku
takiej placówki jak nasza. Możemy
też pochwalić się bardzo dobrą kadrą
i dobrą opieką nad pacjentami. Doceniają to – o czym świadczy fakt, że
ok. 25% leczących się u nas osób, to
pacjenci spoza powiatu strzeleckiego.
Widoczne jest to zwłaszcza na naszym
oddziale położniczym i chirurgii.
(mg)

Święty Marcin przyjechał!!!
W poniedziałkowy wieczór
11.11.2014 po raz kolejny odbyło się w
parafii Świętego Wawrzyńca spotkanie
ze Świętym Marcinem, organizatorem
którego była Parafia św. Wawrzyńca wraz
z DFK Strzelce Opolskie. Uczestnicy
spotkania zgromadzili się w kościele parafialnym, aby uczestniczyć w nabożeństwie.
Treści prezentowane w czasie nabożeństwa, zostały przygotowane przez uczniów
CKZiU w Strzelcach Opolskich i skupiały
się wokół biedy, odrzucenia społecznego
i potrzeby miłości, nad całością oprawy
liturgii czuwał Ks. Proboszcz dr Rudolf
Nieszwiec, który we wprowadzeniu bardzo
mocno podkreślił potrzebę bycia dobrym.
W czasie nabożeństwa w murach świątyni
stanął Święty Marcin ( w postać tę wcielił
się pan Marian Marek) ubrany w strój
rzymskiego legionisty, został wprowadzony przez uczniów PPS nr 2, którzy pochodniami rozświetlali mu drogę. Święty
Marcin przedstawił i wszystkim zebranym
w w wielkim skrócie swoje życie. Aby
lepiej zrozumieć życie Świętego Marcina,
dzieci zobaczyły film animowany, który
w sposób obrazowy przybliżył im życie
Świętego Marcina. Po uczcie duchowej
nastąpił przemarsz do ogrodu parafialnego, na czele kolorowego korowodu jechał
Święty Marcin na białym koniu, ktoremu
towarzyszyła „schola” młodzież z CKZiU,
dzieci z lampionami oraz ich rodzice. W
ogrodach parafialnych została odegrana
najbardziej znana scena z życia Świętego
Marcina czyli Jego spotkanie z żebrakiem
( w postać tę wcieliła się Aneta Drewniok
uczennica CKZiU). Święty oddał część
swojego płaszcza żebrakowi, wskazując
tym samym wszystkim zebranym potrzebę
dzielenia się dobrem. Całość spotkania
zakończyło kapłańskie błogosławieństwo.

Uczestnicy spotkania mogli zatrzymać
się na chwilę przy ognisku i skosztować

smakowitych marcińskich rogali, które
serwowała mniejszość niemiecka.

Nie jest źle, ale tegoroczny budżet już wyczerpaliśmy
- mówi Norbert Jaskóła, dyrektor strzeleckiego PUP
Na ostatniej sesji Rady Powiatu
radni, dyskutując nad strategią powiatu, zastanawiali się nad stwierdzeniem, czy jest u nas wysokie
bezrobocie, czy też nie?
Ocena tego czy bezrobocie jest
wysokie, czy niskie jest oceną bardzo
subiektywną. Pracodawcy, którzy długo poszukują pracowników mówią, że
bezrobocia nie ma, bezrobotni, którzy
bezskutecznie szukają zatrudnienia, są
odmiennego zdania. Pozostają jeszcze dane statystyczne choć i one do
końca nie dają obrazu powiatowego
rynku pracy. Nie mniej jednak są jego
wykładnikiem. W PUP w Strzelcach
Opolskich na koniec października
było zarejestrowanych 1876 osób, tj.
o 312 osób mniej niż przed rokiem.
Stopa bezrobocia wyniosła 8,2 i w
skali województwa opolskiego jest
to, poza miastem Opole, najniższy
wskaźnik.
Jeden z wydziałów w starostwie
szuka stażysty. W ciągu dwóch dni
zgłosiło się 20 osób!
To wcale nie tak dużo, bywa, że
na takie ogłoszenie odpowiada 100120 osób, a nawet więcej, jeśli nie ma
ma jakichś szczególnych wymagań
pracodawcy związanych np. z kierunkiem czy poziomem wykształcenia.
Do końca października tego roku nasz
PUP skierował na staże 300 osób.
Efektywność zatrudnienia w ich przypadku wynosi 85% - monitorujemy
to przez 3 miesiące po zakończeniu
stażu. Dodam też, że wszystkie oferty
związane z pracą w urzędach cieszą
się ogromnym zainteresowaniem,
np. na konkursy związane z zatrud-

nieniem w urzędach gmin zgłasza się
ok. 50 osób na jedno miejsce.
Publikowane w naszym dwutygodniku oferty pracy – a raczej ich
ilość – wskazuje, że nie jest ich za
dużo, właściwie – coraz mniej. Czy
to ma związek z początkiem jesieni?
Liczba ofert pracy, które w 2014
roku pozyskał urząd pracy jest niewiele większa niż w 2013 roku. W okresie
10 miesięcy br. dysponowaliśmy 2722
ofertami pracy, a w analogicznym
okresie roku ubiegłego było to 2671.
Natomiast porównując aktualna liczbę
ofert do miesięcy poprzedzających,
to istotnie ofert jest mniej, ale to
jest zjawisko normalne, wynikające
z sezonowości pewnych prac np. w
przetwórstwie rolno-spożywczym czy
budownictwie.
Ogłoszenia o spotkaniach rekrutacyjnych do firm z naszego
powiatu dają oczekiwany efekt?
Od wielu lat praktykowaną przez
urząd formą kontaktów bezrobotnych
z pracodawcami są spotkania rekrutacyjne organizowane w siedzibie
urzędu. Jest to rozwiązanie korzystne
zarówno dla pracodawcy, który w
krótkim czasie może porozmawiać z
kilkoma lub nawet kilkudziesięcioma
kandydatami do pracy, dla bezrobotnych, którzy nie muszą szukać
pracodawcy i czekać niejednokrotnie,
aż znajdzie dla nich czas w firmie, a
również dla samego urzędu pracy,
gdyż proces rekrutacyjny znacznie
się skraca i eliminowane są różne
„niedomówienia” i „wykręty”, tj. „a
pracodawca mi nie powiedział”, „nie
można było pracodawcy zastać w

firmie”. „Wykręty” stosują również
pracodawcy, którzy np. widząc kandydata do pracy w wieku 50+, nawet
z nim nie rozmawiają, nie pytają jakie
ma doświadczenie, jakie kwalifikacje,
tylko uciekają się do stwierdzenia
„oferta jest już nieaktualna”. Osoba
bezrobotna ma oczywiście pretensje
do naszego urzędu, że wysyłamy
ją na nieaktualną ofertę pracy, a w
rzeczywistości, kiedy kontaktujemy
się z pracodawcą, to ten potwierdza,
że oferta jest dalej aktualna, tylko on
powiedział tak tej osobie. Spotkania
rekrutacyjne mają jeszcze jeden plus
– organizujemy je w grupach dla osób
bezrobotnych, jak i dla tych, którzy
nie są zarejestrowani w urzędzie, ale
chcą podjąć zatrudnienie lub zmienić
pracę. Informacja o spotkaniu jest
na naszej stronie www i każdy na to
spotkanie może przyjść.
Czy warunki oferowane przez
lokalne firmy są w ogóle atrakcyjne? Tak pod względem finansowym,
jak i ogólnie – warunków pracy?
Większość ofert, którymi dysponuje urząd to oferty, których wynagrodzenie nie przekracza kwoty 2-2,5 tys.
złotych brutto. Nie jest to rewelacja,
zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy
oceniają to przez pryzmat tego co
można zarobić zagranicą. Jednakże
jesteśmy tu i teraz i nie mamy na
naszym terenie zbyt wielu dużych
technologicznie rozwiniętych zakładów pracy, które poszukują setek osób
o bardzo wysokich kwalifikacjach i
którym pracodawca chce oferować
wysokie wynagrodzenia.
Czy wprowadzone zmiany w

funkcjonowaniu PUP ułatwiły pomoc bezrobotnym?
Zbyt wiele było medialnego
rozgłosu o rewolucyjnych zmianach,
które miała przynieść znowelizowana
ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z moim ponad
dwudziestoletnim doświadczeniem
w urzędzie pracy podchodzę do tych
rozwiązań z dużą dozą rozsądku. To
gospodarka reguluje rynek pracy,
a przepisy prawne mają ułatwiać
tworzenie miejsc pracy i stwarzać
warunki do podnoszenia kwalifikacji
pracobiorców, aby mogli być aktywni
na rynku pracy. Natomiast formy
wsparcia zatrudnienia i ich nazewnictwo jest sprawą drugorzędną. Ustawa
wprowadziła kilka dobrych rozwiązań, jak chociażby Krajowy Fundusz
Szkoleniowy. W obecnym roku i przyszłym mogą z niego korzyści tylko
osoby 45+, ale od 2016 roku będzie on
dostępny dla wszystkich. Fundusz ten
pozwala na podnoszenie kwalifikacji
osób pracujących, aby nie utracili zatrudnienia, kiedy ich kwalifikacje stają
się niewystarczające z uwagi na nowe
technologie wprowadzone w firmach.
Nowelizacja ustawy wprowadziła
nowe rozwiązania organizacyjne w
PUP. Obecnie każdą osoba bezrobotna po dokonaniu rejestracji trafia do
swojego osobistego doradcy, który
jest za swojego „podopiecznego” odpowiedzialny. Rozwiązania funkcjonujące w strzeleckim urzędzie pracy
do nowelizacji ustawy, były podobne,
gdyż podział literowy bezrobotnych
sprawiał, iż osoba bezrobotna trafiła
przy ponownej rejestracji do tego

samego pośrednika pracy. Wydłużył
się obecnie czas obsługi, gdyż często
trzeba dokonać profilowania osoby
bezrobotnej, bądź ustalić kolejne kroki w Indywidualnym Planie Działania.
Klienci w większości są zadowoleni z
tego rozwiązania, gdyż doradca może
im poświęcić więcej czasu. Niezadowoleni są ci, którzy do urzędu trafili
tylko z uwagi na ubezpieczenie zdrowotne i nie są zainteresowani pracą.
Do końca roku zostały niecałe
dwa miesiące – jak przewiduje Pan
rozwój sytuacji na rynku pracy w
tym czasie?
Ostatnie miesiące roku są okresem
w którym liczba bezrobotnych rośnie i
tak będzie zapewne i tym razem. Powinniśmy jednak zakończyć rok lepiej
niż rok temu. Mamy zapotrzebowanie
na pracowników do kilku dużych firm
np. McBride. Coraz więcej pracowników zatrudnia strzelecki oddział
Coroplastu. Bezrobotni po odbyciu
kilkumiesięcznego okresu szkolenia
w Dylakach przechodzą do bardzo
nowoczesnego zakładu w Strzelcach
Opolskich. Trwają inwestycje na
terenie Kronospanu, co też daje zatrudnienie wielu osobom. Stąd dość
optymistycznie patrzę na końcówkę
roku, gdyż jest lepiej niż przed rokiem. Zdaję sobie jednakże również
sprawę, że w najbliższym czasie
wiele osób utraci zatrudnienie, gdyż
to sezonowe spowolnienie przyjdzie
nieuchronnie. Również możliwości
finansowego wsparcia zatrudnienia
przez urząd pracy maleją, gdyż tegoroczny budżet został wykorzystany a
nowy będzie za dwa miesiące.
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OFERTY PRACY

Postaw na pracę 2.0
W jaki sposób zatrudnić osobę niepełnosprawną? Jakie korzyści materialne
i społeczne wynikają z zatrudniania osób niepełnosprawnych? Jesteś osobą
niepełnosprawną i szukasz pracy?

13 listopada 2014 r. o godzinie 10.00 w Powiatowym Centrum
Kultury przy ul. Dworcowej 23 w Strzelcach Opolskich odbędą się
Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych „Postaw na pracę. 2.0”.
Podczas Targów odbędzie się konferencja w trakcie której zostaną przedstawione zagadnienia związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. O
formach wsparcia przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oferowanych
przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich opowie Dyrektor Norbert Jaskóła. Sytuację osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy w
województwie opolskim przedstawi prelegent Departamentu Edukacji i Rynku
Pracy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
Natomiast o korzyściach finansowych związanych z przyjmowaniem do
pracy osób niepełnosprawnych oraz o zatrudnianiu wspomaganym opowiedzą
pracownicy Fundacji: Radca Prawny Mateusz Gruntowski i Mentorka Anna
Sławska. Ponadto przedstawione zostaną dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wszyscy uczestnicy będą mogli skorzystać
z porad ekspertów Fundacji Aktywizacja: prawnika, psychologów, doradców
zawodowych i pośredników pracy.
Patronami Targów są:
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
- Starostwo Powiatowe Strzelec Opolskich
- Opolska Loża Business Center Club
- Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
- Radio Opole
- Nowa Trybuna Opolska
- TVP Opole
- Radio Doxa
- Strzelec Opolski
- Wyższa Szkoła Bankowa
- Akademickie Centrum Karier
Poprzednie edycje Targów odbyły się w Centrum Edukacji i Aktywizacji
Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Opolu. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu dot. tematyki z tym związanej Fundacja Aktywizacja postanowiła
zorganizować Targi w Strzelcach Opolskich. Ich celem jest inspirowanie pracodawców, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych do podejmowania
działań na rzecz osób niepełnosprawnych i zwiększenia ich zatrudnienia na
lokalnym rynku pracy.

OGŁOSZENIA!!!
w dniu 18.11.2014 roku
o godz. 10.00
w PUP w Strzelcach Opolskich; sala nr 22 – I piętro
spotkanie rekrutacyjne z firmą:
Dfm Sp. z o.o. Sp k
na stanowiska: szwaczka, stolarz meblowy, tapicer meblowy
(MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA W ZAWODZIE)
miejsce pracy: Dobrodzień
w dniu 28.11.2014 roku
o godz. 10.30
w PUP w Strzelcach Opolskich; sala nr 22 – I piętro
spotkanie rekrutacyjne z firmą Coroplast Sp. z o.o.:
na stanowisko: operator maszyn
miejsce pracy:
docelowo STRZELCE OPOLSKIE
szkolenie / przyuczenie:
KRAPKOWICE lub DYLAKI
Proszę zabrać ze sobą: świadectwa pracy
oraz ostatnie świadectwo szkolne (do wglądu przez pracodawcę)

Wigilia wolna w starostwie
Informujemy, iż w związku z ustaleniem dnia wolnego od pracy w
zamian za święto przypadające w sobotę (tj. 1 listopada 2014)
w dniu 24 grudnia 2014 (Wigilia)
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich będzie nieczynne.

POWIATOWY URZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a
tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl
www.pup-strzelce.pl
STANOWISKO

MIEJSCE
PRACY

SPEDYTOR
STRZELCE OPOLSKIE
		
KSIĘGOWA
STRZELCE OPOLSKIE
PRACOWNIK BIUROWY
STRZELCE OPOLSKIE
W DZIALE PRODUKCJI		
		
		
		
KASJER-SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
		
SPRZEDAWCA/KASJER
LEŚNICA
SPRZEDAWCA W SKLEPIE
STRZELCE OPOLSKIE
MIĘSNYM		
POMOC KUCHENNA ½ etatu
STANISZCZE WIELKIE
		
KELNER
KOLONOWSKIE
		
KUCHARZ/KA
STRZELCE OPOLSKIE
		
KELNER/KA
STRZELCE OPOLSKIE
INŻYNIER BUDOWNICTWA
UJAZD
-BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE		
DEKARZ
WG ZLECEŃ
KURIER
STRZELCE OPOLSKIE
		
		
SZWACZKA
DOBRODZIEŃ
		
		
STOLARZ MEBLOWY
DOBRODZIEŃ
TAPICER MEBLOWY
DOBRODZIEŃ
PRACOWNIK KOMPLETACJI
KOLONOWSKIE
DOSTAW		
		
MONTER
CAŁY KRAJ - POLSKA
POMOCNIK BUDOWLANY
WG ZLECEŃ
KIEROWCA
TEREN GMINY
STRZELCE OPOLSKIE
I JEMIELNICY		
KIEROWCA KAT. C+E
TRASY
MIĘDZYNARODOWE
KIEROWCA AUTOBUSU
WOJ.OPOLSKIE
KONSTRUKTOR /TECHNOLOG
ZAWADZKIE
		
		
FREZER, FREZER CNC
ZAWADZKIE
		
SPAWACZE
ZAWADZKIE
WIERTACZ W METALU
ZAWADZKIE
SZLIFIERZ METALI
ZAWADZKIE
ŚLUSARZ
ZAWADZKIE
ŚLUSARZ
STRZELCE OPOLSKIE
		
PRACOWNIK OCHRONY
STRZELCE OPOLSKIE
FIZYCZNEJ		
PRACOWNIK OCHRONY
OLSZOWA
		
MONTER WIĄZEK
DYLAKI
KONTROLER JAKOŚCI
ZAWADZKIE
PRACOWNIK LINII
STRZELCE OPOLSKIE
PRODUKCYJNEJ			
		
		
		
OPERATOR WÓZKÓW
STRZELCE OPOLSKIE
WIDŁOWYCH		
OPERATOR URZĄDZEŃ
ŻĘDOWICE
PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO		
ELEKTRYK
WG ZLECEŃ
LABORANT/KA
STRZELCEOPOLSKIE
		
OBSŁUGA SOLARIUM
STRZELCE OPOLSKIE
PRACOWNIK GOSPODARCZY
STANISZCZE WIELKIE
KALETNIK, CHOLEWKARZ,
OBUWNIK
STRZELCE OPOLSKIE
-

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
wykształcenie średnie lub wyższe,
min. rok doświadczenia, - biegła znajomość j. niemieckiego
wykształcenie średnie-ekonomiczne
wykształcenie średnie lub wyższe,
bardzo dobra znajomość programu Excel,
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność konstruktywnego rozwiązania problemów
biegła znajomość j. angielskiego
wykształcenie średnie handlowe, - obsługa kasy fiskalnej,
aktualna książeczka zdrowia
obsługa kasy fiskalnej, - aktualna książeczka sanepidowska
wykształcenie min. zawodowe,
umiejętność obsługi klienta, - obsługa kasy fiskalnej
wykształcenie min. zawodowe, - prawo jazdy kat. B,
znajomość podstaw gastronomii
wykształcenie średnie, - doświadczenie,
znajomość języków: niemiecki, angielski
wykształcenie zawodowe/techniczne,
umiejętności kulinarne, -doświadczenie
doświadczenie w branży gastronomicznej
wykształcenie wyższe techniczne,
biegła znajomość języka niemieckiego
wykształcenie zawodowe, - doświadczenie
wykształcenie średnie zawodowe, - prawo jazdy kat. B,
doświadczenie w kierowaniu samochodem typu bus,
niekaralność
wykształcenie zawodowe,
możliwość przyuczenia do zawodu,
mile widziana obsługa maszyn szwalniczych
wykształcenie zawodowe, - możliwość przyuczenia,
wykształcenie zawodowe, - możliwość przyuczenia
wykształcenie zawodowe,
mile widziane upr. na wózek widłowy,
doświadczenie mile widziane
wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat.B
wykształcenie zawodowe, - dyspozycyjność
prawo jazdy kat. C,
świadectwo kwalifikacji zawodowej
na przewóz rzeczy w transporcie krajowym
prawo jazdy kat. C+E,
słaba znajomość języka niemieckiego
upr. do kierowania autobusem
wykształcenie wyższe techniczne,
AutoCad, PDM, MES,
biegła znajomość języka angielskiego
wykształcenie zawodowe – techniczne,
obsługa obrabiarki
wykształcenie zawodowe
wykształcenie zawodowe
wykształcenie zawodowe
możliwość przyuczenia
wykształcenie zawodowe, kierunkowe,
znajomość rysunku technicznego, - doświadczenie
współpraca w zespole,
obsługa komputera, - doświadczenie mile widziane
obsługa komputera, - umiejętność pracy w zespole,
doświadczenie mile widziane
wykształcenie zawodowe
wykształcenie średnie, - doświadczenie w zawodzie
zdolności manualne, gotowość do wykonywania
czynności w systemie czterobrygadowym,
umiejętność współpracy w zespole,
zaangażowanie i chęci do pracy,
wykształcenie min. zawodowe
wykształcenie zawodowe, - zaangażowanie,
dyspozycyjność w systemie czterobrygadowym
wykształcenie zawodowe lub średnie,
obsługa komputera
znajomość branży elektrycznej
wykształcenie średnie- preferowanie chemiczne,
mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisk
student/ki studiów dziennych lub zaocznych
prawo jazdy kat. B, - zaradność
poszukiwana osoba, która zna się na butach, torbach,
kurtkach, potrafi ocenić ich stan, „ma wizję” jak daną
rzecz naprawić, osoba ta musi mieć doświadczenie w
szyciu, wszywaniu zamków i naprawie obuwia
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Nasza Niepodległa

Stawiamy na szkolnictwo zawodowe
- mówi wicestarosta Waldemar Gaida

W Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Leśnicy już 6 listopada 2014 r., przed
wyjazdem wychowanków na dłuższy
weekend odbyła się wieczornica z
okazji święta niepodległości. W trakcie programu przypomniano pokrótce
historię Polski oraz wiersze i pieśni
patriotyczne.
Wcześniej młodzież wraz z wychowawczynią Krystyną Marczewską
przygotowała dekorację na tę okazję.
Wieczornice z okazji świąt państwowych są na stałe wpisane w kalendarz
imprez internatowych i starannie

przygotowywane. Głównym celem
tych spotkań jest wychowanie patriotyczne i obywatelskie, uświadamianie
młodzieży, że wolność i niepodległość
jest czymś najważniejszym dla nas
wszystkich Polaków.
Przypomniano również młodzieży
o zbliżających się wyborach samorządowych i powinności czynnego w
nich udziału.
W czasie wieczornicy panował
podniosły, wychowankowie byli skupieni, zasłuchani i skoncentrowani na
prezentowanym programie artystycznym przez koleżanki i kolegę.

Niech żałuje ten,
kogo nie było

Na Śląsku Opolskim przez lata
bardziej poważane były szkoły zawodowe i technika niż licea. Liczył
się konkretny fach w ręku. Potem
to się zmieniło: więcej osób wybierało, jako bardziej prestiżowe, licea
ogólnokształcące i profilowane. Te
ostatnie się nie sprawdziły. Ostatecznie je zlikwidowano. Dziś znów coraz
większą rolę graj szkoły kształcące
w zawodach. Nie tylko w naszym
regionie, a w całej Polsce. Obecny
rok szkolny ogłoszony został Rokiem
Szkolnictwa Zawodowego. Stało
się to dwa miesiące temu, ale jakoś
przemknęło to bez większego echa.

Dopiero teraz przypomina się o tym,
organizując konferencje poświęcone
temu zagadnieniu - na szczeblu ogólnopolskim i w regionach.
- Cała Unia Europejska idzie w
kierunku kształcenia zawodowego –
mówi wicestarosta Waldemar Gaida
po ostatniej w tej kadencji sesji Rady
Powiatu, na której zapadła decyzja
o rozszerzeniu katalogu nagród dla
najlepszych uczniów – o nagrodę
pieniężną i tytuł „Najlepszego Ucznia
Powiatu – Mistrza w Zawodzie”.
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest największa
szkoła tego typu w województwie
opolskim. Dzięki inwestycjom w
ostatnich latach, placówka ma świetną, nowoczesną bazę dydaktyczną.
Chcemy tam kształcić fachowców
nie tylko w dotychczasowych kierunkach, ale i tak przyszłościowych,
jak technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej. W tym roku
szkolnym nie udało się nam uruchomić klasy o takim profilu – nabór był
zbyt mały. Jednak nie zamierzamy
rezygnować z tego kierunku i wierzę, ze w roku szkolnym 2014/2015
taka klasa powstanie. Wykorzystanie
energii ze źródeł odnawialnych to
bezwzględny wymóg przyszłości.

Będziemy potrzebować wielu fachowców wyspecjalizowanych w
tej dziedzinie. Przypomnę, że nasz
powiat funkcjonuje w subregionie
kędzierzyńsko-kozielskim, gdzie zamierzamy być niepoślednim graczem.
W Kędzierzynie-Koźlu funkcjonuje
również CKZiU, ale zasada prowadzenia jednolitej polityki oświatowej
w subregionie i niedublowania się kierunków kształcenia, będzie stanowić
wsparcie dla naszych planów.
- Ogłoszony Rok Kształcenia Zawodowego pokazuje, jak dużą wagę
zaczyna się w kraju przywiązywać
do kształcenia fachowców. Sporo
się przy tym mówi o niezbędnej w
tym względzie współpracy uczelni
wyższych, szkół, przedsiębiorców,
instytucji około biznesowych i władz
oświatowych. Oczywiście do tego łatwiej doprowadzić w regionach, gdzie
funkcjonują prężne i duże firmy stosujące najnowocześniejsze technologie,
gdzie tradycją jest współpraca biznesu
i placówek oświatowych. U nas będzie
to znacznie trudniejsze, ale przecież
nie może być to powodem, dla którego
nie podejmiemy tego wyzwania albo
zrezygnujemy z zamiarów kształcenia
w tych kierunkach, które ukierunkowane są na przyszłość.

Co wiecie (o)powiecie?
Turniej dla uczniów szkół ponadpodstawowych
Strzelce Opolskie, 5 listopada 2014 r.

dok. ze str. 1

Ja k n a p raw dziwą A kademię
przystało – zajęcia
trwały kilka godzin.
Atrakcyjna tematyka
ogniskowała uwagę
zebranych. O opiece okołoporodowej
i wpływie porodu
na dalsze życie maluszka i mamy opowiedziała znana z
popularyzatorskich
programów w TVN
położna pani Ewa
Janiuk, która mówiła o tym, że wiele
kobiet nie wie czego może oczekiwać
od położnej. A ona
przecież nie jest osobą, która towarzyszy
tylko przy samym
porodzie. To osoba,
która powinna być przewodnikiem po
świecie kobiecości.
O wpływie aktywności fizycznej na jakość życia po porodzie z
uwzględnieniem cięcia cesarskiego
- prelekcja pani Gabriela Eliasz-Łukasiewicz Położna pani Maria Haida
z kolei mówiła o zaletach karmienia
piersią. O tym, że z noworodkiem
może pracować fizjoterapeuta i czego
spodziewać się po takich zajęciach,
opowiedziała fizjoterapeutka pani dr
Ewa Fuchs. Natomiast do porodów w
naszym strzeleckim szpitalu zachęcała
ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego pani dr Hanna Motak-Pochrzęst.

Panie w ciąży i młode mamy
uczestniczyły również w ćwiczeniach
rozluźniających, które bardzo się
przydały w trakcie kilku godzin spędzonych w pozycji siedzącej. Najważniejsze – że wszyscy byli niezwykle
zadowoleni. I z przekazanej podczas
wykładów wiedzy. I z dostarczonych
materiałów, które przydadzą się dla
jej utrwalenia. I ze zdrowego poczęstunku, ufundowanego przez firmę
pocztaowocowa.pl. I z gadżetów,
wśród których największym powodzeniem cieszyła się specjalna masa
plastyczna, w której można odbić dłoń
czy stópkę nowego członka rodziny.

5 listopada br. w Powiatowym
Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich odbył się Turniej Wiedzy o Ziemi Strzeleckiej „Co wiecie (o)
powiecie”, zorganizowany przez
Powiatową Bibliotekę Publiczną,
pod honorowym patronatem Starosty
Powiatu Strzeleckiego.
Uczniów stających w turniejowe
szranki powitali: wicestarosta powiatu
strzeleckiego - Waldemar Gaida i dyrektor Powiatowego Centrum Kultury
- Joanna Popów-Bogdoł.
Konkurs był adresowany do
uczniów trzecich klas gimnazjów i
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Pytania i zadania konkursowe
dotyczyły historii, geografii i przyrody
ziemi strzeleckiej, a także lokalnych
obyczajów i zwyczajów.
Konkurs przebiegał w dwóch
etapach: etap I był konkursem indywidualnym i wyłonił trzech zwycięzców.

Etap II był rywalizacją drużynową.
Po sprawdzeniu prac i podsumowaniu zdobytych punktów, jury w
składzie: przewodnicząca – Joanna
Popów-Bogdoł, członkowie – Grażyna Lazar, Michaela Oblicka i Joanna
Świerc, ogłosiło wyniki konkursu.
W etapie I – indywidualnym zwyciężył Kamil Żyłka z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem, zdobywając maksymalną
liczbę punktów. Miejsce drugie zajęły ex aequo Elwira Cieśla i Roksana
Opas, także z ZSP w Zawadzkiem.
Trzeciego miejsca indywidualnego
nie przyznano.
W całym turnieju - czyli po
zsumowaniu punktów uzyskanych
przez członków drużyny w I etapie
z punktami zdobytymi w II etapie zdecydowanie zwyciężyła drużyna z
kl. III b ZSP w Zawadzkiem: Elwira

Cieśla, Roksana Opas i Kamil Żyłka. Drugie miejsce zajęła drużyna
licealistów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich: Wojciech Baron, Damian
Czempiel i Marcin Mania, a trzecie
– gimnazjaliści z ZSO w Strzelcach
Opolskich: Jakub Kwaśniak, Piotr
Olbrich i Piotr Paszek.
Opiekunkami zwycięskich drużyn
były nauczycielki: Beata Gratzke – z
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem i Dorota Małczak – z
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Strzelcach Opolskich.
Zwycięzcy zostali nagrodzeni
dyplomami i atrakcyjnymi książkami.
Organizatorzy konkursu serdecznie gratulują zwycięzcom i już
dzisiaj zapraszają wszystkich uczniów
powiatu strzeleckiego do udziału w
kolejnej edycji konkursu.

Uwaga
Wydział Komunikacji i Transportu informuje, że
w dniu 14 listopada 2014 r.
nastąpi wymiana sprzętu komputerowego,
co może spowodować utrudnienia w obsłudze Petentów.
Za utrudnienia przepraszamy
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Planowane inwestycje drogowe
na rok 2015
Rok 2014 był znacznie lepszy dla dróg powiatu strzeleckiego niż poprzednie lata. Na inwestycje drogowe
wydaliśmy ok. 9 mln złotych. Rok 2015 zapowiada się również nieźle - w tworzonym właśnie budżecie
Powiatu Strzeleckiego planuje się przeznaczyć na inwestycje drogowe o milion mniej.
Przypomnijmy jeszcze, że z budżetem powiatu jest dokładnie tak samo, jak z budżetem państwa - poprzednicy przygotowują jego projekt dla następców. Według projektu budżetu Powiatu Strzeleckiego na
rok 2015, planowana jest realizacja inwestycji na drogach powiatowych na łączną wartość aż 7.907.637 zł.

Największą zaplanowaną inwestycją jest

Młodzi kompetentni
– dziś liceum, jutro studia
Już od połowy października 2014 roku pełną para ruszyły zajęcia w ramach
realizowanego przez Powiat Strzelecki projektu pn.: „Młodzi kompetentni – dziś
liceum, jutro studia” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Nasza młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Strzelcach Opolskich i Zawadzkiego uczestniczy w bogatym
wachlarzu zajęć dodatkowych, takich jak:
- zajęcia wyrównawcze Wsparcie i Pomoc – bliżej nauki (WIP – bliżej nauki)
z wycieczką do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
- Matematyka dla inżyniera – zajęcia z kompetencji kluczowych a w ramach
nich wizyty studyjne na politechnikę
- Kursy języka niemieckiego i angielskiego – rozwój kompetencji kluczowych
z egzaminem FCE i TELC B1
- WIR – Wsparcie i Rozwój – zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych wraz
z wycieczką naukową
- Pracownia Rozwoju Osobistego + zakładam firmę – warsztaty i treningi
wspomagające rozwój kompetencji edukacyjno - zawodowych .
Uczniów biorących udział w projekcie wyposażono już w niezbędne materiały dydaktyczne do zajęć: kalkulatory, zbiory zadań, książki, ćwiczenia, gry,
programy multimedialne.
Realizacja projektu potrwa do 30 czerwca 2015, a docelowo wsparciem
zostanie objętych 340 uczniów.
Całkowita wartość projektu: 315 837,50 zł w tym dofinansowanie z Unii
Europejskiej 268 461,87 zł
Agnieszka Wodarz

Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko - Ligota
Dolna na odcinku Izbicko - Otmice (realizacja zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych - Etap II, tzw. „schetynówek”) - wartość inwestycji: 4 992 012 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne to m.in.:
-

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1804 O Strzelce Opolskie - Kolonowskie w m. Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki,
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle
w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny - wraz z dokumentacją projektową ,
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - Żędowice w m. Barut ul. Wiejska,
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1801 O Strzelce Opolskie - Brzezina w m. Strzelce Opolskie
ul. Ujazdowska,
Rehabilitacja konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej 1821 O Rozmierka - Osiek na odcinku Jędrynie
– Osiek,
Budowa chodnika wciągu drogi powiatowej 1820 O Szymiszów - Rożniątów w m. Szymiszów ul. Dworcowa wraz z dokumentacją projektową,
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie w m.
Leśnica ul. Zdzieszowicka,
Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd na odcinku Zimna Wódka - Stary Ujazd.

Planowane jest także udzielenie dotacji dla Gminy Ujazd na realizację gminnej „schetynówki” w ramach
której zostanie wykonane zadanie na drodze powiatowej:
- Przebudowa drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów – odcinek przed m. Jaryszów.
Jednocześnie na wykonanie remontów nawierzchni dróg powiatowych zaplanowano łączną kwotę ok.
600.000 zł.

Szansa na lepszą przyszłość
Trwa projekt pn. „Szansa na lepszą przyszłość”, współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez Powiat Strzelecki.
Skierowany jest do uczniów klas
gimnazjalnych z Zespołu Szkół Specjalnych w Kadłubie i Zawadzkiem.
Wyłoniona została już kadra,
która prowadzi zajęcia mające na
celu zwiększenie szans uczniów niepełnosprawnych na powodzenie w
życiu zawodowym i edukacyjnym. W
ramach Szkolnego Centrum Kariery
uczniowie uczestniczą w kreatywnych
warsztatach edukacyjno-zawodowych. Na zajęciach kulinarnych uczą
się samodzielności i organizacji, z
kolei lekcje rękodzieła artystycznego
pozwalają na ćwiczenie cierpliwości
i sprawności manualnej. Na zajęcia
zostały zakupione nowe sprzęty,

które skutecznie zachęcają uczniów
do rozwijania swoich umiejętności,
a przede wszystkim do uczenia się
samodzielności tak potrzebnej w
przyszłym, dorosłym życiu.
Prawdziwa furorę robią zajęcia
kynoterapii. Są to zajęcia wspomagające rehabilitację, w którym głównym motywatorem jest specjalnie
wyszkolony pies, prowadzony przez
wykwalifikowanego terapeutę. Taka
metoda terapii pozytywnie wpływają
na rozwój i akceptację samego siebie
oraz pozwalają rozładować napięcie
emocjonalne uczniów.
Projekt realizowany będzie do
końca czerwca 2015 roku, zatem
przed uczniami i nauczycielami
jeszcze wiele pracy, ale również satysfakcji z osiąganych już sukcesów
i zdobywanych umiejętności.
Alina Czok

Z gotowaniem za pan brat
Dnia 27 października 2014 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Kadłubie już po
raz piąty odbył się Międzyszkolny Konkurs
Kulinarny „Z gotowaniem za pan brat”. Do
rywalizacji stanęli uczniowie z Zespołu
Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku, Zespołu
Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu
oraz Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie. Zaproszone placówki wyłoniły 3-osobowe drużyny, w których znaleźli
się uczniowie klas szkoły podstawowej i
gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym.
Konkurs składał się z czterech etapów: pierwszy polegał na wykonaniu
„jeża” z owoców i wykałaczek. Drugi etap
to rozwiązywanie zagadek związanych z
kuchnią i gotowaniem. Kolejny to spraw-

dzian umiejętności i wiedzy dotyczącej
nakrywania do stołu. Na sam koniec
uczestnicy popisali się wiedzą na temat
owoców i przygotowali pyszny i zdrowy
deser – szaszłyki owocowe.
Atmosfera była przednia. Uczestnicy
wspaniale się bawili, a ich umiejętności
i wiedza wprawiała w zdumienie. Ze
wszystkimi konkurencjami drużyny poradziły sobie znakomicie - zwycięzcami
byli wszyscy. Uczestnicy poprzez ułożenie puzzli dowiedzieli się jakie nagrody
zabiorą ze sobą do szkół. Nagrodami był
sprzęt AGD: czajnik bezprzewodowy,
toster, mikser oraz mini-kuchenka. Dla
wszystkich uczestników przygotowano
dyplomy oraz upominki.
Zorganizowanie konkursu było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji
i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w Kadłubie. Za co z całego serca dziękujemy!!! Pomysłodawcą i organizatorem
konkursu jest p. Monika Szendzielorz-Nowakowska.
Do zobaczenia za rok…

Zajęcia kynoterapii w ZSS w Zawadzkiem
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Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Bądź ostrożny podczas rozmowy telefonicznej!

Dzwoni telefon... Odbieramy.
- Witam serdecznie, mam dla
Pana/i niespodziankę – darmową
próbkę naszych rewelacyjnych produktów, czy zgadza się Pan/i na ich
przesłanie – tak coraz częściej słyszymy w słuchawce.
Niby niewinna rozmowa, większość z nas się godzi – bo darmowe. A
potem rozczarowanie. Bo albo nie ma
żadnej przesyłki, jest za to rachunek,
albo przychodzą kolejne i rachunki i
trudno się z wszystkiego wyplątać.
Niestety, nawet niewinna rozmowa
może być zawarciem umowy, dlatego
jeśli nie mamy ochoty, nie dajmy się
wciągnąć w dyskusje telefoniczne i
...nie rozmawiajmy.
Przez telefon można zawrzeć
umowę na odległość i by się z niej
wycofać, trzeba wysłać odstąpienie
na piśmie. Jednakże nie wiedząc do
kogo - musimy odebrać przesyłkę,
potem wysyłać odstąpienie i odesłać
przesyłkę. Niepotrzebne stresy i
koszty. Nie wierzmy w piękne słowa – że darmowa przesyłka, że nie

ma żadnych kosztów. Trudno nam to
potem będzie udowodnić, a firmy nie
chcą udostępniać nagrań, mimo iż
rzekomo rozmowa była nagrywana.
Starajmy się być rozsądni i nie godzić
się na propozycje telefoniczne, jeśli
nie jesteśmy do nich przekonani. Dowiadujemy się później, iż rzekomo zawarliśmy nową umowę czy aneks do
umowy, którą mamy lub zamówiliśmy
jakiś towar. Inwencja przedsiębiorców
nie zna granic. Ostatnimi czasy mnóstwo konsumentów zgłaszało się z
przesyłkami rewelacyjnych maszynek
do golenia, bielizny, specyficznych
książek czy witamin.
25 grudnia tego roku wejdą w
życie nowe przepisy konsumenckie
i przedsiębiorcy będą mieć więcej
obowiązków informacyjnych podczas
zawierania umów. Ale został jeszcze
ponad miesiąc i telefonów może być
teraz szczególnie dużo.
Z kolei po 25 grudnia nie będzie
można odstąpić od umów poza lokalem na kwotę do 50 zł, zatem przed tą
datą może pojawić się mnóstwo firm
oferujących nam różne tanie produkty
na pokazach. W innych przypadkach
wydłuży się termin odstąpienia od
umów poza lokalem i na odległość z
10 do 14 dni.
Pamiętajmy jednak, że przede
wszystkim nie należy wierzyć nikomu
na słowo i odmówić, gdy czegoś nie
chcemy. By uniknąć niepotrzebnego
udowadniania swych praw. Miałam
kiedyś sprawę w sądzie, gdzie spór
toczył się właśnie o treść rozmowy.
I przedsiębiorca udostępnił ją przed
sądem, ale słychać było wyraźnie, że
rozmowa jest wyrwana z kontekstu i
nagranie przerywane. Gdy wystąpili-

śmy o biegłego w celu sprawdzenia
autentyczności nagrania, by udowodnić, że było zmontowane – przedsiębiorca się wycofał i zawarliśmy
ugodę.
Przypuszczamy, że słowo „tak”,
które zostało wypowiedziane na
początku rozmowy, gdy pytano konsumentkę czy rozmawia się z Panią X
zostało odpowiednio przerzucone, by
stanowiło odpowiedź na pytanie „Czy
chce Pani zawrzeć umowę”.
Często zdarzają się sytuacje, że
zgadzamy się na jakąś ofertę, nie
zastanawiając się, czy naprawdę jest
dla nas korzystna i wyrażamy zgodę
na jej uruchomienie od razu. Wówczas
niestety nie mamy prawa na odstąpienie od umowy, o czym większość
konsumentów niestety nie wie.
Często otrzymuję nagrania od
operatorów telekomunikacyjnych czy
przedsiębiorców dostarczających telewizję cyfrową, które potwierdzają, iż
konsumenci zgodzili się na zawarcie
umowy i natychmiastowe włączenie
usługi. Konsumenci nie przypominają sobie takich rozmów, jednak po
odsłuchaniu niestety stwierdzają, że
zgodę wyrazili, choć uczynili to nieświadomie. Najczęściej dla świętego
spokoju, czy nawet niedosłysząc, o
co chodzi.
Pewna konsumentka otrzymała
ofertę lepszego abonamentu w trakcie gotowania obiadu. W rozmowie,
którą operator nam przesłał, słychać
wyraźnie kilka razy, że nie jest zainteresowana ofertą, że jest zadowolona
z tego co ma i że nie ma czasu, bo
gotuje obiad. Konsultantka namolnie
cały czas zagaduje, a może jednak,
że przecież nic nie straci i naprawę

Jesień w Powiatowym
Centrum Kultury

Listopadowe dni
w Powiatowym Centrum Kultury
Przed nami kolejne wydarzenia:
12 listopada o godzinie 17.00 zapraszamy amatorów dobrego humoru na Kabaret Moralnego Niepokoju. Natomiast w czwartek 13 listopada wszystkich poszukujących pracy,
nowych wyzwań zapraszamy na Targi pracy dla niepełnosprawnych ( 10:00 - 15:00 ). Poeta
o romantycznej dyszy – Marek Wojdyła zaprasza na spotkanie autorskie 21 listopada o
godz.17:00 (wstęp wolny). A 28 listopada zapraszamy na projekcję filmu „Z miłości do”,
bilety 5 zł, godz.18:00
W dalszym ciągu można dopisać się na bezpłatne zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży
w wieku 10-14 lat. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 18.00. Zapisy
pod numerem telefonu 77 412 30 13.Także w poniedziałki, o godzinie 19.00 można zrzucić trochę kalorii podczas zajęć zumby ( płatne). Zapraszamy także do brania udziału w
zajęciach teatralnych, które odbywają się w każdą środę o godzinie 15.15.
Wszystkie informacje na temat nadchodzących imprez oraz warsztatów,
a także relacje z przeprowadzonych już przedsięwzięć można znaleźć odwiedzając naszą
stronę internetową www.centrum-kultury.eu oraz nowy profil na facebooku:
www.facebook.com/PowiatoweCentrumKulturyStrzelceOp

warto, że taka okazja się już na pewno nie powtórzy... Konsumentka dla
świętego spokoju zgodziła się. Wówczas nastąpił potok słów, że wybrała
Pani taką i taką ofertę ... To zlepek
słów, z czego niewiele słychać, ale
że usługa zostaje od razu włączona.
W rzeczywistości oferta okazała się
bardzo nieciekawa, a że konsumentka
wyraziła zgodę na jej natychmiastowe
uruchomienie, nie miała prawa od niej
odstąpić i wysłane odstąpienie nie
zostało przyjęte przez operatora. Za
rezygnację z umowy konsumentce naliczono karę kilkuset złotych, których
jak stwierdziła, nie zapłaci. Została
pozwana do sądu i jak stwierdziła,
czeka na mądre rozstrzygnięcie sądu.
Bo formalnie operator mógł naliczyć
karę, ale mamy nadzieję, że sąd uzna
nieuczciwe praktyki rynkowe i fakt, że
umowa została zawarta pod wpływem
wprowadzenia w błąd, bo miało być
taniej i korzystniej, a w rzeczywistości
tak nie było. Ale jak będzie - okaże się
w praktyce.
Lepiej takich problemów nie
mieć. Dlatego nie rozmawiajmy, jak
nie mamy czasu i nie rozumiemy, co
jest nam proponowane. Inna konsumentka podczas zakupów została
zaskoczona telefonem, nie słyszała
dokładnie o co chodzi, ale powiedziała
„dobrze” żeby skończyć rozmowę.
Takich przykładów są dziesiątki.
Wieczory są coraz dłuższe i przed
zmianą przepisów podobnych telefonów może być więcej. Bądźmy zatem
świadomi i uważajmy.
Rozmowy telefoniczne mogą nie
być niewinne.
Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Przekazanie
czujek tlenku
węgla

W dniu 7 listopada 2014 roku w
siedzibie naszej komendy odbyło się uroczyste przekazanie rodzinom zastępczym
z terenu powiatu strzeleckiego 20 czujek
tlenku węgla pozyskanych w formie darowizny rzeczowej od fundacji „ORLEN –
DAR SERCA” w ramach programu „NIE
DLA CZADU”.
Akcja jest rekomendowana przez
Komendę Główną Państwowej Straży
Pożarnej w ramach szeroko pojętej profilaktyki przeciwpożarowej, której celem
jest dotarcie do świadomości społeczeństwa i ograniczenie liczby pożarów oraz
negatywnych skutków z nimi związanych.
Uroczystego przekazania urządzeń dokonał st. bryg. Stefan Szłapa – Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Strzelcach Opolskich. Wizyta w naszej
komendzie to również doskonała okazja do
rozmów o bezpieczeństwie i zagrożeniach
życia codziennego. Uczestnicy spotkania zwiedzili siedzibę naszej komendy,
zapoznali się ze sprzętem gaśniczym i
ratowniczym będącym na wyposażeniu
naszej jednostki oraz zapoznali się z pracą dyżurnego w stanowisku kierowania.
Największą atrakcją dla dzieci był alarm
ćwiczebny naszych strażaków, gdzie
obserwowali zjazd strażaka po ześlizgu,
wkładanie ubrania specjalnego i hełmu
oraz obserwowali zajęcie ratowników
miejsca w wozie bojowym.
Tekst i foto: st. kpt. Piotr Zdziechowski
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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
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620046, 77 4616049, 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl
Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail:
centrumkultury@powiatstrzelecki.pl
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Leśnicy
tel. 77 4615261
e-mail: mowlesnica@gmail.com
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl

18 czerwca 2014 w Sali Starostwa
Strzeleckiego zebrał się Komitet Założycielski zdeklarowanych osób i powstało
Strzeleckie Stowarzyszenie Seniorów.
Zatwierdzono program działania, statut,
wybrano władze Stowarzyszenia – Zarząd:
prezes – Janusz Wnuk, sekretarz – Genowefa Jaskólska, skarbnik – Janina Dorosławska (prezydium) oraz Wilhelm Goli
i Henryk Poloczek jako członkowie. W
skład Komisji Rewizyjnej weszli: Tadeusz
Ziółkowski – przewodniczący, Krystyna
Wnuk i Edyta Bownik jako członkowie.
Obecny na zebraniu Założycielsko-Wyborczym Starosta Strzelecki Józef Swaczyna
życzył wybranym władzom powodzenia i
sukcesów w działalności dla dobra wszystkich seniorów.
Strzeleckie Stowarzyszenie Seniorów
jest to organizacja pozarządowa o szerszym spektrum przekroju socjologicznego
niż Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów. PZERiI zrzesza tylko pobierających emerytury lub renty. Do SSS
przystąpić mogą osoby, które ukończyły 50
lat ( 50+ to seniorzy młodsi) czyli :
1. Seniorzy nie pobierający emerytur
lub rent będący na utrzymaniu innych
osób.
2. Osoby jeszcze zatrudnione, a które
osiągnęły wymagany wiek w stowarzyszeniu.
3. Seniorzy – emeryci i renciści zrzeszeni, bądź nie zrzeszeni w innych
organizacjach.
Strzeleckie Stowarzyszenie Seniorów
jako główne cele statutowe postawiło
sobie:
1. Poprawienie warunków socjalno-bytowych, kondycji zdrowotnej i
uczestniczenie w życiu społecznym
seniorów.
2. Organizowania seniorom życia kulturalnego, artystycznego i rehabilitacyjno-wypoczynkowego.
3. Reprezentacja interesów seniorów
wobec organów władzy i administracji
publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród
społeczeństwa.
Strzeleckie Stowarzyszenie Senio-

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Leśnicy
tel. 77 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

ZBLIŻA SIĘ CZAS ZIMOWEJ WYMIANY OPON

U nas zakupisz i wymienisz najtaniej opony.
Prowadzimy sprzedaż i wymianę wszystkich rodzajów opon.
Przy zakupie u nas kompletu opon oferujemy:
- wymianę i wyważenie opon gratis,
- bezpłatne przechowanie opon letnich.
Korzystając z usług naszego serwisu uzyskasz 15% rabatu na zakup
wycieraczek i płynów do spryskiwaczy.

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

Nasz Serwis Ogumienia czynny:
poniedziałek - piątek 7.00 - 17.00, sobota 7.00 - 15.00
Kontakt: tel 77 4622554 ,723186612

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

PKS w Strzelcach Opolskich SA:

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

-

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

-

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54; 77/ 461 23 20;
tel kom. 604 540 402
Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Zastrzegamy sobie prawo skracania
tekstów. Materiałów
niezamówionych nie zwracamy.
Druk: Drukarnia „PRO MEDIA”
45-125 Opole, ul. Składowa 4,
tel. 77/4428008, fax 77/4428009

rów jako organizacja pozarządowa może
występować o wsparcie finansowe pisząc
projekty w ogłoszonych ofertach gminy,
powiatu, województwa, a także rządowych np. w ramach Rządowego Programu
Aktywności Społecznej Osób Starszych
- ASOS, którego druga edycja rozłożona
na 7 lat przewiduje po 40 mln zł na każdy
rok ( projekt od 20 tyś do 200 tyś zł). Z
oferty tej ostatniej może w danym roku
skorzystać organizacja lub jej ogniwo z
całego województwa składając tylko jeden
wniosek – jeśli złożył go jeden, to drugi nie
może. Podobnie z wnioskami do PCPR ze
środków PFRON – dana organizacja w
powiecie – jeden wniosek. Dla SSS jako
niezależnej organizacji o jednolitej strukturze ograniczenia te odpadają.
Jako stowarzyszenie może również
otrzymywać 1 % podatku jako darowiznę,
oraz inne darowizny od firm i instytucji.
Ważne jest to, że 100 % ustalonej przez
Walne Zebranie swoich członków składki
pozostaje do jego dyspozycji bez potrzeby
odprowadzania 50% na wyższe struktury
- tak jak to jest w innych organizacjach.
Aktualnie nasza składka członkowska
wynosi tylko 2 zł miesięcznie. Przy składaniu projektów SSS nie potrzebuje tylu
dokumentów np. oświadczeń woli począwszy od szczebla centralnego poprzez
wojewódzki, powiatowy ( oddział rejonowy ) do koła - jak to jest np. w innych
organizacjach . Projekty i ich rozliczenia
nie wymagają sporządzania tylu ilości
egzemplarzy, a jedynie dwóch. Stowarzyszenie liczy już ponad 100 członków.
Zapraszamy w nasze szeregi seniorów z
całego powiatu strzeleckiego. W planie
pracy na 2015 rok mamy liczne imprezy,
turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe i
wycieczki dotowane w ramach pisanych
projektów.
Siedziba Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorów mieści się tymczasowo
w świetlicy Ośrodka Pomocy Społecznej
– ul. Krakowska 16 p. 25 I piętro. Dyżury
zarządu w środy 9.00 – 10.00.
Janusz Wnuk
Prezes Strzeleckiego
Stowarzyszenia Seniorów

UWAGA ZIMA!!!!

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

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

O rodzinie Pranklów

O Strzeleckim
Stowarzyszeniu Seniorów

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

-

posiada do zagospodarowania nieruchomość położoną na terenie Zajezdni PKS
w Strzelcach Op. ul. 1Maja 59 o łącznej powierzchni ok .0,7414 ha zabudowaną
budynkiem przemysłowym parterowym o powierzchni użytkowej 227,5 m2
zasilanym we wszystkie media,
wydzierżawi pawilon handlowy z pełnym wyposażeniem o pow.56m2 po
remoncie głównym znajdujący się na terenie Dworca Autobusowego/własny
parking i niezbędne media/
oferuje wynajm 10 pomieszczeń biurowych,każde o powierzchni ok. 11m2(
II piętro) znajdujących się w budynku administracyjnym na terenie Zajezdni
przy ulicy 1 Maja 59,
wydzierżawi na terenie Zajezdni place pod garażowanie pojazdów samochodowych,
Bliższe informacje:
tel. 77/4613281, e-mail:pks@pks.strzelceop.pl

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, 762, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755,
756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

Nazwisko Prankel znane jest w naszym powiecie. Od 25 lipca 2005 roku jedna ze
strzeleckich ulic nosi nazwę Braci Prankel.
Dzięki uprzejmości p. Karola Mutza, któremu Walter Prankel przekazał swoje wspomnienia, możemy poznać fragmenty historii naszego powiatu. Nie tej oficjalnej, ale bardziej
prywatnej – poprzez kawałek historii jednej ze znaczniejszych w dziejach miasta rodzin.
Dziś Walter Prankel ma 94 lata. Jest synem Kurta Prankla, który wspólnie z bratem
Alfredem uruchomił w lipcu 1890 roku w Wielkich Strzelcach fabrykę maszyn rolniczych.
Firma prężnie się rozwijała. Przed wkroczeniem do Strzelec Armii Czerwonej, działalność
przerwano, rodzina wyjechała do Niemiec, a nowe władze polskie upaństwowiły fabrykę.
Po uporządkowaniu zakładu zaczęto remontować i produkować maszyny rolnicze. Jeszcze
w 1945 roku 130 pracowników wyprodukowało 300 szt. pługów rolnych, sieczkarni i
100 kopaczek do ziemniaków. Od 1 stycznia 1948 roku fabryka zmieniła nazwę na „Pionier”. Poszerzając asortyment i zwiększając zatrudnienie z 238 osób w 1948 do 1732
pracowników w 1968, stale się rozwijała. A po zmianie nazwy na „Agromet” stała się
obok Cementowi Strzelce Opolskie największym pracodawcą w Strzelcach Opolskich.
Zmiany systemowe nie były czasem pomyślnym dla zakładu. Upadłość fabryki ogłoszono
10 października 1999 roku. Jednak nazwy Prankel-Pionier-Agromet na zawsze związały
się z historią naszego miasta.
Lata dziecięce
Kiedy ja, Walter Prankel, 7 września 1920 roku przyszedłem na świat w Strzelcach,
rodzina stała się „pełna”, jak wiele innych na Górnym Śląsku. Teraz było nas czworo:
matka Margaret (z domu Peilzer), ojciec Kurt, brak Hans Rudolf i ja. Zachowałem w
pamięci obraz wspólnego posiłku przy naszym kwadratowym stole: naprzeciw mnie brat,
po prawej ojciec, a po lewej matka. Tak było zawsze. Nie mogłem sobie wyobrazić kolejnego brata albo siostry. Z dziecięcej perspektywy jakaś zmiana zdawała się niemożliwa.
Do mojego ok. 14 roku życia mieszkaliśmy w domu przy ulicy Opolskiej 10 należącym
do żydowskiego adwokata i notariusza Naumana, w mieszkaniu czynszowym. Miało 7 dużych pokoi, z których trzy były rzadko używanie. Jadalnia salon i pokój gościnny „czynne”
były tylko na święta Bożego Narodowego lub w przypadku pojawienia się gości. Piękne
meble salonowe w stylu rokoko były koloru żółtawego. W pokoju jadalnym były meble
mahoniowe z ciemnozielonkawą wyściółką. Na samej górze był jeszcze pokój dziecięcy.
Mieszkanie oświetlane było gazem, co dobrze jeszcze pamiętam. Zamiast elektrycznych
żarówek zaopatrywano się w koszulki (siatkowe) i szklane cylindry. Płomień to rósł, to
malał, migotał i wydawał głośne odgłosy „wap, wap, wap”, co mnie zawsze radowało.
Do ulicy Opolskiej dochodziła ulica Mickiewicza (Humerei Strasse), Przy niej
znajdował się duży budynek dziadków, a naprzeciwko gazownia, dalej dwa tartaki.
Obserwowałem często wozy konne z dłużycą i cieszyłem się (typowe dla dzieci), kiedy
miały trudności z pokonywaniem zakrętów. Naprzeciw, po skosie od naszego domu,
znajdowało się otoczone wysokim murem więzienie.
Pamiętam też częste odwiedziny dziadka, ojca matki. Był przygłuchy i zawsze
wyciągał z kieszeni długą mosiężną rurkę, której lejkowaty koniec trzymał przed moją
matką, by do niej mówiła.
Ojciec i jego brat Alfred byli właścicielami fabryki maszyn rolniczych. Kiedy wujek
Alfred przeszedł ma emeryturę, przeprowadziliśmy się do nowej willi na terenie fabryki.
Tam mieliśmy z bratem własne pokoje. Mogłem patrzeć na brzozy przy ulicy Strzelców
Bytomskich (Schützen Strasse) i poprzez zagajnik sosnowy na nowoczesny szpital zakonu
sióstr „Służebniczek Marii”. W niedziele zawsze było słychać hałasy z boiska sportowego
i strzelnicy. Ojciec był inżynierem dyplomowanym i naszym wzorem. Dla nas, braci,
było pewne, że kiedyś również będziemy inżynierami i przejmiemy fabrykę. Przed tym
miałem nieco obaw, zapewne uzasadnionych, bo wtedy nie byłem typem szefa. Inaczej
mój brat: gdyby nie doznał ciężkich obrażeń mózgu, z pewnością wylądowałby gdzieś
na piętrze szefów. Ojciec bardzo poważnie traktował swój zawód, dużo pracował, często
też w domu. Musiał ok. 100 pracowników przeprowadzić przez ciężkie czasy inflacji i
kryzysu. Pamiętam, że fabryka okresowo pracowała nieraz tylko kilka dni w tygodniu.
Rolnicy płacili częściowo towarem, bo pieniądze za szybko traciły na wartości. Odprężenie
znajdował ojciec w ogrodzie na terenie fabryki i w muzyce, chętnie grał na fortepianie.
Od 1934 roku mieliśmy jak na tamte czasy dobre radio. W niedziele po obiedzie ojciec
słuchał muzyki klasycznej i zwracał moją uwagę na fragmenty, za co mu jeszcze dziś
jestem wdzięczny. Często też słuchał wiadomości zagranicznych, aby nie być narażonym
tylko na propagandę nacjonalistów. Nie rozumieliśmy jeszcze tego wszystkiego.
Wiele czasu ojciec nie mógł nam poświęcić, latem było inaczej - robiliśmy wycieczki
powozem konnym na Górę Św. Anny albo do Czarnosina, przepięknej miejscowości.
W pierwszych latach gimnazjalnych przeglądał każdego wieczora nasze zadania domowe
z łaciny, a nieraz pomógł z matematyki. Do zwyczajów rodzinnych należały regularne
przechadzki. Były to 3 albo 4 zawsze te same trasy. Po latach żałuję, że rodzice, mimo że
było ich na to stać, tak mało sobie używali życia. Myślę, że tylko dwa razy byli w Alpach
i raz w Karkonoszach. Poza tym zawsze udawali się do Siedlnicy Dolnej (Seldnitz) koło
Wschowej, stąd pochodziła matka. Liczące 500 hektarów dobra rycerskie z pałacopodobnym budynkiem mieszkalnym, pięknym parkiem z budynkami gospodarczymi wokół
dziedzińca, żyzną ziemią uprawną, folwarkiem, leśniczówką, lasem były dla matki rajem,
który przed wszystkimi znajomymi wychwalała i za którymi zawsze tęskniła. Urodzenie
się w tamtejszym majątku i pochodzenie było wielką dumą jej i jej trzech sióstr. Ta duma
stanowa miała też swoje następstwa. Była przeciwna kontaktom z naszymi szkolnymi
kolegami, zabraniała spotykać się z nimi w naszym domu, ale i w ich domach - mieliśmy
„trzymać dystans”. Także od dziewcząt. Również wędrówki z grupami młodzieży były
zakazane. Matka była zawsze surowa i autorytarna. Czuła się niedoceniania.
Pranklowie byli dla niej mało ważni. Niestety, często zdarzały się sprzeczki pomiędzy rodzicami. Matka mogła całymi dniami rozmawiać, ojciec wolał wtedy milczeć.
Rodzeństwa ojca prawie nie znaliśmy. Z córkami Georga, brata ojca, Sybille, Marianne,
Brigitte nawiązaliśmy kontakt dopiero po II wojnie światowej. Również wujka Alfreda,
jego żony Irmagardy i ich córek Gerdy i Ilzy nigdy nie odwiedziliśmy. Dopiero gdy byłem
żołnierzem we Wrocławiu, „Alfredowie” zapraszali mnie do siebie na koniec tygodnia.
To była odskocznia od prymitywnego życia koszarowego.

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
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością dziś składamy najserdeczniejsze życzenia
kolejnym mieszkankom powiatu strzeleckiego, które w ostatnim czasie
świętowały swoje okrągłe urodziny: dużo zdrowia, uśmiechu i wielu
jeszcze lat bez trosk, pełnych słońca.
Z kwiatami, gratulacjami, okolicznościowym upominkiem, a przede wszystkim z najserdeczniejszymi życzeniami z okazji tak zacnych
rocznic odwiedził Jubilatki wicestarosta Waldemar Gaida.

Ulica Osiecka – niedługo będzie gotowa
Jeszcze w listopadzie doczekamy się
poprawy warunkuów jazdy lepszej na ulicy
Osieckiej w Strzelcach Opolskich, w ciągu
drogi powiatowej łączacej stolicę powiatu
z Kolonowskiem. To będzie zakończenie
inwestycji pn. „Przebudowa konstrukcji
jezdni drogi powiatowej 1804 O Strzelce
Opolskie – Kolonowskie w m. Strzelce
Opolskie ul. Osiecka” na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakładową do skrzyżowania
z ul. Surowcową.
Zniszczona zawierzchnia zostanie
naprawiona, pobocza zostaną utwardzone tłuczniem, a po zakończeniu załego
zadania zmieni się stałą organizację
ruchu – przez usunięcie akazu wjazdów
pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej
ponad 2,5 t.

Młodzież dla pamięci - Projekt Krokus

Pani Maria Gertruda Koprek, mieszkająca w Strzelcach Opolskich,
90 urodziny świętowała 6 listopada.

Pani Elżbieta Szymala, mieszkanka Warmątowic, obchodziła swoje
90 urodziny tego samego dnia - 6 listopada.

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących, mając na sobie żółte akcenty
stroju, rozpogadzali dżdżysty, listopadowy
dzień. Szkoła przystąpiła bowiem do Projektu Krokus- realizowanego już po raz
piąty przez Żydowskie Muzeum Galicja
wraz z Irlandzkim Towarzystwem Edukacji
o Holokauście.
Materiały edukacyjne wprowadzające
w akcję informują, że projekt skierowany
jest do uczniów w wieku lat jedenastu
i starszych. Na świecie Projekt Krokus
funkcjonuje już od wielu lat, a każdego
roku coraz więcej szkół angażuje się w
jego realizację. W ramach projektu szkoły
otrzymują cebulki żółtych krokusów, aby
zasadzić je w otoczeniu szkoły.
Czy nastolatki w strzeleckiej szkole
są świadome wymowy symbolu, jakim
są żółte krokusy? Czy wiedzą, czym był
Holocaust?
Ilość chętnych do uczestnictwa w akcji
nie pozostawia wątpliwości, że odpowiedź
na wszystkie te pytania jest jedna: tak. 120
cebulek, które dotarły do szkoły, to znacznie mniej niż ilość osób, która chciałaby je
posadzić dla upamiętnienia dziecięcych
ofiar wojny.-Czytałem ,,Chłopca w pasiastej piżamie”- mówi pierwszoklasista
z liceum. –Książka zrobiła na mnie duże
wrażenie, dlatego uważam, że pamięć o
Zagładzie jest ważna. Szczególnie, jeśli
dotyczy ona dzieci. Dlatego tu jestem- wyjaśnia. – A ja jestem tu dlatego, że wiem,
że włączam się do akcji realizowanej na

całym świecie- mówi gimnazjalistka.Widziałam w Internecie zdjęcia ze szkół na
Słowacji, z Irlandii, z Mali. I pomyśleć, że
i my w Strzelcach mamy swój mały wkład
w tę akcję…
Gest wykonywany przez uczniów nie
jest czasochłonny- po prostu posadzenie
cebulek. Wymowa tego gestu jest jednak
znacząca. Posadzone jesienią niewielkie
cebulki krokusów zakwitną wczesną

wiosną i przypomną osobom sadzącym
je, że pamięć nie musi być kojarzona tylko
z czernią.
Pomysłodawcy akcji planują posadzić
na całym świecie półtora miliona krokusów- tyle, ile dziecięcych ofiar pochłonęła
Zagłada. Zbliżamy się do tej cyfry…Zbliżamy się do zrozumienia historii, postaw
ludzkich, swojego miejsca w świecie.
Dorota Maćkula

Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2013
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu
„Strzelec” w Strzelcach Opolskich
OPIS
PRODUKTU/USŁUGI
Pływalnia „Strzelec” jest to
wymarzone miejsce na przeżycie niezapomnianej przygody
w miłej atmosferze. Oferta
usługowa pływalni „Strzelec”
jest skierowana bezpośrednio
w oczekiwania mieszkańców
miasta i regionu, ponadto jest
odpowiedzią na potrzebę aktywnego spędzania wolnego
czasu i uprawiania sportu. Jest
formą integracji rodziny, jest
sposobem na zadbanie o wygląd i dobrą kondycję psychofizyczną. Ten nowoczesny obiekt
od momentu otwarcia odwiedziło ponad 340 tys. Klientów,
co jest najlepszą wizytówką
Centrum.

DANE FIRMY:

Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich
ul. Opolska 46, 47-100 Strzelce Opolskie, tel. 77 410 94 10,
www.crwis.strzelceopolskie.pl
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