Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
wszystkim pracującym na rzecz samorządów
w naszym powiecie pragniemy złożyć
serdeczne podziękowania za trud i zaangażowanie
oraz życzyć równocześnie wiele sukcesów
– by dodawały Wam pozytywnej energii,
ale też, by Wasze wysiłki były zawsze zauważane
i doceniane przez mieszkańców.
Wic estaro sta Strzele cki
Waldema r Ga ida

Przewod niczący Rady Powiatu
Henryk Bartoszek

Starosta Strzele cki
Józe f Swac zyna

Wraz z wiosną tem atem dyżurnym we
wszystkich mediach staje się stan naszych dróg
po zimie. I słusznie, bo wtedy z całą jaskrawością widzimy, jak jest źle. Chciałbym jednak
Państwu trochę przybliżyć istotę tematu „finansowanie dróg powiatowych”.
Od samego początku powstania powiatów
finansowanie dróg do nich należących było najmniejszą ze wszystkich kategorii dróg, tj. w
przeliczeniu na 1 km/drogi powiaty otrzymywały mniej niż gminy i samorządy wojewódzkie. Dla przypomnienia: mamy 312 km dróg
powiatowych, a równocześnie mamy w powiecie zarejestrowanych ok. 35 tys. samochodów
osobowych oraz ok. 12 tys. samochodów ciężarowych. Nic dziwnego, że stan dróg powiatowych wybija się na pierwszy plan w czasie rozmów prywatnych, na sesjach rad gminnych, itd.
Najprościej powiedzieć, że za stan dróg powiatowych odpowiada samorząd powi atowy, ponieważ są to jego drogi. Prawda oczywista!!!
Tylko czy do końca?
Po reformie administracyjnej, kiedy wprowadzono powiaty, to one stały si ę „śmietni-

skiem drogowym” - czego nie przyjęły gminy,
po 1998 r. musiały przejąć powiaty. Chciałbym
przypomnieć, że zgodnie z Ustawą o drogach,
droga powiatowa to ta, która łączy siedzibę gmin
lub powiatu.
W świetle tej ustawy nie są drogami powiatowymi m.in. droga Gąsiorowice - Piotrówka, Zimna Wódka – Jaryszów, Staniszcze Małe –
Staniszcze Wielkie i wiele innych. Średnio w
budżecie powiatu na drogi mamy 3-4 mln złotych, tj. na zimowe utrzymanie, koszenie traw,
czyszczenie, a na inwestycje 1,5-2 mln zł. To są
bardzo małe środki. Chciałbym przypomnieć, że
koszt remont u 1 km drogi z odwodnieniem
wynosi 1-1,5 mln zł. Kwoty kolosalne.
Jak nie zmieni się dofinansowanie dróg lokalnych przez państwo, to ich degradacja będzie
postępować w szybkim tempie. Można zadać
pytanie: a środki unijne? Otóż pragnę wyjaśnić,
że w kolejnym rozdaniu 2014-2020 nie będzie
pieniędzy na drogi powiatowe. I to jest bardzo
smutne. Ale Unia Europejska stoi na stanowidok. na str. 2

Emocje w kolejce

Powiatowe Centrum Kultury
– otwarcie we wrześniu
Takie przynajmniej są plany. Pierwszą dużą
imprezą w zmodernizowanym obiekcie ma być
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/
2014. Czyli 2 września po raz pierwszy zapełni
się sala, i to do ostatniego krzesła.
A co będzie się tam działo przez najbliższe
miesiące? Na razie nie zakończył się proces uzyskiwani a pozwolenia na użytkowanie. Kolejnym krokiem będzie uruchomienie biblioteki.
A więc przeniesienie zbiorów biblioteki pedagogicznej, zakup nowych pozycji, wprowadzenie wszystkich książek do systemu bibliotecznego. Prawdopodobnie od począt ku czerwca
swoją prace rozpoczni e dyrektor placówki.
Konkursu na to stanowisko nie będzie, o czym
już pisaliśmy na łamach naszego dwutygodnika.
Konkurs nie jest wymagany – przypomina
wicestarosta Waldemar Gaida - bo dyrektor może
zostać powołany przez Zarząd Powiatu. I na taki
właśnie krok zdecydowaliśmy się. Do rozmów
zaprosiliśmy czterech kandydatów, ale ostateczdok. na str. 2

Szkoła – dla Stowarzyszenia „Ósemka”
Dziś właściwie nie ma już dyskusji o przyszłości szkoły specjal nej w Strzelcach Opolskich. Od września prowadzić ją będzie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej
„Ósemka”.
Stowarzyszenie otrzymało projekt umowy
przedwstępnej dotyczącej użytkowania obiektu. Wszystko wskazuje na to, że 22 maja umowa
między Zarządem Powiatu a „Ósemką”– mówi
wicestarosta Waldemar Gaida. - To pierwszy krok
do powstania szkoły s towarzyszeniowej, bo
najistotniejszą sprawą dla utworzenia placówki edukacyjnej jest dysponowanie obiektem –
budynkiem lub jego częścią. Tak wi ęc dla
uczniów nic się nie zmieni – uczyć się będą w
tym samym obiekcie co dotychczas, jeśli rodzice nie zdecydują o ich przeniesieniu do innej
szkoły, a w tej kwestii powinni się wypowiedzieć do końca czerwca. Kolejnym krokiem będzie wystąpienie Stowarzyszenia do Opolskiego Kuratora Oświaty o nadanie szkole niepublicznej – bo taką stanie się szkoła prowadzona
przez „Ósemkę” - uprawnień szkoły publicznej.

Drodzy Mieszkańcy
Powiatu Strzeleckiego

Kiedy ludzi jest dużo, emocje rosną. Nakręcają się w kolejce. A ta ustawia się przed Wydziałem Komunikacji w strzeleckim starostwie
niemal codziennie. Ogonek wydłuża się w okolicach świąt. Najlepszym przykładem tego był
drugi dzień Zielonych Świątek – w Niemczech
wolny, u nas normalny dzień pracy. P ierwsi
klienci przyszli około szóstej rano, i tak później niż w ostatni piątek, kiedy podobno czekali już od 5.30, choć urząd zaczyna pracę od wpół
do ósmej. 20 maja swoją sprawę w Wydziale Komunikacji chciały załatwić 133 osoby, w tym –
53 zarejestrować samochód, a 80 przyszło, by
dowód rejestracyjny odebrać lub wymienić albo
załatwić wtórnik tablic rejestracyjnych. Ale to
wymagało aż 130 różnych operacji.
„Można spędzić kilka godzin na załatwianiu spraw związanych z rejes tracją pojazdu.
Trzeba omijać ten wydział jak tylko się da”.
„Załatwienie najprostszej sprawy trwa w
najlepszym wypadku kilkadziesiąt minut. Rekordziści stoją nawet godziny”.
To opinie internautów o urzędach w Poznaniu i Sosnowcu. Podobne słychać także o
innych, w całej Polsce, nie wyłączając naszego.
I o każdym mówi się (i pisze): to najgorszy wydział, gdzie indziej jest lepiej, bo: jest lepiej zorganizowany, urzędnicy są kompetentni, szybcy,
uprzejmi, a żadnej sprawy nie załatwiają dłużej
niż 15 minut.
Dlaczego jest u nas tak się nie da? – pytam
Edytę Nowak, naczelnik Wydziału Komunikacji w starostwie.
Czasem się da, kiedy rejestrujemy samochód kupiony w kraju – odpowiada. – Ale nie
zawsze (bo np. między pierwszym właścicielem
a ostatnim jest jeszcze pięć umów pośrednich,
przy czym żaden z nie pofatygował się, by samochód zarejestrować na własne nazwisko) i na

pewno nie przy rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy, a takich mamy większość –
ok. 70% każdego dnia. I dokumentów jest więcej, do tego dochodzą tłumaczenia. A kiedy już
się sprawdzi te dokumenty i tłumaczenia, wszystkie niezbędne kwity z opłat akcyzy i VAT, opieczętuj e, s kseruje to, ponowni e opieczętuj e,
wprowadzi do systemu, wyda decyzję o rejestracji czasowej i czasowym pozwoleniu, ręcznie
wypełni kartę pojazdu i złoży zamówienie na
dowód rejestracyjny – mija ok. pół godziny.
Więc nie ma jakich ogólnie obowiązujących standardów czasowych, że rejestracja pojazdu trwać ma nie więcej niż 15 minut?
Nie ma. Nie da się tego zadekretować.
Więc kolejki nadal będą?
Na to wygląda. Zamierzamy jednak – od początku czerwca – wrócić do możliwości rejestrowania się telefonicznego, na określoną godzinę.
Kiedyś wasz wydział pracował też w soboty…
I umarło to śmiercią naturalną, bo przychodziła
jedna, dwie, góra trzy osoby, a częściej nie pojawiał się nikt.
Urzędnicy powinni być uprzejmi…
Nasze pracownice są uprzejme. Nerwy trzymają na wodzy nawet wtedy, kiedy klienci przychodzą tak podminowani, że są o krok od rękoczynów, albo na tyle zirytowani, że nawet kobiety w zaawansowanej ciąży nie chcą przepuścić. I pracownice są kompetentne. Każda z nich
ma odpowiednie przeszkolenie, potwierdzone
ministerialnym certyfikatem.
A może jest ich za mało?
Jeśli jednego dnia przychodzi ponad 130
osób – na pewno jest za mało, ale jeśli następnego przychodzą 2 osoby co dwie godziny – to
obecna obsada jest wystarczająca. Czasem taki
luz tez się zdarza. W czerwcu z urlopu macierzyńskiego wraca jedna z urzędniczek, więc będzie nas więcej.
mg
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Drodzy Mieszkańcy
Powiatu Strzeleckiego
dok. ze str. 1

dok. ze str. 1
sku, że nie może do końca wyręczać ze wszystkim każdego kraju. W końcu sami sobie radzimy
prawie 25 lat, ale jest kryzys nie tylko u nas i
kasę pustą już mamy. Na kogo oburzyć się, że
nam ktoś coś zabiera?
Gdy powiaty dostają na swoje zadania pieniądze, to one w 80% mają konkretne przeznaczenie: tyle możemy przeznaczyć na Domy Pomocy Społecznej, tyle na oświatę, a 20% - na
własne potrzeby. TW tym kryje się utrzymanie
Urzędu Pracy, PCPR-u, funkcjonowania samego starostwa.
Żeby doprowadzić do odpowiedniego stanu nasze drogi powiatowe, przez najbliższe 510 lat powinniśmy inwestować w nie około 25
mln zł rocznie. Taka jest skala potrzeb, Szanowni Mieszkańcy Powiatu Strzeleckiego.
Pan Premier i Minister Finansów już trzeci
raz przesuwają spotkanie z samorządowcami,

którzy są zdeterminowani, żeby z Panem Premierem o tym porozmawiać. Jako samorządowcy powiatowi, nie tylko w województwie opolskim,
ale w całej Polsce – kierujemy pisma do wojewodów, marszałków województw, posłów, senatorów. Pozostają bez echa i to od wielum, wielu lat.
Na wszystkie nasze petycje i prośby o zwiększenie nakładów na drogi rząd jest głuchy. Jako samorządowcy przerabiamy około 1 budżetu państwa, a niezmiennie się nas ignoruje.
Mam nadzieję, że po tych wyjaśnieniach zrozumieją Państwo, iż dzisiejszy stan dróg nie zależy tylko od samorządu powiatowego, ale od
wielu czynników. Póki nie zmieni się finansowanie dróg, ich stan będzie się pogarszał. Oby było
inaczej.
Pozostaję z poważaniem
Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

W tej sali 2 września uroczyście ma się rozpocząć nowy rok szkolny

Żeby doprowadzić do odpowiedniego stanu nasze drogi powiatowe, przez najbliższe 5-10 lat powinniśmy inwestować w nie około 25 mln zł rocznie.

Razem w subregionie
Pisaliśmy już kilkakrotnie o wyznaczeniu
centrów rozwoju województwa opols kiego –
w postaci subregionów (brzeski, nyski, kluczborski i kędzierzyńsko-kozielski plus aglomeracja opolska). Ma to związek z nowym okresem budżetowania UE na lata 2014-2020 i przyjętą przez Sejm ik Województwa s trat egią
Opolszczyzny w tym samym okresie.
Geograficznie blisko nam do subregionu
kędzierzyńsko-kozielskiego, w skład którego
wchodzi 8 samorządów, w tym dwie gminy z
naszego powiatu – Ujazd i Leśnica. Jednak liczba członków tego subregionu wkrótce będzie
jeszcze większa, bo już od dłuższego czasu kilka innych samorządów z naszego powiatu za-

biegało o to i zgłaszało chęć współpracy. Były
to samorząd powiatu strzeleckiego oraz gmin:
Jemielnica, Strzelce Opolskie i Zawadzkie.
Ostatecznie w połowie kwietnia Zgromadzenie Partnerstwa Gm in Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego podjęło uchwałę o przyjęciu nowych jednostek samorządu terytorialnego. Tych wyżej wymienionych, a także samorządu powiatowego kędzierzyńsko-kozielskiego. W maju natomiast na posiedzeniach rad gminy Zawadzkie, Jemielnicy i Strzelce Opolskie
oraz na sesji Rady Powiatu Strzeleckiego podjęte mają być uchwały o przystąpieniu do subregionu kędzierzyńsko-kozielski ego.

SZANOWNI ABSOLWENCI
KOMITET ORGANIZACYJNY OBCHODÓW
50-LECIA TECHNIKUM MECHANICZNEGO
oraz
40-LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1
informuje, że główne uroczystości jubileuszowe połączone
ze Zjazdem Absolwentów odbędą się:

12 października 2013 roku
Zgłoszenia Absolwentów do udziału w uroczystościach jubileuszowych prosimy kierować:
drogą elektroniczną:jubileusz@ckziu-strzelce.pl
listownie:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Powstańców Śl. 3
z dopiskiem „Jubileusz”
lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły.
Karta zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej szkoły www.ckziu-strzelce.pl lub można
ja otrzymać w sekretariacie szkoły.
Prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz dokonanie wpłaty w terminie do 31 czerwca
2013 r.
Osoby, które przyślą kartę zgłoszeniową z dowodem wpłaty otrzymają w stosownym czasie
imienne zaproszenie, w którym podany zostanie szczegółowy program uroczystości.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
77-4612701 , 77-4612675w.30
lub kierując pytanie na adres podany wyżej.

nie tylko dwie osoby rzeczywiście do nich stanęły. Przez pierwsze dwa-trzy miesiące na nowym stanowisku na pewno zostanie wsparty
przez trzech oddelegowanych tam pracowników
starostwa. Nie ukrywam, że przed szefem nowej
jednostki stoi niełatwe zadanie, bo przecież na
temat perspektyw i rozwoju tego multipleksu
usług kulturalnych można mówić sporo i rozwijać wspaniałe wizje, ale – zgodnie z projektem,
dzięki któremu uzyskaliśmy dofinansowanie ze
środków unijnych – mamy określone wskaźniki, które musimy osiągnąć już na początku roku
2014. Dlatego jeszcze przed podpisaniem z kandydatem umowy, będzie musiał przedłożyć plan
działań; i właściwie na drugi dzień po rozpoczęciu pracy będzie musiał starać się o pozyskanie środków z tzw. grantów miękkich.

Stanowiska komputerowe już czekają

Finał Wojewódzki Turnieju
o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
W szkole podstawowej w Krośnicy odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. W final e wojewódzkim uczest niczyło 27
drużyn. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali policjanci ruchu drogowego z województwa opolskiego.
W sobotę ( 11 maja br.), w Publicznej Szkole Podstawowej w Krośnicy odbyła się kolejna
edycja eliminacji wojewódzkich - Ogólnopolski ego T urnieju Wi edzy o Bezpieczeńst wie
Ruchu Drogowego. 81 uczniów z całego województwa opol skiego rywalizowało w dwóch
grupach wiekowych tj. szkół podstawowych i
szkół gimnazjalnych. Ogólnie w konkurs ie
uczestniczyło 27 drużyn.
Uczniowie musieli wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego poprzez rozwiązanie testu, umiejętnościami technicznej jazdy rowerem po odpowiednio przygotowanym
torze przeszkód oraz umiejętnościami udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Niezwykle ważnym elementem turnieju było miasteczko ruchu drogowego. Uczestnicy turnieju musieli wykazać się tam sprawnością oraz znajo-

mością zasad panujących na drodze oraz przepisów. Eliminacje odbywały się po bacznym
okiem organizatorów turnieju oraz funkcjonariuszy ruchu drogowego z województwa opolskiego.

Zebrane podczas poszczególnych konkurencji punkty pozwoliły na wyłonienie zwycięzców.
Po zaciętej rywalizacji wyłoniono najlepsze drużyny, które zostały wyróżnione pucharami, medalami oraz nagrodami rzeczowymi.

Wyniki klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych:
I miejsce – PSP Krośnica
II miejsce – PSP nr 18 Kędzierzyn-Koźle
III miejsce – PSP nr 4 Namysłów
Wyniki klasyfikacji drużynowej szkół gimnazjalnych:
I miejsce – PG Izbicko
II miejsce – PG Biała
III miejsce – PG nr 6 Kędzierzyn-Koźle
Wyniki klasyfikacji indywidualnej szkół podstawowych:
I miejsce – Wiktoria Hurek – PSP Krośnica
II miejsce – Bartosz Pater – PSP nr 4 Namysłów
III miejsce – Wiktoria Moszko – PSP nr 18 Kędzierzyn-Koźle
Wyniki klasyfikacji indywidualnej gimnazjów:
I miejsce – Mirela Hendel i Brygida Hurek – PG Izbicko
II miejsce- Damian Biela – PG Biała
III miejsce – Patryk Lewandowski – PG nr 6 Kędzierzyn-Koźle
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O F E RTY PRACY

CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

POWIATOWYURZĄD 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

W ST RZ ELCACH OPOLSKI CH
(dawn iej Zespó ł Szkół Za wodowych nr 1)
UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 3
T EL. 77 461 2701
www.ck ziu-st rzelce. pl

MIEJ SC E
PRAC Y

oferuje

bezpłatne kształcenie dorosłych
w formie:

* liceum ogólnokształcącego
* kwalifikacyjne kursy zawodowe
Szkoła w sierpniu 2013 r. zostanie doposażona w sprzęt o wartości 1 miliona złotych umożliwiają cy pro wadz enie k szt ałc enia n a najwyższym poziomie.
Będą to między innymi: tokarka sterowana numerycznie, najn owo c ze śn ie jsze p ro gr am y
ko mput erowe dla bran ży m echa nicz nej, eko nomiczne j, gast rono mic zne j, dwie no wocz esne p ra co wn ie k om pute ro we ,

WYMAGANIA O C ZEKIWANIA
PRAC O DAW CY:

S TANO WISKO

SPECJALISTA DS. REKLAMACJI
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
I MARKETINGU

STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE

SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW

STRZELCE OPOLSKIE

SPECJALISTA DS. SPEDYCJI
MIĘDZYNARODOWEJ

ZAWADZKIE

-

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY

STRZELCE OPOLSKIE

-

ASYSTENT/KA ZARZĄDU

STRZELCE OPOLSKIE

-

Tok arka NEF

stano wiska dia gnostyczne dla poja zdów samo chodowych , dydaktyc zny syste m mikroproc esorowy, nowo czesne urządz enia elektro niczne, wyposażenie pracowni fryzje rstwa.

KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA
7/8 etatu
KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA

STRZELCE OPOLSKIE

KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA
3/4 etatu

STRZELCE OPOLSKIE

STRZELCE OPOLSKIE

KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA
3/4 etatu
AGENT DS. ODSZKODOWAŃ

WOJ. OPOLSKIE I ŚLĄSKIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

WOJ. OPOLSKIE I ŚLĄSKIE

Projekt systemowy

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

18+ nowe szanse
i możliwości
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich od roku “ 2009 realizuje
projekt systemowy pn. „18+ nowe szanse i możliwości” współfinansowany “ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie na podstawie zawartej umowy w dniu 14.04.2009 r. W dniu
19.04.2013 r. podpisano Aneks nr POKL.07.01.02-16-011/09-10 “ do umowy ramowej na realizację projektu w latach 2013-2014.
Projekt „18+ nowe szanse i możliwości” skierowany jest do bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznych mieszkańców Powiatu Strzeleckiego, którzy są w wieku aktywności zawodowej “ oraz korzystają ze świadczeń
pomocy społecznej. Przewidziano następujące grupy docelowe:
* Grupa I – 62 osoby niepełnosprawne,
* Grupa II –12 osób z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu
uczestników/uczestniczek poprzez uruchomienie instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zawodowej i zdrowotnej).
Do celów szczegółowych projektu zaliczamy:
zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły oraz zwiększenie zdolności
komunikacyjnych,
doskonalenie umiejętności pracowniczych, zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy oraz rozwój aspiracji edukacyjnych,
usprawnienie psychoruchowe,
wzrost umiejętności rozwoju osobistego,
podnies ienie kwalifikacji zawodowych.
W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki zostaną objęci następującymi działaniami:
-

Grupa I
13 dniowy wyjazd ogólnousprawniający z programem przywrócenia aktywności społecznej, w ramach którego przewidujemy zajęcia rehabilitacyjne, indywidualne spotkania z psychologiem, grupowe warsztaty rozwoju osobistego przeprowadzane przez psychologa oraz
grupy wsparcia z terapeutą,
indywidualne spotkania z psychologiem przed wyjazdem i po wyjeździe,
wyjazd o charakterze kulturalnym,
na zakończenie projektu spotkanie integracyjno – kulturalne podsumowujące działania projektu.
Grupa II
indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym w celu wytypowania ścieżki zawodowej,
kursy zawodowe,
warsztaty grupowe rozwoju osobistego przeprowadzone przez psychologa,
grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym,
warsztaty z terapeutą (arteterapia),
wyjazd o charakterze kulturalnym,
na zakończenie projektu spotkanie integracyjno – kulturalne podsumowujące działania projektu.
Budżet projektu w 2013 roku ogółem wynosi 474 019,21 zł, w tym wkład własny finansowany ze środków własnych Powiatu Strzeleckiego (świadczenia dla wychowanków rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy zastępczej wypłacanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskich) w wysokości stanowiącej 10,5 % całej sumy wydatków kwalifikowanych projektu stanowi kwota 49 772,02 zł.
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wykształcenie wyższe; - Znajomość MS Office
wykszt ałcenie wyższe kierunkowe
doświadczenie mile widziane
biegła znajomość j. niemieckiego w mowie i w piśmie
wykształcenie wyższe (mile widziane techniczne)
obsługa pakietu MS Office
wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne, samodzielność
bardzo dobra znajomość j. niemieckiego
wykształcenie wyższe
umiejętność negocjowania kontraktów handlowych i finalizowania transakcji
praktyczna wiedza z zakresu procedur importowo-eksportowych
doświadczenie w pracy spedytorskiej
biegła znajomość j. rosyjskiego, dobra znajomość j. niemieckiego
lub angi elskiego
wykształcenie wyższe
umiejętność analizy potrzeb klienta, dobra org. czasu pracy,
doświadczenie mile widziane
biegła znajomość j. angielskiego, znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem
wykształcenie wyższe; - obsługa pakietu MS Office
umiejętność planowania i organizacji pracy, dyspozycyjność i
zaangażowanie w wykonywanie obowiązki
prawo jazdy kat. B; - mile widziane doświadczenie
bardzo dobra znajomość j. niemieckiego, dobra znajomość j. angielski ego
wykształcenie min. średnie; - umiejętność pracy w zespole
odporność na stres; - dobra dykcja
wykształcenie średnie; - obsługa komputera
odporność na stres, komunikatywność, poprawna dykcja
dobra dykcja, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista
znajomość komputera; - komunikatywność

-

obsługa komputera; - miły ton głosu
odporność na stres; - dyspozycyjność
wysoka kultura osobista; - prawo jazdy kat. B
doświadczenie w bezpośrednim kontakcie z klientem
wykształcenie wyższe lub średnie
komunikatywność, dyspozycyjność
umiejętności negocjacyjne i pracy w zespole
prawo jazdy kat. B; - doświadczenie 2 lata
umiejętność prezentacji naczyń lub urządzeń masujących w sprzedaży bezpośredniej; -doświadczenie
wykształcenie min. średnie
umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
doświadczenie w sprzedaży, negocjacjach
wykształcenie średnie; - praca przy komputerze
prawo jazdy kat. B; - odporność na stres
wysoka kultura osobista; - komunikatywność, dyspozycyjność
umiejętność pracy w zespole
wykształcenie min. średnie
kreatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, miła aparycja
prawo jazdy kat. B
wykształcenie średnie; - niekaralność
wykształcenie średnie preferowane; - obsługa kasy fiskalnej
wykształcenie min. średnie; - obsługa komputera
doświadczenie mile widziane
wykształcenie min. zawodowe; - zdolność logicznego myślenia
doświadczenie min. 3 miesiące
wykształcenie min. zawodowe mechaniczne
doświadczenie mile widziane
wykształceni e kierunek elektryczny lub pokrewny
znajomość mechaniki, hydrauliki, automatyki, pneumatyki
czytanie schemat ów elektrycznych
uprawnienia elektroenergetyczne typ. „E”
mile widziane doświadczenie
wykształcenie kierunkowe- mechanik
samodzielność; - uprawnienia spawacza
3 letnie doświadczenie
tytuł mistrza w zawodzie
uprawnienia do nauki zawodu uczniów; - doświad. min. 5 lat
wykształcenie zawodowe; - dys pozycyjność; - doświadczenie
prawo jazdy kat. C+E; - uprawnienia HDS
umiejętności: tynki maszynowe, prace wykończeniowe
prawo jazdy kat. B
wykształcenie zawodowe; - umiejętności budowlane
wyks ztałcenie zawodowe
mile widziane uprawnienia do prowadzenia wózków jezdniowych
zdolności manualne; - umiejętność pracy w grupie
książeczka s anepidowska
wykształcenie min. średnie – techniczne; - obsługa komputera,
znajomość rysunku technicznego,
mile widziane doświadczenie
wykształcenie min. średnie; - obsługa komputera
mile widziane doświadczenie
wykształcenie min. zawodowe; - obsługa komputera
uprawnienia na operatora wózków widłowych mile widziane
mile widziane doświadczenie
wykształcenie zawodowe lub średnie

-

wykształcenie średnie lub wyższe- chemiczne
mile widziane doświadczenie
wykształcenie – elektryk; - prawo jazdy kat. B
mile widziane doświadczenie
obsługa maszyn kamieniarskich
mile widziane uprawnienia do obsługi wózka widłowego
prawo jazdy kat. B; - doświadczenie
wykształcenie zawodowe kierunkowe
umiejętności związane z wykonywaniem zawodu cukiernika
książeczka zdrowia; - 3-letni staż w zawodzie
wyks ztałceni e kierunkowe
umiejętność szybkiego uczenia się, komunikatywność
uprawnieni a kierunkowe; - doś wiadczenie
dobra znajomość j. angielskiego
wykształcenie ś rednie medyczne
prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

4

PO WIAT ST R ZE LEC KI

Decyzja Angeliny Jolie o prewencyjnym usunięciu piersi w sytuacji wysokiego zagrożenia rakiem sutka
wywołała ogromne zainteresowanie i dyskusje. Szkoda, że równocześnie nie dyskutujemy o tym, że tak mało
mieszkanek powiatu strzeleckiego zgłasza się na badania mammograficzne. Dlaczego w ub. roku, mimo
nowoczesnego wyposażenia, w naszym szpitalu wykonano tylko 1433 mammografii, w tym 959 w ramach
badań przesiewowych? Gdzie reszta pań, które powinny sobie zrobić takie badania, ale nie robią...
Ale o raku – jakie to groźne słowo! - wszyscy chcemy wiedzieć jak najwięcej. Spójrzmy więc na niego z
dwóch punktów widzenia – lekarza i chorej.

Starsi nie muszą się nudzić

Rak - nie wyrok,
byle wcześnie wykryty
dr n. med. Anna Leszczyszyn-Stankowska, chirurg onkolog
Poddałaby się pani takiej operacji, jak Angelina Jolie?
Nie wiem, jaka to dokładnie była operacja.
Informacje w mediach nie mogą być podstawą do
wyci ągania jakichkolwiek wniosków. Wiem
jednak, że w moim szpitalu było kilka podobnych, ale nie w ostatnich latach. Ale nawet tak
rozległa operacja nie zabezpiecza w stu procentach przed zachorowaniem na raka sut ka, bo
część tkanki zostaje.
Da się ustrzec przed rakiem?
W zasadzie nie. Natomiast przestrzeganie
odpowiedniej diety i regularne wykonywanie
badań profilaktycznych mogą zminimalizować
skutki dla diagnozy: nowotwór złośl iwy, bo
większe jest prawdopodobieństwo wykrycia
choroby we wczesnym stadium, kiedy rak jest
uleczalny. W wielu przypadkach rak działa podstępnie, bez swoistych objawów. W efekcie zbyt
wielu pacjentów zgłasza się do lekarza dopiero
wtedy, kiedy odczuwa wyraźne bóle, np. kręgosłupa, ale rak wówczas daje już przerzuty do
kości.
Mamy przestrzegać diety, żeby uchronić
się przed rakiem?!
Według raportu Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem nawet 80 proc. przypadków zachorowań na nowotwory może być związane ze stylem życia. EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition)
prowadził badania przez 10 lat na próbie 520
tys. osób w 10 krajach Zachodniej Europy, więc
to bardzo wiarygodne źródło.
Ni ewłaś ci we odżywiani e osł abia nasz
układ odpornościowy. Jedzmy więc produkty
bogate w błonnik, dużo warzyw i owoców, ryby.
Unikajmy używek, zwłaszcza alkoholu i papierosów. Nie zapominajmy przy tym o aktywności
fizycznej.
Czy każdy z nas może zachorować na raka,
czy też może niektóre osoby są bardziej narażone niż inne?
Są grupy rodzin, w których prawdopodobieństwo wystąpienia choroby nowotworowej
jest większe. Wywiad powinien opierać się o
prześledzenie zachorowań na raka wg prostego
drzewa genetycznego: matki, ojca, brata, siostry,
ciotki, przy czym istotne jest, czy u któregoś z
członków rodziny zachorowanie nastąpiło przed
50 rokiem życia. O tym, czy faktycznie należymy
do takiej grupy ryzyka, możemy się przekonać,
poddając się badaniu w jednej z placówek wykonuj ących tes ty genet yczne. Powinniś my
umiarkowanie korzystać ze słońca. Dotyczy to
zwłaszcza osób o jasnej cerze i jasnych oczach,
które na skórze mają znamiona czy przebarwienia.
Czy zdarzają się objawy, która – ignorowane przez nas – mogą świadczyć o tym, że powinniśmy się bardziej zainteresować swoim
stanem zdrowia, bo mogą świadczyć o raku?

Zaniepokoić nas powinna zbyt często odczuwana zgaga, krwiomocz (jest on w 70% przypadków objawem raka pęcherza), problemy z oddawaniem gazów, krew w stolcu, zbyt częste
biegunki czy zaparcia. Podobnie - obawy budzić może pojawienie się asymetrii piersi lub
wyciek krwi z sutka, albo zwiększenie się niespodziewanie obwodu brzucha, plamienie czy
krwawienie z dróg rodnych, albo powtarzające
się zapalenie płuc bez konkretnej przyczyny lub
wyraźna zmiana barwy głosu. Gdy zmieniają się
nam znamiona na skórze – pojawia się z nich
wysięk, swędzą, pojawiają się wokół nich obrzęki. W tych wszystkich przypadkach powinniśmy zasięgnąć porady lekarza, ale, jak wcześniej
wspomniałam – trzeba regularnie robić badania
profilaktyczne: kolonoskopię, cytologię, mammografię – oba te badania po 50 roku życia kobiety powinny wykonywać co roku, podobnie
jak USG jamy brzusznej.
Czy każda diagnoza: „nowotwór złośliwy”
to wyrok śmierci?

Nie, ale wiele tu zależy od momentu postawienia diagnozy. Dzięki badaniom profilaktycznym i przesiewowym możemy wykryć nowotwór
złośliwy w najmniejszym stopniu zaawansowania. W przypadku raka piersi wykrycie guzka o
średnicy mniejszej niż 1 cm daje 96% szans na
wyleczenie, a później, w 4 stopniu, gdy nowotwór piersi jest rozsiany, już tylko 30%. Rak nerek w początkowej fazie w zasadzie nie daje żadnych objawów, dlatego często wykrywany jest
przypadkiem. A to przemawia za wykonywaniem
USG jamy brzusznej raz w roku, o czym wspomniałam.
Podobno ciągle poku tuje stwierd zenie:
„raka lepiej nie ruszać...”
To absolutni e błędne przekonanie. Mało
tego – z pewnością prowadzące do stadium nieoperacyj nego nowotworu, gdy mamy wiele
ogni sk przerzutów i szanse na wyleczenie są
znacznie mniejsze, niż we wczes nym stadium
choroby.
Rozmawiała Marta Górka

Oswajam się z chorobą
Weronika z rakiem zapoznawała się długo. Najpierw były lata choroby męża. Potem, niepostrzeżenie, rak zaatakował ją samą. Trochę trwało, zanim lekarze postawili właściwą diagnozę. To było w
2009 roku, po trzech latach leczenia różnych schorzeń, głównie - ale nie tylko - związanych z przewodem pokarmowym.
Pamiętam, że tego, na co choruję, dowiedziałam się na szpitalnych schodach. Lekarce ciężko było
powiedzieć, jak brzmi rozpoznanie, ale naciskana przeze mnie, wreszcie je wypowiedziała: rak jajników. A przecież chodziłam regularnie do ginekologa, robiłam wszystkie zalecane badania, łącznie z
USG. Ale rak jajnika nie daje się łatwo wykryć, działa podstępnie, nie wprost. Wręcz sugeruje, że coś
złego – ale nie za bardzo określonego - dzieje się w innych organach. Stąd moje dolegliwości. W ten
sposób znalazłam się wśród ok. 70-80% chorych na raka jajnika, zaczynających leczenie dopiero
wtedy, gdy nowotwór jest zaawansowany. Bardzo zaawansowany.
Wysłuchanie diagnozy było dla mnie obezwładniające. Zupełnie straciłam siły. Poszłam do pobliskiego kościoła jezuitów. Nie, nie zadawałam sobie pytania dlaczego ja, ale: „dlaczego moje córki
znowu muszą przez to przechodzić”? Niedawno przecież straciły ojca...
Niesprawiedliwe? Nigdy tak nie myślałam. Wtedy w ogóle nie myślałam nic. Kiedy słyszy się
takie rozpoznanie jak ja, nie da się myśleć o niczym, tylko o tym, co będzie dalej. Dziś, jutro...
Więc najpierw operacja. Od razu wiadomo było, że będzie rozległa, bo rak się rozsiał i są przerzuty. Nawet jak dowiedziałam się, że stomię trzeba będzie wyłonić, nie przeraziło mnie to. W pewnych
wypadkach to dobrodziejstwo. I tak to potraktowałam. Usłyszałam też, że w niedługim czasie po
operacji czeka mnie chemia. Jednak bardziej bałam się operacji. Niesłusznie. Dopiero chemia dała mi
naprawdę odczuć, co to znaczy chorować na raka. Niby byłam na to przygotowana, bo i mąż był
poddawany chemioterapii, i synowa przyjaciółki, u której rozpoznano raka piersi, gdy była w ciąży.
Ale jednak obserwacja tego, jakie ta terapia wywołuje skutki, nawet u najbliższej osoby, to nie to
samo co własne doświadczenie. Z każdą chemią czułam się gorzej, bardziej osłabiona. Myślałam, że tej
następnej naprawdę już nie przetrzymam. Łatwo w takim momencie wpaść w dołek. Łatwo się załamać,
kiedy nic nie możesz jeść, bo ciągle wymiotujesz. Kiedy myślisz, że gorzej chyba już nie może być, ale
jest, niestety. Kiedy tracisz brwi i rzęsy. Kiedy włosy wypadają garściami. Patrzeć na siebie nie mogłam. Ogoliłam głowę na łyso.
Nie wiem, jak poradziłabym sobie bez wsparcia rodziny i bliskich. Ale niektóre pacjentki zostawały z tym same. Nie umiały się pogodzić, że odjęto im część kobiecości, np. usunięto piersi, macicę,
jajniki. Od którejś tam odszedł mąż w trakcie choroby. Inna przyznała, że gdyby miała więcej odwagi,
popełniłaby samobójstwo. Jeszcze inna, samotnie wychowująca dziecko, musiała być silna dla niego
i dla siebie, a na chemię dojeżdżała do Opola z daleka autobusem.
Wtedy dałam radę. Dam i teraz, kiedy choroba znów się odezwała i znów raz na trzy tygodnie
trafiam do szpitala na chemię.
mg

Zlot Śladami Dawnego Hutnictwa
Zlot Śladami Dawnego Hutnictwa „Regolowiec 2013”, zorganizowany przez Oddział Zakładowy PTTK odbył się po raz 32-gi. Zlot został zorganizowany i przeprowadzony zgodnie
z planem 11.05.2013r. Do uczestnictwa w Zlocie zgłosiło się 12 grup – ok. 300 uczestników.
Na startach i mecie zameldowało się 10 grup ok.
260 osób, szczególnie młodzieży szkolnej z gmin
Zawadzkie, Kolonowskie oraz grupa ze Strzelec
Opolskich, KTK OZ/PTTK, koła Emerytów oraz
uczestników indywidualnych z poza powiatu i
województwa. Zlot przebiegał zgodnie z regulaminem i głównymi, określonymi w nim celami
wychowawczymi, poznawczymi, propagującymi historię regionu i hutnictwa, poszanowanie
środowiska naturalnego, potrzebę obcowania z
przyrodą, zapoznanie uczestników “ z osobliwościami fl ory i fauny Doliny M ałej Panwi.
Rozegrane zostały konkursy: wiedzy historycznej i krajoznawczej, konkurs przyrodniczy organizowany przez Nadleśni ctwo, konkursy
sprawnościowe, drużynowy konkurs piosenki
turystycznej itp. Poszczególne miejsca indywidualne i drużynowe zostały nagrodzone między
innymi dzięki wsparciu Zarządu Powiatu Strzeleckiego, który ufundował puchary dla zwycięzców.

Podsumowanie pięciu lat i wybór nowych
władz 25 kwietnia w Oddziale Rejonowym
Polskiego Związku Emeryt ów Rencis tów i
Inwalidów 27 delegatów z 22 kół terenowych
podsumowało ostat nią kadencję i wybrało
nowe władze na kolejną, w latach 2013–2017.
Spośród 19 członków Zarządu wybrano Prezydium w składzie: przewodniczący – Stanisław Dłutowski, zastępca – Feliks Miszczuk,
sekretarz – Józefa Balikowska, skarbnik – Danuta Falandes oraz członkowie: Barbara Ksionsko i Henryk Szopa.
Oddział R ejonowy Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów od lat podejmuje szereg działań w celu poprawy warunków życia emerytów, rencistów i inwalidów.
Liczba członków Związku stale wzrasta i na
każdym kroku pokazują, że chcą i potrafią być
aktywni nawet w tych trudnych czasach. Na
dzień 31.12.2012 w 23 kołach terenowych
Oddział Rejonowy zrzeszał 1869 członków,
podczas gdy na początku 2008 r. w 21 kołach
zrzeszonych było 1221 członków. W roku
2009 powołano nowe koło w Błotnicy Strzeleckiej z 53 członkami, a w roku 2010 w Rozmierce – 36 członków. W poprzedniej kadencji
wstąpiło do Związku 892 członków, a wystąpiło z różnych przyczyn (śmierć, wykreślenie z
powodu niepłaceni a składek, rezygnacj a) –
333. Większość członków, bo ok 70% stanowią kobiety.
W trakcie ubiegłej kadencji z przykrością
pożegnaliśmy długoletniego przewodniczącego Związku Pana Władysława Habera, nowym
został Pan Stanisław Dłutowski.
Na uwagę zasługuje duża aktywność kół
terenowych, zwłaszcza w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i współpracy z władzami
lokalnymi. Dobra współpraca z władzami lokalnymi jest podstawą skutecznej działalności na rzecz poprawy warunków byt u ludzi
starszych, samot nych i niepełnosprawnych.
P oprawa warunków socjal no–bytowych
członków st anowi priorytetowe zadanie statutowe Związku. Coraz liczniejsza część członków w obecnych trudnych warunkach oczekuje wsparcia materialnego, niestety możliwości są niewspółm ierne do zapotrzebowania.
Niemniej Oddział Rejonowy podejmuje co roku
starania o uzyskanie pom ocy ze źródeł zewnętrznych, głównie i nstytucj i samorządowych, takich jak Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie czy OPS.
W poprzedniej kadencji na 14 wniosków
złożonych do PCPR o dofinansowanie imprez
turystycznych, 7 rozpatrzono pozytywnie i
kwotą dofinansowania ogółem wyniosła 55,9
tys. zł. W takich imprezach jak: Wojewódzki
Dzień Seniora 2008, „Beskidy 2008 (impreza
otwarta), Bieszczady 2009, Góry Świętokrzyskie 2010, Warszawa 2011, Karpacz 2012, Pieniny 2011, nie licząc imprezy otwartej, brało
udział 233 osób z orzeczonym stopniem niepeł nosprawnoś ci.
Ze środków związkowych w minionej kadencji udzielono pomocy materialnej 53 osobom na kwotę 6300 zł, średnia wysokość zapomogi wynosiła 120 zł. Dużym wsparciem dla
członków było również przystąpienie do Opolskiego Banku Żywności, skąd otrzymywana
jest pełnowartościowa żywność w ramach programu pomocy Unii Europejskiej – „Pomoc
dla najbiedniejszej Ludności Europy”. Razem

w latach 2009 – 2012 sprowadzono i rozdano
ponad 203,7 ton żywności na łączną wartość (wg
cen Banku) 539.934 zł. Bank daje żywność, jednak koszt sprowadzenie jej do Strzelec leży we
własnym zakresie. Dzięki wspólnym działaniom
przewodniczących i zarządów kół terenowych,
przychylności firmy transportowej, która zgodziła s ię na niską cenę przewozu oraz wsparciu
Komendy Straży Pożarnej i OSP, którzy zapewnili kilka razy bezpłatny transport, jak również
wsparciu finansowemu gmin na łączną kwotę 9225
zł, pomoc żywnościowa dotarła do potrzebujących. Składamy wszystkim za ten dar najgorętsze
podziękowania i liczymy, że nie opuszczą nas w
przyszłoś ci.
Dbałość o kondycję fizyczną i psychiczną
członków jest również bardzo ważnym aspektem
działań Związku. W latach 2008–2012 zorganizowano 9 turnusów rehabilitacyjnych, z których
łącznie skorzystało 401 osób, z tego 163 otrzymały dofinansowanie ze ś rodków PFR ON za
pośrednictwem PCPR w Strzelcach Opolskich.
Szczególnym uznaniem cieszą się wyjazdy grupowe. W 2008 r. Związek zorganizował ponadto
13 wyjazdów do Parku Wodnego w Tarnowskich
Górach, z których skorzystało 617 osób. W 2008
r. zorganizowano również 2 imprezy w terenie
dla ok 100 członków - dzięki dofinansowaniu
Zarządu Powiatu Strzeleckiego. Związek pozyskał na ten cel środki w ramach zadania „Tradycje nie znają granic” – poznanie wielokulturowości w powiecie strzeleckim. Zrealizowano projekt pn. „Różnorodność kulturowa drogą do jedności”
W minionej kadencji wydano ponadto 549
zaświadczeń uprawniających do zniżkowych
przejazdów PKP. Związek dba również o organizację życia kulturalnego emerytów. W okresie
sprawozdawczym zorganizowano m.in. 8 wyjazdów do Operet ki, w kt órych uczest ni czyło
łącznie 414 osób. Corocznie organizowano wyjazdy do Ot muchowa na ”Lato Kwi atów” –
łącznie wyjechało 10 autokarów z 515 osobami.
Organizowano również wycieczki 1–dniowe –
Wrocław, Pszczyna, Zbros ławice, a także 3dniową wycieczkę do Lwowa. Łącznie uczestniczyły w nich 172 osoby. 305 osób skorzystało
również ze zorganizowanych wyjazdów na coroczne święto organizowane przez Zarząd Okręgowy w Opolu związane z obchodem Światowego Dnia Inwalidy. Podczas tej uroczystości nasze zespoły uzyskały nagrody i wyróżnienia. W
2010 roku III miejsce zajął chór z Ujazdu, w 2011
wyróżnienie otrzymał chór „Centavia” z Centawy, natomiast w 2012 „Sen” ze Strzelec Opolskich.
Podczas różnego rodzaju uroczystości bardzo aktywni członkowie honorowani są odznaczeniami i wyróżnieniami, przyznawanymi przez
władze Związku oraz Wojewodę i Urząd Marszałkowski. W latach 2010-2012 m.in. Związkową Złotą Odznakę Honorową otrzymało 20
członków.
Dużą popularnością cieszą się wieczorki taneczne, w mi nionej kadencji zorganizowano
4 wieczorki, w których wzięło udział 217 osób.
W 2012 r. zorganizowano ponadto dla 31 osób
10 dniowy wyjazd do Mielna na wczasy połączone z kursem komputerowym.
Starsi ludzie nie muszą się nudzić – stąd tyle
i tak różnorodnych inicjatyw mających na celu
poprawę warunków życia osób starszych i niepełnosprawnych
Józefa Balikowska

Akcja „Trzeźwość”
W miniony piątek (17 maja br.) policjanci
z ruchu drogowego przeprowadzili akcję pod
nazwą „Trzeźwość”. Głównym ich zadaniem
było zbadanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu j ak naj większej l iczby
uczestników ruchu drogowego. Tym samym
funkcjonariusze dążyli do wyeliminowania jak
najwi ększej i lości ki erujących będących po
spożyciu alkoholu. Badaniu takiemu poddanych zostało ponad 150 kierujących.
Podczas działań policjanci ujawnili 8 nietrzeźwych kierujących, którzy odpowiedzą za
przestępst wo.
Podobne działania będą kontynuowane.
Nietrzeźwi kierowcy s twarzają bezpośrednie
zagrożenie zarówno dla siebie, podróżujących
z nim pasażerów oraz dla pozostałych użytkowników dróg.
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Wybierz
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I
Technikum (kształcące w zawodach: informatyk, ekonomista, mechanik)
Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Do uczniów gimnazjów i ich rodziców!
Od 1 września 2 012 w bu dyn ku do ty chc zasowego Lice um
Og ólno kształcą cego rozpoczął d ziałalno ść Zespó ł Szkół Pona dgim nazja lnych . Wyd arzen ie to poprzedza ło wiele o baw ze strony
loka lnej sp ołeczno ści, je dnak czas pok azał, że nie m ają one potwie rdzenia w rzeczywistości. Nauczyciele nadal dokład ają wszelkich sta rań , a by zach owa ć d oty chc zasowe tradyc je obu szkół i
wysoki poziom kształcenia. Należy zaznaczyć, że uczniowie liceów
Powiatu Strzeleck iego już d rugi raz osiąg nęli najle pszy wynik w
OKE Dolnego Śląska pod względem zdawaln ości ma tury. Nauka
odby wa się na je dną zm ianę, a młod zież n aszej szkoły ma wiele
możliwości, ab y skorzystać z boga tej oferty zajęć p ozalekcyjnych,
skierowanej zarówno do uczniów zdolnych, jak i tych, którzy mają
problemy w nauce . Młodzi ludzie uczący się w na szej szkole mają
również możliwość realizowania swoich pasji i zainteresowań uczestnicząc w konkursach, olimpiadach i projektach Unii Europejskiej.
Obec nie ucze stniczym y w projektach: eSzkoła , „Powia t Strzelecki
– równamy d o najlepszych”, „Sie ć współpracy na rzec z nowoczesne j szko ły za wodowe j”.
Za chęc amy zatem wszy stkich a bso lwen tów szk ół g imn azja lnych powiatu strzeleckiego do skorzystania z opracowanej na nowy
rok szkolny oferty edukacyjnej.
Zapraszamy do pod jęcia nauki w naszej szkole!
Dyrek tor i nauc zyciele ZSP w Zawad zkiem

Atuty szkoły:
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Fachowa i życzliwa kadra
Wysoki poziom kształcenia
Dobre przygotowanie do matury i egzaminu zawodowego
Pomoc oraz wsparcie doradcy zawodowego i pedagoga
Nauka na jedną zmianę w jednym budynku
Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
Wolontariat (uczniowski klub Activa)
Bogate zaplecze multimedialne (np. kamery i aparaty cyfrowe)
Projekty unijne: E-szkoła, „Powiat Strzelecki – równamy do
najlepszych”. „Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej

Dzięki temu nasi uczniowie zajmuja wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych, maja spore osiągnięcia sportowe i chwalą
sobie przyjazną atmosferę orazróżnorodne zajęcia pozalekcyjne.

Ucz e ń Gimna z jum w podaniu o prz yj ę cie
do klasy pie rwsz e j

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO:

BAZA SZKO ŁY
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

3 pracownie komputerowe
2 pracownie komputerowe mobilne
Kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”
Sala gimnastyczna
Siłownia
Dobrze wyposażona biblioteka szkolna
Tablice interaktywne w większości pracowni
Nowoczesne pracownie przedmiotowe
Szkolna Izba Tradycji
Izba Regionalna ze stałą ekspozycją oraz rekonstrukcja dymarek i pieca chlebowego

ZAJĘC IA DO DATKO WE
Projekty edukacyjne - aktualnie realizowane są zajęcia w ramach projektu „Powiat
Strzelecki – równamy do najlepszych”:
* Certyfikowane kursy językowe FCE i TELC (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski)
* Kursy komputerowe ECDL Start
* Matematyka między szkołą średnią a wyższą (zajęcia przygotowujące do studiów politechnicznych)
* Zajęcia typu „Wsparcie i pomoc” z wielu przedmiotów (10 grup po 5 uczniów)
* Konsult acje dla maturzystów (bezpłatne) pomagające przygotować się do
matury
* Historyczna grupa rekonstrukcyjna
* Zajęcia sportowe (lekka atletyka, siatkówka)
* Zajęcia fot ograficzne
* Szkolne koło biologiczne „Bios”
* Młodzieżowy klub Activa
* Gazetka uczniowska „My o nas”
* Coroczne uczestnictwo w kampanii „Mam haka na raka”
W przyszłym roku szkolnym planujemy realizację kolejnego projektu edukacyjnego, w którym będą m.in. 2 grupy po 5 uczniów przygotowujących się do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz 2 grupy po 8 uczniów przygotowujących
się do zdawania matury z matematyki.

wskazuje język obcy w zakresie rozszerzonym:
język angielski lub język niemiecki;
2. wybiera jedną grupę przedmiotów w zakresie rozszerzonym:
Matematyka, Fizyka, Informatyka (profil politechniczny),
Biologia, Chemia (profil biologiczno-chemiczny),
Historia, Geografia oraz język polski lub wiedza o społeczeństwie
(profil historycz no-geograficzny).
TECHNIKUM (4-letni e) kształcące w zawodach:
technik informatyk (rozszerzone jęz. angielski, matematyka, przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo),
technik ekonomista (rozszerzone jęz. angielski, geografia, przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo),
technik mechanik (rozszerzone jęz. niemiecki, matematyka, przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo).
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (3-letnia)
kształcąca w zawodach: ślusarz, stolarz, mechanik samochodowy, fryzjer, sprzedawca, cukiernik, piekarz, elektryk i innych Uczniowie odbywają praktyki u samodzielnie wybranego pracodawcy. Szkoła może pomóc w znalezieniu pracodawcy
1.

Wymagane są następujące dokumenty:
podanie
świadectwo ukończenia gimnazjum,
wyniki egzaminu końcowego gimnazjum,
zaświadczenia potwierdzające udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
orzeczenie lekarskie (z zaznaczeniem, że kandydat może pobierać naukę w wybranym zawodzie), karta zdrowia i szczepień
trzy zdjęcia (podpisane: imię i nazwisko, data urodzenia oraz adres)

Terminarz rekrutacji
Składanie podań przez kandydatów do szkół ponadgimna20 maja
zjalnych.
- 7 czerwca 2013 r
28 czerwca
Skł adani e przez kandydatów do wybranej szkoły kopii
świadectwa ukończenia szkoły, kopii zaświadczenia o wy- - 2 lipca 2013 r.
niku egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych
dokumentów.
Ogłoszeni e list kandydatów zakwalifikowanych do szkół od 3 lipca 2013 r.
ponadgimnazjalnych
do godz. 10.00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole oraz 3 lipca 2013 r.
od godz. 10.00
dostarczenie orygi nałów dokumentów.
- 5 lipca 2013 r.
do godz. 15.00
8 lipca 2013 r.
Ogł oszenie l ist uczni ów przyjęt ych do poszczególnych
szkół i podanie informacji o wolnych miejscach.
do godz.12.00
Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. Uczniowie, któ- do 10 lipca 2013 r
rzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły mogą składać podania do szkoły dysponującej wolnymi miejscami.
Ogłoszenie list uczniów przyjętych w wyniku rekrutacji 11 lipca 2013 r.
do godz. 13.00
uzupełni ającej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkie, Tel. 77-4616430
www.zspzawadzkie.wodi p.opole.pl l ozawadzki e@wodip.opole.pl
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O przemocy i wykorzystaniu seksualnym dzieci
Zjawisko przemocy jest częstym tematem
szkoleń rozmów osób zajmujących się udzielaniem pomocy dzieciom i młodzieży. W ubiegłym
roku konferencję poświęconą tej tematyce zorganizowała Komenda Powiatowa Policji. Swoje wystąpienia mieli tam, między innymi, przedst awiciele Poradni Ps ychologiczno-P edagogicznej, Sądu Rejonowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie czy Ośrodka Pomocy
Społecznej. Rozmawiano o skali zjawiska przemocy, agresji wobec dzieci na terenie naszego
Powiatu, o miejscach czy osobach mogących
udzielić pomocy.
Tym razem jednak pedagodzy i psychologowie szkolni poprosili o spotkanie jednego z
najbardziej znanych terapeutów, zajmujących się
zjawiskiem przemocy seksualnej wobec dzieci i
młodzieży, psychologa Poradni P rzedmałżeńskiej i Rodzinnej z Opola Wacława Mitoraja. Poprowadził w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej spotkanie poświęcone m.in.: pogłębieniu wiedzy o społecznych i psychologicznych
uwarunkowaniach seksualnego wykorzystywania dzieci i młodzieży; rozpoznawaniu symptomów wykorzystania seksualnego; ustaleniu zasad programowania interdyscyplinarnej diagnozy i pomocy osobom pokrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym oraz sprawcom wykorzystania.
Pokrótce wprowadzone lub przypomniane zostały definicje przemocy seksualnej wobec
nielet niego – wynikające z aktualnego stanu
prawnego.
Mówiąc o seksualnym wykorzystywaniu
dzieci i młodzieży warto przypomnieć zasady
zdrowych zachowań seksual nych:
* Osoby powinny być w podobnym wieku;
* Musi być zgoda drugiej osoby;
* Zachowania nie powinny odbywać się w
miejscach publicznych;
* Nie powinni być w nie angażowani członkowie rodziny – np. bracia, siostry;
* Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie: czy
tego chcę? Czy to dobry pomysł? – jeśli
TAK – jakie są powody?
Zasady te są odpowiedzią na określone w
kodeksie karnym działania sprawcy przestępstw

godzących w wolność seksualną:
1. Doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego lub do poddania się innej
czynności seksualnej albo do wykonania
takiej czynności wykorzyst ując bezradność innej osoby lub wynikający z upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej lub brak zdolności tej osoby do
rozpoznania znaczenia czynu, albo pokierowania swoim postępowaniem; przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia przemocą,
groźbą bezprawną lub podstępem.
2. Obcowanie płciowe z małoletnim poniżej
lat 15 lub dopuszczenie się wobec takiej
osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzeni e jej do poddania się takim
czynnościom albo do ich wykonania. Tu
koniecznie trzeba pamiętać, że taktyka działania sprawcy, wola pokrzywdzonego, relacja sprawcy z pokrzywdzonym – nie mają
wpływu na stwierdzenie przestępstwa!
3. Sprawca dopuszcza s ię obcowania płciowego w stosunku do wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry. Tu także zarówno wola
uczestników jak i taktyka sprawcy nie mają
wpływu na stwierdzenie przestępstwa.
Prowadzący nakreś li ł równi eż portret
sprawcy – osoby, która zaspokaja swoje potrzeby w niewłaściwy sposób. Zwrócił uwagę na
fakt, iż skupienie się osób zaangażowanych w
pomoc rodzinie jedynie na ofierze - może skutkować dalszymi zachowaniami niepożądanymi
ze strony sprawcy.
Istotnym elementem spotkania była dyskusja na temat zagrożeń rozwojowych u ofiar przemocy seksualnej. Osoby takie w dorosłym życiu,
mogą napotykać trudności w nawiązaniu prawidłowych relacji z innymi, założeniu rodziny,
pełnieniu wielu ról społecznych. Skutki psychologiczne są tak znaczące, gdyż około 97%
sprawców to osoby z najbli ższego otoczenia
dziecka – rodzina i znajomi.
Badania /Sorensen, Snow 1991/ wskazują,
iż relacje pomiędzy sprawcą a dzieckiem najczęściej mają charakter kazirodczy /58%!/, sprawcą

jest członek dalszej rodziny /16%/ lub osoba
znajoma, stykająca się na co dzień z dzieckiem /
23%/. Sprawcy przemocy seksualnej całkowicie obcy dziecku to zaledwie 3%!
Stąd ostat nia część szkolenia była część
poświęcona zasadom postępowania i możliwościom pomocy ofiarom przemocy s eksualnej.
Najważniejsze z nich to:
uświadomienie dziecku, że nie ponosi żadnej winy za czyny dorosłych;
pomoc w odzyskaniu poczucia bezpieczeństwa (związane z odizolowaniem od sprawcy);
wiara w zgłaszany przez dziecko problem
(tu warto zauważyć, że zdarza się, iż dziecko opisuje nieistniejący stan rzeczy. Warto
się wtedy zastanowić – dlaczego zwraca
naszą uwagę na swoją sytuację? O jakim
problemie tak naprawdę chce nam zasygnalizować? !).
Wacław Mitoraj , korzyst ając z zasobów
własnych doświadczeń w pracy przypomniał, iż
skuteczna pomoc rodzinie, w której wystąpiło
zjawisko przemocy seksualnej to pomoc interdyscyplinarna: zarówno wsparcie dziecka, mobilizowanie zasobów rodziny jak również praca ze sprawcą oparta o konkretny program pomocowy.
Przypomniał także o możliwości skorzystania z pom ocy pedagogów i psychol ogów
placówek oś wiatowych oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej a t akże:
Poradni Przedmałżeńskiej i Rodzinnej NZOZ,
Opole, ul. Damrota 6 tel. 77 454 48 45
oraz Fundacji Dzieci Niczyje, Warszawa,
ul. Katowicka 31, Tel. 22 616 02 68,
e-mail: fdn@fdn.pl
bezpłatny telefon zaufania dla dzieci
i młodzieży:11 61 11
W następnym numerze – o objawach, które
mogą sygnalizować wykorzystywanie seksualne dziecka, ich następstwach oraz o organizacji
pomocy.

Mój przyjaciel
– koń
16 maja klasa I
S zkoł y P odstawowej oraz
klasa II Gimnazjum Zespołu
Szkół Specjalnych w Kadłubie rozpoczęła
real izację zadania edukacyjno – t erapeut ycznego
„Mój przyjaciel-koń”. Zadanie będzie realizowane do października 2013 roku. Celem zadania
jest przede wszystkim poprawa koordynacyjnych zdolności motorycznych, głównie równowagi i poczucia rytmu, a także zmniejszanie spastyczności mięśni, pobudzanie zmysłów, relaksacja i odprężenie oraz stymulacja uwagi, pamięci, myślenia i mowy.
Uczniowie na pierwszych zajęciach obejrzeli stajnie, poznali: warunki w jakich żyją
konie, niezbędne przedmioty do pielęgnacji koni
oraz ważne zasady bezpiecznego przebywania
wśród tych zwierząt.
Po teorii nadszedł czas na próbne jazdy.
Okazało się, że nasi uczniowie błyskawicznie
zaprzyjaźnili się z koniem o imieniu Harnaś i
jego właścicielką panią Martą Czachor. Doskonale poradzili sobie z jazdą stępem na lonży, a
niektórzy spróbowali nawet jazdy kłusem. Wrażeń było co nie lada. Zadowoleni wróciliśmy do
szkoły z niecierpliwieniem oczekując kolejnych
zajęć.
Zadanie zostało podjęte przez wychowawców klas p. Barbarę Macygon oraz p. Monikę
Szendzi elorz.

szłości wezmą udział w kolejnej edycji konkursu a jednocześnie zachęcą swoich kolegów do
wzięcia w nim udziału i sprawdzenia swoich
wiadomości z fizyki.
Uczniów do konkursy przygotowywały
nauczycielki fizyki: pani mgr Kazimiera Malisz
oraz pani mgr Katarzyna Uchańska – Łukasik.
Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać na stronie: www.eureka.suwikr.pl.
Mam nadzieję, że wyniki uzyskane przez
wyróżni ających się uczes tników Konkursu
będą stanowić zachętę do kontynuowania i rozwijania przez nich swoich umiejętności.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Katarzyna Uchańska - Łukasik

pedagog Poradni PsychologicznoPedagogicznej, Irena Niewęgłowska

Popołudnie z niemieckim kinem
Tuż przed długim majowym weekendem
uczniowie CKZiU zainteresowani filmem i językiem niemieckim połączyć mogli swoje dwie
pasje uczestnicząc w projekcie pt. „Dzień kina
niemieckiego”. Spotkanie zorganizowały nauczycielki języka niemieckiego Aleksandra Piechaczek i Anna Grzesi ńska. Celem spotkania
był o przybliżenie młodzieży współ czesnego
kina niemieckiego, wspólne obejrzenie zaproponowanego przez organizatorki filmu, dyskusja nad nim, a także doskonalenie znajomości
języka.
Film, który zaproponowany został młodzieży to „Good Bye Lenin”, obsypana nagrodami
produkcja z 2003 roku przedstawiająca w humorystyczny sposób upadek muru Berlińskiego i realia świata NRD. Przed projekcją uczniowie otrzymali zestawy zadań do wykonania podczas filmu. Treść zadań dotyczyła fabuły i poszczególnych wątków filmu. Po projekcji kartki z rozwiązaniami zostały zebrane, a wśród prawidłowych odpowiedzi rozl osowano drobne
upominki.
Jak w prawdziwym kinie nie zabrakło chipsów, coli i pizzy. Wszyscy uczestnicy wycho-

Im fizyka nie straszna
Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego
Konkursu Fizycznego „Eureka” ogłosił wyniki konkursu, który odbył się 12 marca 2013r. w
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.
Uczni owie z niecierpliwością czekali na
wyniki konkursu i na informacje ile punktów
zdobyli w konkursie. Po rozwiązaniu testów
mówili, że niektóre pytania były trudne, ale bardzo ciekawe. Maksymalnie można było uzyskać
38 punktów. Największą liczbę punktów zdobył Andrzej Osadnik z klasy II Tmel i tym samym
zasłużył na dyplom wyróżnienia i nagrodę książkową - bardzo ciekawą Ilustrowaną Biblioteką
Wiedzy – Technika. Dyplom wyróżnienia przyznawany jest dla ucznia, który uzyskał od 26
punktów. Serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że w przyszłości Andrzej będzie uczestniczył
w konkurs ach z fizyki i uzyskiwał wysokie
wyni ki.
Na pochwałę zasługują również pozostali
uczniowie biorący udział w teście. Judyta Mehlich oraz Tomasz Rzepka uzyskali 25 punkty i
również otrzymali nagrodę książkową.
W sumie jedenastu uczniów uzyskało wynik powyżej 20 punktów! Wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy uznania i długopisy, które mogą si ę przydać w kolejnych
konkursach.
W Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym
„Eureka” trzydzies tu uczniów CKZiU brało
udział po raz pierwszy. Każdy udział w konkursie to dla ucznia sprawdzian wiedzy i umiejętności , a Konkurs „Eureka” to jednocześnie
sprawdzian szybkości w zaznaczaniu poprawnych odpowiedzi. Czas trwania testu to tylko
45 minut a pytań do rozwiązania aż 31, w tym
jedno pytanie opisowe! M yślę, że wszyscy
uczestnicy świetnie poradzili sobie ze stresem i
są zadowoleni z uzyskanych wyników i w przy-

Proje kt jest finansowa ny ze śro dków Euro pejskieg o Fundusz u Rozwoju Regiona lnego
w ram ach Progr amu Oper acyjnego Pomoc Tec hniczna 2 007-2013 we współpracy
z Min isterstwem Rozwoju R egionalneg o oraz ze środków b udżetu pań stwa.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH
EUROPEJSKICH W STRZELCACH OPOLSKICH INFORMUJE
O NABORACH WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z

REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
w ramach działania 4.3 RPO WO 2007-2013
Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków w ramach działania 4.3
Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii RPO WO 2007-2013.
Wnioski można składać od 13 do 27 maja 2013 r.
Więcej: http://rpo. opolskie.pl/ rpo/index.php?id=5141&idd=1264
dzili z „kina” uśmiechnięci i zadowoleni. Mimo,
że krzesełka były niewygodne, światło niezbyt

przyciemnione, a projekcja nie odbywała się w
formacie 3D.
Anna Grzesińska, Aleksandra Piechaczek

Woda daje radość

„Woda daje radość” to zadanie realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w Kadłubie, przy współudziale finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.
W zajęciach na strzeleckim basenie w dniu
11 maja wzięło udział 15 niepełnosprawnych
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w wieku szkolnym, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność ruchową sprzężoną z upośledzeniem umysłowym znacznym i głębokim, nie
mają możliwości korzystania z zajęć na basenie
w formie grupowej. Wśród uczestników jest 6
osób na wózkach inwalidzki ch. P rawidł ową
realizacj ę zadania zapewniają wolontarius ze:
nauczyciele Zespołu S zkól Specjalnych przy
DPS w Kadłubie, rodzice oraz dorośli mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie.

Zajęcia są tak przygotowane, że do wody
każdy uczestnik programu wchodzi z osobistym
opiekunem. W małym basenie z atrakcjami wodnymi uczestnicy po raz pierwszy spotkali się z
wodą, ale mamy nadzieję, że nie ostatni. W projekcie mamy zaplanowanych pięć takich wyjazdów w tym roku.
Trudno opisać emocje i wrażenia uczestników zajęć, bo wszystko mieści się w prostym
słowie RADOŚĆ. Warto obejrzeć zdj ęcia na
nas zej st roni e www. niepel nos prawni -kadlub.pl, aby zrozumieć zadowolenie uczestników i organizatorów. Bardzo serdecznie dziękujemy Dyrektorowi i pracownikom Centrum
Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” za serdeczność i całkowite wsparcie naszej inicjatywy.
Kornelia Mroszczyk
Prezes Zarządu Stowarzyszenia

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH
EUROPEJSKICH W STRZELCACH OPOLSKICH INFORMUJE O

Konkursie „Jak Polak z…- z sąsiadem lepiej”
- sfotografuj projekty EWT i EISP!
Długi majowy weekend i zbliżające się wakacje to czas podróży i aktywnego wypoczynku.
Spędzanie urlopu na terenach przygranicznych może być znakomitą okazją do poszukiwań
projektów zrealizowanych we współpracy z partnerami z zagranicy. Zdjęcia powinny przedstawiać zdarzenia i osoby w miejscach, które zmieniły się bądź zaistniały dzięki wsparciu z transgranicznych programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.
Prace można przesyłać do 7 lipca 2013 r. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież,
a także osoby dorosłe. W ramach każdej z 5 kategorii tematycznych (przedsiębiorczość i innowacje; przestrzeń publiczna, transport; edukacja i nauka; ochrona środowiska; turystyka, kultura,
tradycja) przewidziano nagrodę (czytnik e-booków) dla obydwu grup wiekowych. Każdy uczestnik konkursu może przysłać tylko jedno zdjęcie. Wielkość pliku w formacie jpg lub tiff nie powinna przekraczać 15 MB, a rozdzielczość fotografii powinna wynosić minimalnie 3000x2000
pikseli, 300 DPI.
Dodatkowo jury przyzna nagrodę dla beneficjenta najczęściej fotografowanego projektu.
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do konkursu (stanowiący załączniki do regulaminu) należy przesłać pocztą na adres organizatora konkursu: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs DWT”, a skan zgłoszenia wraz z wykonaną fotografią na adres e-mailowy: konkurs.dwt@mrr.gov.pl
Wiadomości o realizowanych projektach można uzyskać ze stron internetowych programów, w których uczestniczy Polska:
* Pols ka-Brandenburgia
* Polska-Meklem burgia Pomorze Przednie-Brandenburgia
* Pol ska-S aksonia
* Czechy-Pols ka
* Pol ska-S łowacja
* Litwa-Pols ka
* Litwa-Pols ka-Ros ja
* Pol ska-Białoruś-Ukraina
* Południowy Bałtyk
Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie i załącznikach. Serdecznie zapraszamy do
udziału w konkursie!
Regulamin konkursu wraz ze zgłoszeniem dostępny jest na stronie www.ewt.gov.pl w zakładce
działania promocyjne - aktualności
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PO WIAT ST R ZE LEC KI
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
ul. Powstańców Śl. 3, 47-100 Strzelce Op.
tel.77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
ul. Krótka 1, 47 - 120 Zawadzkie
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzel ceop@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
Zespół Szkół Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Leśnicy
tel. 77 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzel ce-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

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

Polskie Stowar zysze nie
Dia bety ków
Koło Powia towe
47-10 0 Strzelce Opols kie,
ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54; 77/ 461 23 20;
tel kom. 604 540 402
Wy da wca: P owiat Strzelecki
Reda ktor Na czelny : Marta G órka
Zastr zegamy s obie pra wo skrac ania
teks tów. M ateria łów
nie z amówionych nie zwra camy.
Druk: Drukarnia „PRO ME DIA”
45-125 O pole, ul. Skła dowa 4,
tel. 7 7/4428008, fax 77/44 28009

Sz pi tal Powiatowy im. Pr ałata J . Glowatz kie g o w Str z e lcac h O pols kich
Te le fony: Ce ntrala 77/ 40 70 100
Se kre tariat Dyre ktora 77/ 40 70 103
ht tp: //www.s z pi tal .st rz e l ce - op. pl

UWAGA PODRÓŻNI

O ddz iał y / O rdy nato rz y
O ddz ia ł We wn ę trz ny
O ddz iał Ane ste z jolo gii
i Inte ns ywne j Te ra pii
O ddz ia ł
Gi ne k ol ogi cz n o- Poł oż n ic z y
O ddz ia ł No wor odko wy
O ddz iał Dz i e cię cy
O ddz ia ł Ch irur gicz ny
Blo k O pe racy jny
Sz pita lny O ddz iał Rat unko wy

PKS w Strz e lcac h O polski ch SA

Dr n. m e d. Andrz e j Witte k
Dr n . me d. Zbignie w Bracha cz e k

informuje,że z dniem 27.05.2013
wprowadza n/w pro mocyjne ceny biletów jedn orazowych na trasie
Strz elce Op. -Opole - Strzelce Op.

Je r z y Cic hoń
Ce ny bile tó w z mi e jscowo ści:
Jar osła w Bu kows ki
Dr n. m e d. Jarosław Mijas
Sł awom ir C hmie le ws ki
Bar tosz Rudz ińs ki
Ry sz ar d Wi le ńs ki

Strzelce Op., Sucha - Opole - 7 z ł
Suchodaniec, Ligota Czamborowa, Izbick o - Opole - 5 z ł

ZA P R A S ZA M Y

Po radn ie S pe cj alis tycz ne
1 . Po radnia Gin e ko logi cz n o-P ołoż nic z a - Lek. Med. Bar bara Błą kała,
Lek. M ed. Bartosz Siciak
2 . Po radn ia Diabe tolo gicz na
- Lek. Med. Izabela Andr ecka,
Dietet yk
Ale ksan dra Tarn owsk a-Kr ępa
3 . Po radn ia Urolo gicz na
- Lek. M ed. Rafał Olejnik,
Lek. M ed. Marek Kalisz
4 . Po radn ia O nk olog icz na
- Lek. Med. Dar iusz Mor awski
5 . Po radn ia Kardiolo gicz na
- Dr n. m ed. Renata Rybczyk
6 . Po radn ia G ast rolo gicz na
- L ek . M ed. Dar iusz Zwoliński,
Lek. Med. Jacek Kleist
7 . Por adnia Chiru rgii Uraz owo O rt op.
- Dr n. m ed. Mirosław Porwoł
Lek. Med. Sławomir Święchowicz
Lek. Med. Wojciech Superat
8 . Po radn ia Pre l uks acyj na
- Dr n. m ed. Mirosław Porwoł
Rejestracja cod ziennie, w dni rob ocze, osob iście
lub telefonicznie w godz. 7.00-15.00, pod numer tel. 77 / 40 70 102.
Rejestracja do p oradni mie ści się na parterze b udynku Szp itala.
9 . Po radn ia P atol ogii Noworodka
- Lek. Med. Beata St rzałkowska,
Lek M ed. Jaro sław Buk owski
Reje stracja: ponied ziałek, czwartek , w godz. 7.30-8 .30,
telefonicznie, pod numer tel. 77 / 40 70 156.
- Lek. Med. Dariusz Zwoliński,
Lek. Med. Jacek Kleist
Kolonos kopia - Reje stracja cod zienn ie,
w dni robocze , osobiście w Pracowni E ndoskopo wej,
która mieści się na parterze budynku Szpitala

10 .Pr acownia En dosk opo wa

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

Szpital Powiatowy w Strzelcach Op.

Gastros kopia - R ejestra cja co dziennie, w dn i robo cze,
osob iście w Praco wni End oskopo wej,
która mieści się na parterze budynku Szpitala lu b telefonicznie,
w godz.13 .00-14.00, pod n umer tel. 77 / 4 0 70 266.
11. Praco wnia USG
(ist nieje mo żliwość wykonan ia bada nia USG odpłatn ie bez skierowa nia)
Lek. Med. Mir osław Wr óbel
Rejestracja codziennie, w dni robocze osobiście , w Pracowni USG
lub telefonicznie, w godz. 10.00-12.00 pod numer te l. 77 / 40 70 149.
12. Praco wnia RTG
- Lek. Med. Mir osław Wr óbel
a ) Ur ogr af ia
b) Wle w kon trast owy j e lita grube go
c ) Prz e świ e tle n ie prz e ł yku, ż ołą dka, dwun astn icy
d) Tom ografi a kom pute ro wa ( odpłatnie)
Rejestracja cod ziennie, w dni robo cze, osobiście w po koju lekarzy Pracown i RTG
lub telefonicznie, w godz. 7.00-12.30, pod numer te l. 77 / 40 70 260.

Reklama tytoniu
zabroniona
Każdego roku 31 maja Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) inicjuje obchody Światowego Dnia bez Tytoniu. W roku bieżącym
działania antytytoniowe prowadzone są pod
hasłem „Zakaz reklamy i promocji tytoniu
oraz sponsoringu przez firmy tytoniowe”.
Głównym celem odchodów tegorocznej kampanii jest przyczynienie się do ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed skutkami
zdrowotnymi, społecznymi i ekonomicznymi wynikającymi z narażenia na dym tytoniowy poprzez działania wspierające zakaz reklamy i promocji wyrobów tytoniowych oraz
sponsorowania.
Zakaz wszelkiej reklamy, promocji i sponsorowania wyrobów tytoniowych wymagany
jest na mocy Ramowej Konwencji WHO o
ograniczaniu używania tytoniu. Udowodnione, że kompleksowe zakazy w tym obszarze
prowadzą do zmniejszenia liczby osób rozpoczynających palenieoraz do zmniejszenia liczby
osób już palących. Jest to jeden z najbardziej
opłacalnych sposobówna ograniczenie popytu na wyroby tytoniowe.
Niestety każdego roku światowy przemysł tytoniowy wydaje dziesiątki miliardów
dolarów na promowanie swoich śmiercionośnych wyrobów, co zresztą potwierdza raport
WHO z 2011r. na temat epidemii palenia tytoniu, z którego wynika, że tylko 6% ludności świata jest w pełni chroniona przed narażeniem na reklamę, promocję i inne taktyki

Ruszyły poręczenia dla firm
Z dniem 1.05.2013 r. ruszyły preferencyjne poręczenia
dla mikro, małych i średnich firm z opłatą 0 %.
Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu informuje, że w dniu 01.05.2013 r. uruchomił preferencyjne poręczenia dla firm z opłatą 0 %. Preferencyjny i korzystny dla firm pragnących skorzystać z kredytów lub pożyczek inwestycyjnych i obrotowych celowych program jest realizowany dzi ęki pozytywnej opinii Zarządu
Województwa Opolskiego Instytucji Zarządzającej RPO WO na lata 2007-2013. To dzięki
pozytywnej opinii Zarządu Województwa ale
również zaangażowaniu Zarządu Powiatu Strzeleckiego, uruchomiona została linia Poręczenie
na rozwój firmy 0 %, dająca bardzo duże korzyści mikro- małym i średnim przedsiębiorcom z
terenu województwa opolskiego.
Szczegółowe informacje o ofercie
dostępne są w siedzibie Funduszu,
na stronie www.orfpk.opole.pl i bezpośrednio
u doradców Funduszu tel. 77/ 44-15-620.

Na poz osta łe badania r e je stra cja ni e je st wymag ana.
e) Mam mogra fia
Rejestracja codziennie, w dn i robocze, osobiście w pokoju techników Pracowni
RTG lub telefonicznie, w godz. 7.00-20.00, pod numer tel. 77 / 40 70 261.
Reje stracja na b adania mammo grafic zne w ramach programu zd rowotn ego:
Profilaktyka raka piersi, co dziennie, w dni roboc ze, osobiśc ie w Pracowni USG
lub telefonicznie w godz. 13.00-14.00 , pod numer tel. 77 / 40 70 149.
UWAG A: do re je st racji nale ż y prz yg otować nume r PESEL pacje nta.
13. Poradnia Dermato logicz na (o dpłatn ie)

- L ek . Me d. E lż biet a Ur ba ńska Km ie ciak
- Pon iedziałek 16.0 0-19 .00
14. Centrum Obsługi Osób Niedosłysząc ych AUDIFON
- Bada nie Słuchu ( odpłat nie)
- Śro da 9. 00-12 .00
15. Pracownia Dia gnosty ki Neur ologic znej EM G, EEG, PW
Agn ieszka Fuda la (o dpłatn ie)
- Każd y trzeci po niedziałek miesiąca w godz. 14.00 -18.00
Pra cownia RTG o raz La borato rium c z ynne całą dobę
w dni po wsz e dnie i w n ie dz ie lę

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.

stosowane przez przemysł tytoniowy.
W Polsce zgodnie z obowiązującą ustawą
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.
U. z 1996r., Nr 10, poz. 55, z późn. zm.)
zabrania się:
- reklamowania i promocji wyrobówtytoniowych, rekwizytów tytoniowych i
produktówimitujących wyroby tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu m.in. wmediach, kinach,
placówkach leczniczych i oświatowych,
na terenie obiektów sportowo – rekreacyjnych, na plakatach, wśrodkach usług
informatycznych,
- sponsorowania przez firmy tytoniowe
działalno ści sp ortowe j, kulturaln ej,
oświatowej, zdrowotnej i społeczno –
politycznej,
- eksponowania w punktach sprzedaży
przedmiotów imitujących opakowania
wyrobówtytoniowych.
Za łamanie powyższych zakazów grozi
kara grzywny do 200 000 zł, kara ograniczenia wolności lub kara łączna.
Obowiązujące regulacje prawne mają na celu
ograniczenie agresywnych “ i perfekcyjnych
działań marketingowych promujących tytoń,
jako że jest to jedyny legalnie sprzedawany
produkt, który zabija.
Patrycja Płoszaj
PSSE w Strzelcach Op.

Proje kt współfinansowany ze śr odków Eu ropejskiego Fundu szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regiona lnego
Progr amu Oper acyjnego Wojewódz twa Opols kiego na lata 200 7-2013 „I nwestuje my w Twoją przysz łość”

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.
Lokalny Punkt Informacyjny
Tel. wew. 705
Wydział Inwestycji i Zarządzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791
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PO WIAT ST R ZE LEC KI

Tylko jeden jest dzień taki, tej wiosny...
Dzień ciepły, słoneczny, czuły i radosny...
Bo przecież tylko jedną Mamę mamy...
I właśnie Ją najbardziej kochamy.

„MOTOSERCE”

Wszystkim naszym Mamom
- w dniu Ich święta składamy najpiękniejsze, z głębi serca płynące
życzenia i podziękowania za poświęcenie,
miłość, troskę i wszystkie lata
oddane nam, dzieciom.

Uczniowie ZSS w Kadłubie na targach w Berlinie
Uczni owie Szkoły Przysposabiającej do
Pracy, która istnieje w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie, biorą udział w projekcie edukacyjnym pn. „Sieć współpracy na
rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej”, który
jest realizowany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu i współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społ ecznego. Uczniowie w
ramach tego projektu biorą udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, na których przy
pomocy nowoczesnych narzędzi ICT poznają
kulturalne i sportowe obiekty istniejące na terenie Kadłuba i najbliższej okolicy. Ponadto
kilkoro uczniów wzięło udział w warsztatach
pn. „ Promujemy swoją szkołę”, na których powstał film reklamujący Szkołę Przysposabiającą
do Pracy. Uczniowie wcześniej przygotowali
krótkie filmiki ze swojej szkoły i zrobili zdjęcia, które później zos tały wykorzyst ane przy

montażu tego filmu. Nie obyło się także bez pomocy nowoczesnego sprzętu multimedialnego.
Ciekawym punktem projektu był wyjazd dwóch
uczniów: Piotrka Bosego i Bartka Kuczewskiego wraz z opiekunem na Międzynarodowe Targi
Turystyczne do Berlina. Atrakcji nie zabrakło.
Uczniowie w pierwszym dniu zwiedzali Berlin,
zobaczyli piękne zabytki tego miasta i nowoczesną architekturę oraz posłuchali o jego historii. Drugiego dnia uczestnicy wyjazdu spędzili 8 godzin na Targach. Odwiedzali stanowiska ws zyst ki ch kontynentów. Naj bardzi ej
spodobał im się kontynent afrykański , gdzie
podziwiali egotyczne tańce, barwne ubiory i
ciekawe eksponaty z tego regionu. Na dłużej
zatrzymali się także przy stanowisku Opolszczyzny. Nasz region dumnie prezentował swoje
atrakcje turystyczne.
Uczni owi e biorący udzi ał w proj ekcie
wzięli także udział w konkursie pn. „e- Portfo-

lio”, młodzież pod czujnym okiem opiekunów
wykonała prezentacje multimedialne dotyczące
swoich pasji, zainteresowań, marzeń i osiągnięć.
Najwyżej została oceniona praca Dariusza Dwornika ucznia klasy I SPdP, zajął on III miejsce i
ot rzymał w nagrodę wieżę hi -fi. Pozos tali
uczniowie: Piotr Bosy, Michał Czaniecki i Bartek Kuczewski otrzymali wyróżnienia, a nagrodą
były aparaty fotograficzne.
Uczniowie wezmą jeszcze udzi ał w zajęciach e-lerningowych oraz w happeningu zorganizowanym na zakończenie projektu.
Dzięki tej inicjatywie młodzież uczęszczająca do Szkoły Przysposabiającej do Pracy zdobędzie nowe umiejętności i będzie bogatsza o
nowe doświadczenia. Uczniowie lepiej poznają
działanie sprzętów multimedialnych, nauczą się
robić zdjęcia oraz dowiedzą się jak należy mądrze korzystać z Internetu.
Monika Szendzielorz

W minioną sobotę (18 maja 2013r.) na Placu
Targowym w Strzelcach Opolskich odbyła się V
Edycja Akcji „MOTOSERCE”, którą zorganizowali miłośnicy jednośladów z klubu Troopers
Of Highways MC Poland oraz strzeleckiej Grupy Motocyklowej "Eternal Riders". Jednym z
głównych celów im prezy była zbi órka krwi,
pobierana w specjalistycznym aut obusie Centrum Krwiodaws twa i Krwiolecznict wa. Do
zbiórki krwi przyłączył się również Komendant
Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich mł.
insp. Dariusz Wierzbicki.
Na pikniku motoryzacyjnym zaprezentowali się także strzeleccy policjanci m.in. był pokaz
tresury psów służbowych przez przewodników
tj. mł. asp. Pawła Serek oraz st. sierż. Roberta
Woźniak. Widzowie mogli zobaczyć także policyjne motocykle honda, którymi funkcjonariusze z ruchu drogowego pilotowali przejazd motocyklistów przez Strzelce Opolskie.
„MOTOSERCE” to impreza dla wszystkich. Dla tych, którzy kochają szybką jazdę i
zapach smaru silnikowego oraz łączy wspólna
pasja do motocykli i s zczere emocje oraz dla

wszystkich ludzi, którzy chcą dorzucić swoją
cegiełkę w postaci oddanej krwi, która jest „darem życia”.

Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2012
LOKOMOTYWA SPALINOWA
Lds-100K-EM A
(przeznaczona dla kopalni)

O PIS FIRMY:
Energo -Mechanik Spółka z o.o. jest przedsiębiorstwe m średniej wielkości, działającym od 1956 roku. Spółka obsługuje firmy z branży energe tycznej oraz górnictwa. Firma stale podnosi swoje kwalifikacje i usprawnia zarządzanie: od 2006 roku
stosuje syste m zarządzania jakością, obecnie oparty o normę ISO 9 001, w latach
2009-2 012 uzyskała Certyfikat SZJ KOMAG 12 QS 140 w za kresie proje ktowania i produkcji konstrukcji metalowych, maszyn i urządzeń dla górnictwa i energetyki, obsługi serwisowej. Misja Spółki brzmi: „Rozwijają c umiejętności, tworzymy
wyroby służące Klientom i środowisku – energety ce i górnictwu”.

O P IS PRO DUKTU:
Lokomotywa dołowa spalinowa Lds-100K-EM A jest przeznaczona do prac transpo rtowych i prze woz owyc h w po dzie mny ch wyro biskach ko palń za gro żony ch
wy buch em pyłu węglowego i/lub m etan u. W uk ładzie nap ędowym loko moty wy
zastosowano n iskoto ksycz ny silnik wysok opręż ny “ z turbo doładowaniem firmy
Deutz. Owa lokomotywa wyposażona jest między innymi w manewrowy hamulec
proporc jonalny z na pędem hydraulicznym, hydr aulicznie luzowany hamulec awaryjno-p ostojowy, elek tron iczny system n adzo ru pa rame trów oraz meta nomierz
spr ężony z elek tronicznym system em.

Energo – Mechanik Spółka z o.o.
ul. Krakowska 73
47-100 Strzelce Opolskie
Tel. 77 461 32 51
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