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Po likwidacji kursów
-jest lepiej?

Wszystkim Paniom, z okazji Dnia Kobiet,
składamy
-adości, uśmiechu i pomyślności
tak w amu waszego święta, jak i co dzień.

Niech każda chwila życia będzie dla Pań wyjątkowa,
^'j"'^ 'pelpKTudzkiej życzliwości i powodu do dumy.

Publikowane rozkłady jazdy są nie
aktualne na terenie powiatu krapko
wickiego. Proponowane do likwidacji z
dnieml marca 2012 r. kursy , na tere
nie powiatu krapkowickiego są czaso
wo wstrzymane do zawieszenia.
Trwają rozmowy z samorządami z
terenu powiatu krapkowickiego. Od ich
wyników zależy czy kursy te zostaną
utrzymane.

Niech spełniają się Wasze marzenia

W

- te wielkie i te maleńkie,
a wszelka pomyślność niech towarzyszy Paniom

'.j

Ile czasu daje sobie zarząd
PKS na obserwację, jakie pozyty
wy przyniosły wprowadzone w roz
kładzie zmiany? Pozytywy - dla
spółki i dla pasażerów?

w życiu osobistym i w pracy zawodowej.
Przewodniczący Rady Powiatu

^ Strzelecki

Henryk Bartoszek
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odpowiada prezes PKS Aleksander Patoła

Zamieszczany w ostatnich
dwóch wydaniach naszej gazety
rozkład jazdy autobusów PKS jest
aktualny czy nie? Podobno nie...

‘

Strażacy - ratownicy
W ostatnią sobotę (3 marca) ran
kiem doszło na autostradzie A4 w po
bliżu Góry św. Anny aż do trzech wy
padków.
Wszystkie wydarzyły się na bar
dzo krótkim odcinku drogi - w pobli
żu 260 kilometra. I stało się to w bar
dzo krótkim czasie.
Po godzinie 7.00 na jezdni w stro
nę Wrocławia 22-letni kierowca forda-escorta nie zapanował nad autem,
które wpadło w poślizg i wypadło z
drogi. Ciężko ranna została 23- letnia
pasażerka samochodu, którą do Wo
jewódzkiego Centrum Medycznego w
Opolu zabrał śmigłowiec Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego.
O godzinie 7.32 doszło do wypad
ku dwa kilometry dalej. 35-latek jadący zbyt szybko samochodem kia picanto uderzył w barierę, a następnie
wypad! z drogi i dachował. Kierowca
został ranny.

Zarząd podjął decyzję o likwidacji
tylko tych kursów, które generowały
najwyższe straty. Powinien podjąć de
cyzję o likwidacji wszystkich kursów ,
które generują straty, ponieważ obo
wiązkiem spółki jest świadczenie usług
z co najmniej minimalnym zyskiem , a
nie ze stratą .
PKS jest takim samym przedsię
biorcą jak każdy inny. Posiada infra
strukturę do świadczenia usług transpor
towych. Z własnej inicjatywy powinien
realizować te , które są dochodowe, a

na zlecenie organów , których zada
niem własnym jest zapewnienie prze
wozu publicznego, te które są koniecz
ne z uwagi na użyteczność publiczną
(bez względu na to czy są rentowne ).

Zgodziłby się pan z opiniami:
„w strzeleckim PKS tak źle jesz
cze nie było” i „Miało być lepiej,
jest gorzej”? Jak pan sądzi - kto
mógłby się pod nimi podpisać: pra
cownicy czy pasażerowie?
Nie jest prawdziwe twierdzenie, że w
PKS-ie źle się dzieje albo, że jest go
rzej.
Jest inaczej, bo w PKS-ie wprowa
dza się po prostu normalne zasady roz
rachunku ekonomicznego. PKS nie
może dłużej dopłacać do nierentow
nych kursów, bo nie taka jest jego rola.
PKS oferuje usługi. Usługi te kupują
klienci (osoby fizyczne ) albo samo
rządy, które własnymi środkami albo
zamówionymi (np. w PKS -ie ) zreali
zują zadanie własne - zaspokajanie
potrzeb ludności.
Gdyby PKS nie wprowadzał zmian
i niczego nie urealniał, to musiałby za
kończyć w dłuższej perspektywie swoją
działalność. Wtedy pracownicy straci
liby pracę, a pasażerowie możliwości
dojazdu do bardzo wielu miejscowości.
(mg)

Kwiaty dla Perły
3 marca br. w Strzeleckim Ośrodku Kultury w Strzelcach Opolskich przyznano
PERŁY ROKU kobietom, które błyszczą nie tylko inteligencją, ale przede wszyst
kim dbają o dobro społeczeństwa. Na widowni zasiadło ponad 200 osób, wśród go
ści zaleźli się między innymi: europosłanka Danuta Jazłowiecka, profesor, senator
Dorota Simonides, a także wójtowie i burmistrzowie. Samorząd powiatowy repre
zentował Wicestarosta Waldemar Gaida. Nie zabrakło także wiernych czytelników
"Strzelca Opolskiego", którzy w większości zdecydowali, iż Perła Roku należy się
Pani Hildegardzie Kokot z Mokrych Łanów, która od wielu lat organizuje dla
uczniów warsztaty i-lekcje poświęcone śląskim tradycjom. To dzięki niej młode
pokolenie zanurza się w śląską kulturę i wzmacnia poczucie własnej tożsamo
ści. Pozostałe panie otrzymały Srebrne Perły z upominkami. Podczas Gali po raz
drugi przyznano też Diamentową Perłę, którą otrzymała profesor Dorota Simoni
des. “Na zakończenie wieczoru goście mieli okazję posłuchać przebojów z lat 60.
i 70. śpiewanych przez Kwartet Rampa.

dok. na str. 4

Niebezpieczny informator
Docierają do nas informacje od za
niepokojonych mieszkańców, którym
za cenę ponad 30 zł "wciskany" jest
"Powiatowy Biuletyn Informacyjny
Powiat Strzelecki".
Oświadczamy, że Starostwo Powia
towe w Strzelcach Opolskich nie ma
nic wspólnego z tą publikacją. To "pro
dukt" prywatnej spółki ze Śląska.
Jeśli ktoś z Państwa już kupił tę swoistą
książkę telefoniczną i nie jest nią usa
tysfakcjonowany sugerujemy, żeby w
ciągu 10 dni od jej zakupu odstąpił od
umowy i żądał zwrotu poniesionych
kosztów.
To oświadczenie należy wysłać li
stem poleconym na adres wydawnic
twa za potwierdzeniem odbioru - nie
wysyłając książki. Wydawca powinien
ją odebrać na własny koszt.
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40 tysięcy
na firmę
To okazja, z jakiej naprawdę war
to skorzystać. Nic - tylko brać!
Tym bardziej, że oprócz dotacji
przez całe pół roku dodatkowo będzie
można korzystać ze wsparcia pomo
stowego - po 700 zł miesięcznie. To
właściwie klucz do biznesu. Już dziś
wiadomo, że z Powiatowego Urzędu
Pracy będzie można otrzymać 40 ty
sięcy dotacji na założenie własnej fir
my.
Wnioski można składać już od 12
marca.
Warto jednak wcześniej zapoznać
się ze wszystkimi warunkami, jakie
stawiane są przedsiębiorcom in spe.
Więcej szczegółów na stronie 3.

5 marca Wicestarosta Waldemar Gaida tegorocznej Perle Roku 2012, czyli Pani
Hildegardzie Kokot przekazał list gratulacyjny i najlepsze tyczenia h' imieniu władz
powiatu, jego mieszkańców i swoim własnym. Dziękował za dotychczasową dzia
łalność i tyczył kolejnych wspaniałych osiągnięć zawodowych oraz satysfakcji
zarówno w tyciu zawodowym, jak i osobistym.

Sesja Rady Powiatu
Ponad trzy i pół godziny trwa
ła sesja Rady Powiatu zwołana na
29 lutego. I to wcale nie zakończy
ło dyskusji. Jeden z punktów zo
stał wycofany z obrad i przełożony
na sesję nadzwyczajną. Dlaczego?
Mimo zaproszenia nie pojawił się,
mimo zaproszenia, ani Wojewódz
ki Inspektor Ochrony Środowiska
ani przedstawiciel prokuratury.
Wobec tego na 7 marca zwołano
sesję nadzwyczajną, poświęconą
tylko jednemu zagadnieniu - przy
czynie zanieczyszczenia
rzeki
Suchej śnięcia ryb.
Zanim radni przystąpili do zapo
znania się ze sprawozdaniami z działal
ności Powiatowego Rzecznika Praw
Konsumentów i Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w roku 2011, po
wrócono do złożonej na poprzedniej
sesji interpelacji radnego Norberta Ły
ska. Przypomnijmy: dotyczyła poja
wienia się w rzece Sucha, na skutek jej
zanieczyszczenia, śniętych ryb. Ani
przedstawiciel WIOŚ, ani przedstawi
ciel prokuratury, mimo zaproszeń, nie
pojawili się na sesji, uzasadniając to
ważnymi innymi obowiązkami służbo
wymi. To zadecydowało o wycofaniu
tego punktu z porządku sesji i poświę
cenia mu obrad podczas sesji nadzwy
czajnej.
Następnie radni przeszli do kolej
nych punktów. Zarówno informacja o
działalności Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w roku 2011, jak i spra
wozdanie PCPR w tym samym okresie
zostały przyjęte jednogłośnie (o obu piszemy w oddzielnych tekstach).
Prowadzący obrady Jan Bogusz,
wiceprzewodniczący Rady Powiatu, po
prosił następnie przewodniczących ko
misji problemowych o przedstawienie
opinii do projektu uchwały w sprawie
przyjęcia do realizacji Powiatowego
Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
na lata 2012-2014 w Powiecie Strze
leckim. Wszystkie opinie były pozy
tywne, więc zarządzono głosowanie rad
nych: przy jednym głosie wstrzymują
cym się - uchwałę przyjęto. Natomiast
jednogłośnie uchwalono kolejną: w
sprawie ustalenia szczegółowych wa
runków umarzania w całości lub w czę
ści, łącznie z odsetkami, odraczania
terminu płatności, rozłożenia na raty
lub odstępowania od ustalenia miesięcz
nej opłaty rodzicom za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej.
O ile dotychczas dyskusji wielkiej
nie było, o tyle można było się spo
dziewać, że emocje pojawią się przy gło
sowaniach nad pakietem uchwał zwią
zanych z systemem oświaty w powie
cie. Przypomnijmy, o czym informo
waliśmy już wcześniej na naszych
łamach, że od września 2012 wchodzi
w życie nowy system kształcenia w
szkołach zawodowych. W tym samym
czasie w Zawadzkiem zostaną też połą
czone szkoły ponadgimnazjaine w je
den organizm.
Ale po kolei.
Projekt uchwały w sprawie utwo
rzenia placówki kształcenia ustawicz
nego, do czego zobowiązują znoweli
zowane przepisy oświatowe, po wyja
śnieniach udzielanych przez wicestarostę Waldemara Gaidę na posiedze
niach komisji problemowych został na
sesji zaopiniowany pozytywnie przez
ich przewodniczących. Niemniej na
sesji wicestarosta w tej sprawie zabrał
ponownie głos, dodając kilka szczegó
łów.
- Utworzenie Zespołu Kształcenia Za
wodowego i Ustawicznego (bo tak u nas
prawdopodobnie będzie się nazywać, a
jeśli połączenie strzeleckiego ZSZ nr 1
i Centrum Kształcenia Ustawicznego
nie będzie możliwe - CKU stanie się
odrębną placówka) wiąże się z wdraża
niem nowego etapu reformy kształce
nia zawodowego. W naszym powiecie
ten zespół zlokalizowany zostanie w
ZSZ nr 1, jednak Powiat Strzelecki bę
dzie się starał o pozyskanie dodatko
wych środków zewnętrznych na pro
wadzenie dla dorosłych bezpłatnych
kursów uzupełniających kwalifikacje.
Chcemy, by ich szeroka oferta pojawi
ła się już w kwietniu-maju i nabór trwał
do września, czyli do chwili, kiedy pla

cówka rozpocznie działalność - mówił
wicestarosta.
Po tych wyjaśnieniach i pozytyw
nej opinii wszystkich komisji proble
mowych - radni jednogłośnie przyjęli
uchwałę w sprawie założenia Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach
Opolskich.
Przy kolejne uchwale oświatowej
już nie było tak gładko. Najpierw opi
nie w sprawie utworzenia w Zawadz
kiem Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych (powstałego w wyniku połącze
nia ZSZ i LO), przedstawili przewodni
czący komisji problemowych. Radny
Piotr Szuba, przewodniczący Komisji
Edukacji, zauważył, że choć jego ko
misja, biorąc pod uwagę przesłanki de
mograficzne, zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały, to odbyło się to przy
jednym głosie wstrzymującym się. Rów
nież w Komisji Budżetu dwóch radnych
wstrzymało się od głosu; pozostałe ko
misje pozytywnie oceniły projektowa
ne zmiany, przy czym radny Ryszard
Nocoń (Komisja Bezpieczeństwa)zauważył, że na głosowaniu zaważyły
wyjaśnienia wicestarosty, że nie będzie
dwuzmianowości, co jest istotne w wy
padku ucznió dojeżdżających do szko
łyNa sesji wicestarosta Gaida ponow
nie zapewniał, że samorząd powiatu do
konał analizy możliwości zorganizowa
nia nauki bez dwuzmianowości w obiek
cie LO przy ul. Krótkiej i od 1 września
system jednozmianowy będzie utrzy
many: ani uczeń, ani nauczyciel nie
będzie narażony na naukę w systemie
dwuzmianowym.
Jako pierwszy w dyskusji zabrał głos
radny Janusz Żyłka, który w imieniu
klubu radnych Platformy Obywatelskiej
oświadczył, że wstrzyma się od głosu
podczas głosowania nad tym projek
tem i kolejnymi związanymi z tym te
matem.
Biorąc pod uwagę wypracowany
kompromis pomiędzy gronem pedago
gicznym, rodzicami i Zarządem Powia
tu Strzeleckiego zdecydowaliśmy się nie
głosować przeciw propozycji uchwały
- mówił. - Jednak analizując dane de
mograficzne, nie jesteśmy przekonani
co do tego, że tworzony zespół szkół
zapewni komfort pracy dla nauczycieli
i właściwe warunki do nauki uczniów.
Wicestarosta Gaida zauważył, że
każdy w wolnym kraju ma prawo po
dejmować decyzje wg uznania. - Jestem
daleki od mieszania polityki w eduka
cję. Jakie dane demograficzne nie są
przekonujące? - pytał. - To nie jest
pospiech, o tym rozmawiamy od 3 lat.
Nie znamy ostatecznej kwoty subwen
cji, bo nie została przyjęta ustawa bu
dżetowa. Jestem ostatnim, który byłby
za zaglądaniem do kieszeni nauczycie
la w poszukiwaniu oszczędności. Nic tu
nie było na szybko i byle jak. Pod obra
dy został poddany projekt pośredni,
który przegrał z projektem przyjętym
przez drugą stronę. Ta uchwała nie jest
niekorzystna dla uczniów i nauczycie
li. Jest natomiast niekorzystna dla po
wiatu. Liczę na to, że w perspektywie
roku uczniowie i niedługo wspólnie rady
pedagogiczne przyznają, że był to do
bry krok. W nowoczesnej, europejskiej
szkole, która nie ma się czego wsty
dzić.
Ostatecznie, mimo że w głosowa
niu ujawniły się różnice zdań (12 za, 5
- wstrzymujących się) podjęto uchwa
łę w sprawie zmiany nazwy oraz siedzi
by Zespołu Szkół Zawodowych w Za
wadzkiem przy ul. Opolskiej 2 i szkół
wchodzących w jego skład.
Identycznym stosunkiem głosów
przyjęto kolejną uchwałę - w sprawie
włączenia Liceum Ogólnokształcącego
im. Mieszka I w Zawadzkiem do Ze
społu Szkół Ponadgimnazjalnych w Za
wadzkiem przy ul. Krótkiej 1.
Jednogłośnie natomiast zaakcepto
wano przekształcenie Technikum Uzu
pełniającego w Zespole Szkół Zawodo
wych Nr 1 im. Bojowników o Wolność
i Demokrację w Strzelcach Opolskich
w Liceum dla Dorosłych (to również
podyktowane jest znowelizowaną
ustawą).
Radni ustalili również (14 za, 3
wstrzymało się) plan sieci szkół ponad
gimnazjalnych prowadzonych przez
Powiat Strzelecki.

Dodajmy jeszcze na koniec, że Była to pierwsza w historii sesja, na której radni pracowali już na laptopach. Ma to oszczęii.
wydatki ponoszone na druk wszelkich dokumentów, a tych jest niemało, i liczą one zazwyczaj znacznie więcej, niż jedna stront
Następnie jednogłośnie radni przy
jęli uchwały w sprawie zmian wielolet
niej prognozy finansowej i zmian w bu
dżecie powiatu na rok 2012 oraz usta
nowienia Statutu Powiatu Strzeleckie
go.
W dyskusji radny Kazimierz Kubal nawiązał - w aspekcie dojazdu
uczniów do szkół - do ograniczenia
kursów PKS, zwłaszcza kursu Jemielni
ca - Zawadzkie (odjazd z Jemielnicy o
6.20, odjazd z Zawadzkiego 13.10).
Zapowiedział również, że wniosek w tej
sprawie złoży na piśmie.
Zanim przystąpiono do kolejnego
punktu obrad, czyli dyskusji, radny Ly
sek przybliżył zagadnienie zatrucia rze
ki Sucha, który, jak wspomnieliśmy,
będzie omawiany podczas sesji nadzwy
czajnej.
Następnie, w imieniu Klubu Rad
nych PO radny Żyłka złożył wniosek o
zamieszczanie na stornie internetowej
starostwa protokołów z posiedzenia
Rady Powiatu Strzeleckiego i Zarządu
Powiatu Strzeleckiego oraz rejestru
wniosków i interpelacji składanych
przez radnych Powiatu Strzeleckiego
(po konsultacji z prawnikiem okazało
się, że wniosek będzie musial być zło
żony raz jeszcze, gdyż nie spełnia wy
mogów formalnych). Zauważył też, że
nie wszyscy radni otrzymali w termi
nie odpowiedzi na pismo związków za
wodowych dotyczących podwyżki prac
w starostwie. Tę kwestię (odpowiedzi
radnym) J. Żyłka podniósł też w emo
cjonalnej wymianie zdań z wicestarostą
Gaidą.
Potem emocje jeszcze wzrosły podczas dyskusji o zmianach w oświa
cie.
W punkcie „sprawy bieżące” głos
w imieniu rodziców uczniów ZSZ w Za
wadzkiem zabrał Jacek Binda, który
pytał: - czy pan starosta jest w stanie
zapewnić nas, że warunki nauki i wy
konywania zawodu dla nauczycieli będą
optymalne? Wiadomo, że szkoła ma
być rozwiązana ze względów ekono
micznych. Brakuje pieniędzy na utrzy
manie szkoły. Jak to się ma do tego
rocznego budżetu powiatu - z tego co
mi wiadomo, planowany jest remont
obiektu po byłym Casino. Jak ma się
ten remont do braków finansowym
związanych z utrzymaniem szkoły. Niżu
demograficznego w tej szkole nie ma.
Liczba uczniów jest odpowiednia do
obiektu i jeśli zostaną przeniesieni do
innej placówki, nie widzę normalnych
warunków do nauki dla tych dzieci i
pracy dla nauczycieli.
W. Gaida wyjaśnił, że Casino nie
jest wydatkiem z budżetu powiatu, jest
zadaniem realizowanym z minimalnym
wkładem własnym, na które w konkur
sie uzyskaliśmy ponad 4,5 min zł w ra
mach rewitalizacji terenów zdegrado
wanych. Dodał też, że to różne kate
gorie wydatków i nie można ich po
równywać. Natomiast podkreśli trze
ba, że nie z powodów ekonomicznych,
a z powodu niżu demograficznego nie
stać nas dalej na utrzymanie takiej sie
ci szkół.

Jacek Binda pytał dalej, czy nie
można utworzenia nowego zespołu
szkół w Zawadzkiem odłożyć w czasie.
Wicestarosta Gaida odpowiedział, że
byłby to wydatek ok. 0,5 min zł, nie
uzasadniony ekonomicznie.
Przedstawiciel rodziców w tej sytuacji
chciał się upewnić, czy przeważają
względy demograficzne, czy jednak
ekonomiczne, na co w odpowiedzi usły
szał, że za spadkiem liczby uczniów idzie
mniej pieniędzy dla powiatu. W dodat
ku od września nastąpią zmiany w
kształceniu zawodowym, więc to dobry
moment na przeprowadzenie tych
zmian. Natomiast na pytanie, czy
przedmioty zawodowe będą wykłada
ne przez tych samych nauczycieli, usły
szał, że wprawdzie odpowiedź będzie
należała do nowego dyrektora placów
ki, to byłoby to pożądane ze względów

merytorycznych.

Andrzej Piontek, naczelnik Wy
działu Edukacji w starostwie dopowie
dział, że po modernizacji w budynki
zawadczańskiego LO zwiększy się licz
ba pomieszczeń zwiększy się o 4. Ni
uczyciele będą mieli tyle samo godził
ile dotychczas. Nie zlikwiduje się kit
ani ich nie połączy.
Z kolei w odpowiedzi na pytanie
czy władze powiatu nie obawiają się,i
między uczniami LO i ZSZ będzie de
chodzić do agresji rodzice usłyszeli,i
właściwie nie ma powodów do takid
obaw: młodzi ludzie znają się, jeźdź
razem na zawody, spotykają się na tyci
samych osiedlach. Proces „aklimaty
zacji” rzeczywiście jednak ich czeki
ale w tym wszyscy muszą postarać ń
pomóc.
Marta Górl
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Badanie satysfakcji klienta w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
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Trudno przecenić rolę rzetelnej oceny swojej pracy, czy osoby. Jednak ocena a|
nigdy nie będzie właściwa bez spojrzenia z zewnątrz. W końcu moje zadowolenie!
z wykonanej pracy jest tylko jedną stroną medalu, drugą nie mniej ważną jest I
ocena klienta.
Dlatego zachęcamy Państwa do przedstawienia swojej opinii o pracy naszego
starostwa i jego pracowników. W ciągu najbliższych dwóch tygodni będą mogli
Państwo wyrazić swoją opinię wypełniając ankietę umieszczoną na stronie in- |
temetowej urzędu lub jej wersję papierową dostępna w naszej siedzibie.
BT7Ł4Ź SWOJĄ OPINIĘ!
ZAPROPONUJ ZMIANY!
Ankiety czekają
na stronie www.powiatstrzelecki.pl
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 21

.Można odejść na zawsze
i zawsze być blisko...’'
Ks. Jan Twardowski

Wyrazy głębokiego współczucia

Panu Tadeuszowi Gocowi
Burmistrzowi Strzelec Opolskich
z powodu śmierci

Matki
składają
Rada oraz Zarząd Powiatu Strzeleckiego
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do biznesu!
POWIATOWY U«ZAO PRACY
W STOfWACt* OPOLSKICH

Nabór formularzy rekrutacyjnych
do projektu dla osób bezrobotnych
zamierzających założyć firmę
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich z dniem 1 marca 2012 roz
począł realizację Projektu partnerskiego pn.: „PO KLucz do Biznesu 2”,
który został przewidziany do realizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach
Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia PO KL na lata 2007-2013.

STANOWISKO
KOSZTORYSANT BUDOWLANY
- PRACOWNIK BIUROWY

POWIATOWY URZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a
tel. 077 462 18 00, fax 077 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl * www.pup-strzelce.p
MIEJSCE
PRACY
UJAZD

PRACOWNIK BIUROWY

STRZELCE OPOLSKIE

INSPEKTOR WETERYNARYJNY
DS. PASZ I UTYLIZACJI
SPECJALISTA DS. CELNYCH

STRZELCE OPOLSKIE

DORADCA KLIENTA

STRZELCE OPOLSKIE

W ramach projektu planowane są 2 terminy naboru uczestników, przy czym pierwszy
nabór formularzy rekrutacyjnych rozpocznie się 12 marca i będzie trwał
do 23 marca 2012. Następny nabór planowany jest na przełom września/paździer-

KONSULTANT DS. OBSŁUGI
KLIENTA 3/4 etatu

STRZELCE OPOLSKIE

nika 2012 roku.

SPRZEDAWCA
- PREZENTER HANDLOWY

STRZELCE OPOLSKIE

0 udział w Projekcie mogą ubiegać się osoby:
* zarejestrowane jako osoby bezrobotne w urzędzie pracy woj. opolskiego;
• które nie prowadziły działalności gosp. przez okres 12 miesięcy przed dniem
przystąpienia do Projektu i zamierzają ją zarejestrować na terenie Opolszczy
zny i prowadzić przez okres co najmniej 12 miesięcy.

KELNER- BARMAN

STRZELCE OPOLSKIE

Planowane wsparcie udzielane w ramach projektu:
• indywidualne doradztwo na etapie opracowania biznesplanu;
1 bezpłatne szkolenia e-learningowe prowadzone przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości na portalu edukacyjnym Akademia PARP;
* bezpłatne szkolenia z zakresu rozwoju umiejętności miękkich prowadzone przez
doradców zawodowych PUP i CliPKZ WUP;
' ’ przyznanie jednorazowych dotacji inwestycyjnych na rozwój przedsiębiorczo
ści do wysokości 40.000,00 zł;
" wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy do
wysokości 700 zł;
’ pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji w formie doradztwa grupowego.

PIEKARZ

Głównym celem Projektu jest stworzenie korzystnych warunków do rozwoju przed
siębiorczości w województwie opolskim poprzez zastosowanie kompleksowych form
wsparcia na rzecz osób bezrobotnych planujących założenie firmy na terenie Opolsz
czyzny. Realizatorami Projektu są publiczne służby zatrudnienia woj. opolskiego
związane Umową partnerską na rzecz realizacji Projektu „PO Klucz do biznesu
2!".Vl skład partnerstwa wchodzi Lider projektu - Wojewódzki Urząd Pracy w
Opolu oraz 11 Powiatowych Urzędów Pracy woj. opolskiego.

STRZELCE OPOLSKIE

Formularze rekrutacyjne i regulamin rekrutacji do pobrania na stronie projektu

www.poklucz.wup.opole.pl

Szczegółowe informacje dostępne będą
w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Strzelcach Opolskich, pokój nr 10 lub 6,
Tel.: 77 462 18 05 lub 77 462 18 18
www.pup-strzelce.pl

POWIATOWY ISBZAO PRACY
W SWłtlCACK OPOLSKICH

PUNKT
INFORMACYJNY

■

projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu państwa.

„Spotkanie informacyjne
dla przedsiębiorców - poddziałanie
1.3.2 RPO WO 2007-2013”

IZBICKO

MECHANIK SAMOCHODOWY

ZAWADZKIE

MECHANIK SAMOCHODOWY

STRZELCE OPOLSKIE

BLACHARZ - LAKIERNIK
SAMOCHODOWY

STRZELCE OPOLSKIE

DIAGNOSTA SAMOCHODOWY

KIEROWCA KAT. C+E

KLUCZ
TRASY KRAJOWE

KIEROWCA - PILOT

TRASY MIĘDZYNARODOWE

ŚLUSARZ-SPAWACZ

STRZELCE OPOLSKIE

ŚLUSARZ

KIELCZA

STOLARZ
PRACOWNIK OCHRONY
PRACOWNIK OCHRONY
PRACOWNIK OCHRONY
PRACOWNIK OCHRONY

STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE
ZAWADZKIE
STRZELCE OPOLSKIE

PRACOWNIK OCHRONY

STRZELCE OPOLSKIE

PRACOWNIK PRODUKCJI

STRZELCE OPOLSKIE

PRACOWNIK PRODUKCJI
(kontroler jakości, pakowacz,
operator, pomocnik operatora)
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO

STRZELCE OPOLSKIE

STRZELCE OPOLSKIE

KONTROLER JAKOŚCI

STRZELCE OPOLSKIE

które odbędzie się w dniu 9 marca roku o godzinie 11.00 (piątek)
na sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
przy ul. Jordanowskiej 2

Tematyka spotkania dotyczyć będzie

szczegółowych zasad ubiegania się o dofinansowanie projektów
w ramach
V naboru do poddziałania 1.3.2

Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach
i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2007-2013, który zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru
wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 (Wersja z dn. 6 lutego 2012r.)
planowany jest w terminie od 12 do 26 kwietnia 2012.

Informujemy, że udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!!!

MONTER WIĄZEK

DYLAK1 lub KRAPKOWICE

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
- znajomość rysunku budowlanego,
- prawo jazdy kat. B, mile widziane C,
- doświadczenie zawodowe w budownictwie
- wykształcenie wyższe, - obsługa komputera,
- 2-3 lata doświadczenia zawodowego,
- biegła znajomość języka angielskiego
- wykształcenie wyższe weterynaryjne,
zootechniczne, rolnicze
- wykształcenie min. średnie,
- znajomość przepisów z dziedziny
prawa celnego,
- aktualny wpis na listę agentów celnych,
- min. 2-letnie dośw. na podobnym stanowisku
- wykształcenie min. średnie ekonomiczne,
- obsługa komputera,
- mile widziane prawo jazdy kat. B
- dobra dykcja, - znajomość komputera,
- dyspozycyjność, - komunikatywność,
- wysoka kultura osobista
- mile widziana znajomość branży
RTV/AGD/IT,
- doświadczenie w handlu,
- umiejętność prezentacji i negocjacji,
komunikatywność
- dobra obsługa komputera, - niekaralność
- wykształcenie min. średnie,
- łatwość nawiązywania kontaktów,
- samodzielność, uczciwość,
- obsługa kasy fiskalnej,
- książeczka sanitarno-epidemiologiczna,
-mile widziana znajomość języka angielskiego
- wykształcenie zawodowe kierunkowe,
- książeczka zdrowia, - praktyka w zawodzie
- wykształcenie zawodowe kierunkowe,
- mile widziana znajomość komputera,
elektromechaniki,
- prawo jazdy kat. B,
- min. 2-letnie doświadczenie zawodowe
- wykształcenie zawodowe,
- umiejętność pracy w zespole,
- doświadczenie zawodowe
- wykształcenie zawodowe,
- umiejętność pracy w zespole,
- doświadczenie zawodowe
- wykształcenie min. zawodowe,
- zdany egzamin w TDT
- wykształcenie zawodowe,
- min. rok doświadczenia zawodowego
- min. rok doświadczenia,
- mile widziany kurs BF3,
- biegła znajomość języka niemieckiego
- wykształcenie zawodowe,
- umiejętność pracy w zespole,
- upr. spawacza, - doświadczenie w zawodzie
- wykształcenie kierunkowe,
- umiejętność spawania mile widziana,
- prawo jazdy kat. B, - doświadczenie
- wykształcenie zawodowe kierunkowe
- stopień niepełnosprawności
- wykształcenie zawodowe
- wykształcenie min. zawodowe,
- współpraca w zespole,
- doświadczenie mile widziane,
- stopień niepełnosprawności
- wykształcenie min. zawodowe,
- wymagana licencja pracownika ochrony,
- doświadczenie mile widziane
- wykształcenie zawodowe,
- słaba znajomość języka angielskiego
- doświadczenie mile widziane

- wykształcenie min. zawodowe
- uprawnienia na wózek widłowy,
- uczeń lub student (system zaoczny),
- spostrzegawczość, - rozróżnianie barw
- wykształcenie min. zawodowe,
- umiejętność rozróżniania kolorów,
- zdolności manualne

Sól szkodliwa, ale dobra

Tak wygląda sól przemysłowa używana do posypywania dróg

Okazuje się, że mimo największej
nawet dbałości o własne zdrowie, może
my zostać zmuszeni do zjedzenia cze
goś niepożądanego. I to bez zastosowa
nia wobec nas jakieś środka przymusu
bezpośredniego. Wystarczy mieć tylko
trochę pecha, trafiając - jak ostatnio na np. wędliny doprawione solą prze
mysłową, albo sery moczące się w so
lance z tej soli.
O czym mowa? Zapewne wszyscy
już wiedzą - o soli wypadowej produko

wanej we włocławskim Anwilu, która w
kilku innych spółkach przemieniała się
przez lata w cudowny sposób w sól spo
żywczą.
Kiedy już odkryto ten niecny pro
ceder przed laty - sprawę umorzono.
Kiedy sprawę ujawniono po raz kolej
ny, odpowiednie służby zaczęły badać
rodzaj używanej soli w zakładach prze
twórstwa rolno-spożywczego we wszyst
kich powiatach. W naszym, zgodnie z
wyznaczonymi zadaniami, sanepid zajął

się piekarniami i ciastkarniami, nato
miast inspekcja weterynaryjna - mle
czarniami i masarniami.
Badano pochodzenie używanej do
produkcji soli na podstawie obiegu do
kumentów (zamówień, faktur), certyfi
katów. Sprawdzano etykiety na opako
waniach. Wreszcie - co nas, konsumen
tów, najbardziej interesuje - pobrano
próbki soli do badań fizykochemicznych.
Efekty kontroli? W wyniku akcji
trwającej do 27 do 29 lutego (w Powia
towej Inspekcji Weterynaryjnej nadal
trwają popołudniowe dyżury) nie stwier
dzono (na podstawie przeanalizowanej
dokumentacji) w żadnym z zakładów na
terenie naszego powiatu stosowania soli
pochodzącej z owych trzech „trefnych”
hurtowni. Również w piekarniach i cu
kierniach nie stwierdzono używania in
nej soli jak spożywcza.
Więc, mimo że tak ogólnie rzecz
biorąc, sól jest szkodliwa, to jednak w
naszym powiecie była wyłącznie dobra,
czyli taka, jak być powinna.

Jeszcze słówko o wspomnianych
wcześniej badaniach fizykochemicznych
pobranych próbek soli. Otrzymane wy
niki potwierdzają, że sól, z której po
brano próbki była solą spożywczą.
Zresztą podobno nawet ta „cudow
nie oczyszczona” sól przemysłowa ra
czej nie jest jakoś bardzo szkodliwa (po
dobno, bo wydaje się, że jakoś w ostat
nich dniach informacji na ten temat
jakoś mniej).

2011 - całkiem udany
Na ostatniej sesji Rady Powiatu
jednym z punktów porządku obrad było
podsumowanie działalności Powiato
wego Centrum Pomocy Rodzinie w mi
nionym roku. Z pytaniem, czy był to
lepszy czy gorszy rok niż 2010 zwracam
się do dyrektora tej placówki, Bernar
da Klyty.
Rok 2011 dla PCPR w Strzelcach
Opolskich można uznać za umiarko
wanie dobry. Nasz budżet ogółem był
nieznacznie wyższy w porównaniu z
2010 r. i wyniósł blisko 2,3 miliona. Ze
źródeł zewnętrznych udało się nam zdo
być dodatkowe środki na realizację
dwóch projektów: „18 + nowe szanse i
możliwości" i „Razem łatwiej" - łącznie
ponad 351 tysięcy. Ale. niestety, zmie
niło się prawo i już nie mogliśmy się
ubiegać o dodatkowe wsparcie ze środ
ków samorządu województwa, a w roku
2010 zdobyliśmy w ten sposób ponad
35 tysięcy złotych. Za to ze środków
PFRON otrzymaliśmy blisko 830 ty
sięcy, czyli ponad 54 tysiące więcej niż
rok wcześniej. Dzięki temu znacznie
wzrosła liczba osób niepełnosprawnych,
którym mogliśmy pomóc - z 535 w
roku 2010 do 968 w 2011.

Co było największym osiągnię
ciem?
Największym osiągnięciem jest
kontynuacja projektu systemowego pn.
„18+ nowe szanse i możliwości" współ
finansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Spo
łecznego. Głównym celem tego projek
tu jest przeciwdziałanie marginalizacji i
wykluczeniu społecznemu mieszkańców
Powiatu Strzeleckiego poprzez urucho
mienie instrumentów aktywnej integra
cji. Projekt adresowany był do miesz
kańców powiatu strzeleckiego: w wieku
od 16-64 lat, bezrobotnych i/lub nie
aktywnych zawodowo i/lub zatrudnio
nych, zagrożonych wykluczeniem spo
łecznym. korzystającym ze świadczeń
pomocy społecznej, w tym osób opusz
czających placówki opiekuńczo-wy
chowawcze czy rodziny zastępcze oraz
do osób niepełnosprawnych w wieku
aktywności zawodowej. Programem
objęliśmy dwie grupy osób: 54 niepeł
nosprawnych i 20 osób, z których 16
to opuszczający rodziny zastępcze oraz
placówki dla dzieci i młodzieży oraz 4
osoby niepełnosprawne zagrożone wy
kluczeniem społecznym.
Obydwie grupy, ze zrozumiałych
względów, objęte były różnymi działa

niami. Dla osób niepełnosprawnych
przewidzieliśmy wyjazdy ogólnousprawniające, z zajęciami rehabilitacyjnymi
oraz programem przywrócenia aktyw
ności społecznej, m.in. z warsztatami
autoprezentacji i indywidualnymi spo
tkaniami z psychologiem.
Natomiast dla opuszczających ro
dziny zastępcze czy placówki opiekuń
cze oraz osób niepełnosprawnych za
grożonych wykluczeniem społecznym
zorganizowaliśmy - prócz takich jak dla
pierwszej grupy zajęć z psychologiem,
także konsultacje z doradcą zawodowym
i kursy zawodowe pomagające się odna
leźć na rynku pracy, np. kurs prawa jaz
dy B, handlowca, bukieciarstwa, dekoratorstwa itp. Natomiast podczas 4dniowego wyjazdu zorganizowane zosta
ły zajęcia rehabilitacyjne, warsztaty
umiejętności autoprezentacji i warszta
ty aktywnego poszukiwania pracy z
doradcą zawodowym.

A największą ubiegłoroczną po
rażką?
Niepowodzeniem okazał się brak
pieniędzy na realizację zadania w za
kresie poradnictwa specjalistycznego, w
szczególności prawnego, psychologicz
nego i rodzinnego. Poradnictwo to świad
czone jest osobom i rodzinom, które
mają trudności lub wykazują potrzebę
wsparcia w rozwiązywaniu swoich pro
blemów życiowych, wychowawczych i
opieki nad osobami niepełnosprawny
mi. Poradnictwo obejmuje także tera
pię rodzinną. W latach poprzednich
udzielono pomocy psychologicznej, te
rapeutycznej i prawnej kilkuset osobom.

A ponaddwukrotny wzrost licz
by rodzin zastępczych to nie jest
sukces? Jak docieraliście z infor
macją do ludzi? zachęcaliście?
Liczba rodzin zastępczych w latach
1999-2011 wzrosła o 64 %, natomiast
liczba umieszczonych w nich dzieci - aż
o 100 %. Pamiętać przy tym trzeba, że
zajmuje się tym u nas tylko jeden pra
cownik socjalny. Tak, to można też
uznać za duże osiągnięcie. Staraliśmy się
rozpropagować ideę rodzinnej opieki
m.in. poprzez zamieszczanie informa
cji o opiece zastępczej stronie interne
towej powiatu strzeleckiego i PCPR oraz
bieżące rozprowadzanie ulotek na ten
temat, uczestnictwo pełnoletnich wy
chowanków rodzin zastępczych w pro
jekcie „18 + nowe szanse i możliwości”,
czy organizację grupy wsparcia „Razem
Łatwiej” dla niespokrewnionych rodzin

zastępczych z terenu naszego powiatu,
udział w targach pracy, uczestnictwo w
projekcie FAS/FAE, wywiady i artykuły
w lokalnych mediach.

W roku 2012 przybędzie wam
zadań: na centra pomocy rodzinom
nałożone nowe zadania ze sprawo
wania pieczy zastępczej...
Ustawodawca nałożył na powiat
nowe zadania w zakresie realizacji usta
wy o wsparciu rodziny i systemie pieczy
zastępczej oraz pomocy społecznej do
tyczące oceny zasobów pomocy spo
łecznej w powiecie, ale w ślad za tym co jest już u nas stałą praktyką - nie
poszły dodatkowe pieniądze dla samo
rządów. A wymaga się zorganizowania
przez powiaty dodatkowych etatów, np.
zatrudnienie organizatora i koordyna
tora pieczy zastępczej oraz poniesienia
wydatków na świadczenia dla rodzin za
stępczych. Porażką dla naszej jednostki
jest brak środków na zatrudnienie orga
nizatora i koordynatora pieczy zastęp
czej w ramach ustawy o wspieraniu ro
dziny i systemie pieczy zastępczej.
Mamy jednak nadzieję, że w ciągu tego
roku znajdą się pieniądze na ten cel.
Szereg zapisów nowej ustawy budzi
wiele kontrowersji, zapisy są mało pre
cyzyjne. To wywołuje duże zamieszanie
w skali kraju. Przykładem może być or
ganizator pieczy zastępczej - wymienia
się nową strukturę, przypisuje się zada
nia, a nie podaje się dokładnie - kto to
jest organizator i kto może wchodzić w
jego skład? Poza sprawami finansowy
mi - kolejne pytanie: czy znajdą się oso
by chętne do tworzenia rodzin zawodo
wych i rodzinnych domów dziecka?
Obecnie, mimo kampanii informacyj
nych, brak zainteresowania tą formą
opieki. Nie można tutaj zapomnieć o
samych rodzinach zastępczych, dla któ
rych ustawodawca wprowadza nowe for
my współpracy, kontroli a także oceny
sytuacji dziecka i rodziny zastępczej.
Także przygotowanie oceny zasobów,
którymi dysponuje powiat w zakresie
pomocy społecznej będzie wymagało
dużego nakładu pracy i wysiłku pracow
ników pomocy społecznej nie tylko w
powiecie, ale i w gminie. Rok 2012 jawi
się więc jako okres dużych zmian w po
mocy społecznej i wspieraniu rodziny.
Oby na lepsze i z korzyścią dla miesz
kańców naszego powiatu.
Rozmawiała Marta Górka

Strażacy - ratownicy
dok. ze str. 1
Do trzeciego wypadku doszło po
przeciwnej stronie autostrady: samochód
wylądował na barierze zabezpieczającej,
ale nikt nie ucierpiał.
W każdym z tych trzech wypad
ków obecność straży pożarnej była
czymś oczywistym, ale, jak przyznaje
st. bryg. Stefan Szłapa, Komendant
Powiatowy PSP, taki splot zdarzeń jest
niezwykły. On sam nie pamięta podob
nej sytuacji w ostatnich latach. Owszem,
dochodziło do niemal równoczesnych
zdarzeń: pożaru i wypadku drogowego,
a na dodatek wezwania do gniazda szer
szeni. ale nie do 3 wypadków drogo
wych naraz!
Jadąc autostradą w rejonie Góry św.
Anny (nieistotne, w którą stronę) na
prawdę trzeba uważać: dochodzi tu do
60% wszystkich zdarzeń drogowych na
naszym odcinku autostrady (a tych jest
40-60 rocznie; w każdym razie do tylu
wzywana jest straż).
To dziwny odcinek o specyficznych
warunkach mikroklimatycznych, nie
jeden raz dyskutowaliśmy o tym w róż
nych gremiach - mówi komendant Szła
pa. - Na całej autostradzie może być
czarna nawierzchnia, a tu - na odcinku
ok. 10 km - tylko się tak wydaje: jezd
nie pokrywa lekki „film” lodu. Nigdzie
na drzewach w sąsiedztwie A4 nie ma
szadzi, a w pobliżu Góry św. Anny jest. Wszędzie jest ciepło, tu - zimno.
Dlatego ten odcinek jest posypywany
piaskiem nawet wtedy, kiedy na innych
drogach już się o zimie zapomina. Ostat
nia sobota była dniem, kiedy wydawało
się, że nawierzchnia A4 jest czarna, a
tymczasem była na niej lodowa gładź.
Trzy wypadki - straż pożarna, karetki,
policja. Kto w takich przypadkach do
wodzi całą akcją?
Zawsze jest to dowódca pierwszej
jednostki straży pożarnej, która dotar
ła na miejsce, nawet jeśli jako pierwsza
na miejscu zdarzenia zjawi się jednost
ka OSP: mamy bardzo dobrze wyszko
lonych wszystkich strażaków, również
ochotników. Nie przypadkiem aż 13
naszych ochotniczych jednostek jest w
Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśni
czym. W każdej takiej jednostce więk
szość druhów jest przeszkolonych a w
JRG wszyscy w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.
Na miejscu wypadku jesteście szyb
ciej niż pogotowie?
Od kiedy mamy zintegrowane sta
nowisko kierowania - wszystkie służby
zaczynają działać równolegle: widzimy
się, słyszymy, przyjeżdżamy na miej
sce w tym samym czasie. Każda wyko
nuje te zadania, które do niej należą,
ale w trzech przypadkach to straż po

żarna podejmuje działania w zakresii
pierwszej pomocy kwalifikowanej Dzi:
je się tak wówczas, gdy: mamy rannych
a pogotowie jeszcze nie nadjechało; gt
ratownicy medyczni mają utrudniom
dostęp do rannego: np. w urwisku, wł
wozie, w strefie niebezpiecznej, tz»
czerwonej, czyli takiej, w jakiej pracewali strażacy pod Szczekocinem -jeśi
wypadek jest masowy i ratowników me
dycznych jest zbyt mało.

Coraz rzadziej strażacy gaszą poża
ry, coraz częściej wzywani są do tz»
„miejscowych zagrożeń”.
Co to takiego? To głównie wyjazch
do zwierząt niebezpiecznych dla ludt
(najczęściej szerszeni czy os), do spraw
dzania zagrożenia zatruciem czadem; k
wypadków drogowych, do klęsk żywił
łowych (powodzi, podtopień, huragi
nów), do wycinki drzew lub gałęzi za
grażających ludziom i mieniu
Kolejność jest raczej przypadkowi
ale tendencja 40% : 60% (przewagę mają
właśnie te „miejscowe zagrożenia")
utrzymuje się od kilu lat - ocenia ko
mendant Szłapa. I nic nie wskazuje, bi
w najbliższym czasie miało się to zmio
nić. Straż staje się coraz bardziej wszed
stronna, ratownicza.
Jeszcze wszyscy mamy w parnię
ten wypadek kolejowy pod Szczekoci
nem. Tam jako pierwsi zjawili się stu
żacy. „Naszych” wprawdzie tam ni
było, ale przecież oni niejeden raz wy
jeżdżali do innych tragicznych zdarzei
także masowych, jak przed paru latydo zawalonej hali Międzynarodowych
Targów w Katowicach.
Każda akcja, w której są ranni i z»
bici to stres dla ratowników. Nie mus
być to od razu wypadek masowy. Sta
dopada zwłaszcza młodych stażem. Cii
10-letnim stażem łatwiej sobie radzą i
takimi sytuacjami. Ale każdego traum
może złamać w każdej chwili. Dlategc
rozmawiamy po akcji. Nie dopuszcza
my do tego, by ktoś został sam. Nieko'
niecznie są to jakieś bardzo formalni
rozmowy - po prostu jesteśmy razem
w kuchni, przy przygotowaniu sprzętu
To pozwala zaobserwować ewentualni
zmiany w zachowaniu. Strażacy czasen
uważaj ą że ze stresem poradzą sobie
sami, ale gdy przełożony ocenia, że pc
trzebne jest wsparcie psychologa, iw
żerny go w każdej chwili ściągnąć, nie
zależnie od pory dnia czy nocy - mów.
komendant. - To jednak zdarza się budzo rzadko. Może dlatego, że jednał
potrafimy sobie radzić z takimi sytu
acjami, w czym na pewno bardzo pomocne są tu cykliczne spotkania z psy
chologami i warsztaty - dopowiada.

KAPITAŁ LUDZKI
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
M’ ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniu 27.02.2012r. podpisano umowę z naszą lokalną firmą, tj. Przedsię
biorstwem Szkoleniowo-usługowym „Polifach” Sp. z o.o. z siedzibą w Strzel
cach Opolskich na realizację cyklu szkoleń, w ramach projektu pn.: „Uczeń
szkoły zawodowej powiatu strzeleckiego atrakcyjny na tynku pracy” na kwotę
490.803,00 zł brutto. Zadanie będzie realizowane w okresie od 27 lutego do 30
września 2012 roku.
Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Euro
pejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w
ramach Priorytetu IX Rozwój wykształceniami kompetencji w regionach, Dzia
łania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Całkowita wartość projektu: 624.384,00 zł
z tego dofinansowanie: 530.726,40 zł
wkład własny: 93.657,60 zł
W ramach odbędą się następujące moduły zajęć/szkoleń:
1. Prowadzenie biura kariery wraz z treningami edukacyjno - zawodoznawczymi,
2. Szkolenie „Spawanie metodą MAG” wraz z praktyką”
3. Szkolenie „Eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych” wraz z prak
tyką,
4. Nauka języka niemieckiego,
5. Uzyskanie uprawnień na wózki widłowe wraz z praktyką
6. Kurs księgowości wraz z praktyką
7. Odnawialne źródła energii wraz z praktyką wyjazdową (wizyty studyjne)

Beneficjentami projektu jest 210 uczniów wszystkich Szkół Zawodowych z
terenu Powiatu Strzeleckiego.
Założeniem projektu jest, aby uczniowie rozwijali takie umiejętności, które
będą mogli wykorzystać w przyszłości w kształtowaniu kariery zawodowej.
Taka oferta zachęca ludzi młodych do inwestowania w siebie i swoje wykształ
cenie wiedząc, że po zakończeniu nauki będą mieli kwalifikacje poszukiwane na
rynku pracy.

Kształcenie zawodowe - wyzwanie przyszłości
Pierwszego marca w Zespole Szkół
Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opol
skich, w związku z bieżącymi zmianami
w szkolnictwie zawodowym oraz reali
zacją założeń programu Comenius Regio - Kuratorium Oświaty w Opolu,
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Strzel
cach Opolskich oraz Wojewódzki Ośro
dek Doskonalenia Informatycznego i
Politechnicznego w Opolu zorganizo
wali wojewódzką konferencję pn.
„Kształcenie zawodowe - duże wyzwa
nie nowoczesnej edukacji”.
Była ona adresowana do dyrekto
rów oraz nauczycieli różnych typów
szkół kształcących w zawodach w woje
wództwie opolskim. W pierwszej części
spotkania dyrektor Wydziału Wspoma
gania Kuratorium Oświaty w Opolu Au
relia Stępień przedstawiła zadania zre
alizowane w ramach projektu Comenius
Regio we współpracy z Czechami oraz
uzyskane dotychczas korzyści. Następ
nie st. wizytator Maria Nowak przed
stawiła szczegóły reformy szkolnictwa

zawodowego oraz możliwości uzyskiwa
nia dodatkowych kwalifikacji przez do
rosłych. Nowe kierunki doradztwa za
wodowego z wykorzystaniem „Sieci
współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły
zawodowej” oraz Internetowej Platfor
my Społecznościowej dla nauczycieli
przedmiotów zawodowych omówił
Adam Koj, doradca metodyczny WODliP. Dużym zainteresowaniem cieszył
się pokaz możliwości platformy umoż
liwiającej szybką i łatwą współpracę online.
W drugiej części obrad zagadnienia
regionalnej polityki zatrudnienia oraz
korelacji między rynkiem pracy a
kształceniem zawodowym przybliżył
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Norbert Jaskóła. W dalszej kolejności
kształcenie modułowe omówili: Halina
Kajstura, dyrektor ZSZ nr 1 oraz An
drzej Poręby, wicedyrektor tej samej
szkoły. Uczestnicy konferencji wzięli
udział w warsztatach pokazujących prak
tyczne wdrażanie kształcenia moduło

wego z wykorzystaniem dokumentacji
ułatwiającej opracowanie i przygotowa
nie szkoły do nowoczesnego stylu nauczania-uczenia się, jaki jest realizowa
ne w ZSZ nr 1 w Strzelcach Op.
Konferencja stała się także dosko
nałym forum do wymiany doświadczeń
i rozwijania współpracy w zakresie no
wych rozwiązań w szeroko pojętym
szkolnictwie zawodowym oraz debaty
na temat spójnej polityki regionalnej w
zakresie potrzeb rynku pracy, a plano
wania oferty edukacyjnej szkół zawo
dowych.
W przerwach konferencji uczestni
cy degustowali potrawy przygotowane
przez uczniów technikum w zawodzie
technik organizacji usług gastronomicz
nych pod okiem Małgorzaty Tacicy.
Na zakończenie goście mieli oka
zję zwiedzić Zespół Szkół Zawodowych
nr 1, a szczególnie centrum zawodowe,
zmodernizowane przez Powiat Strzelec
ki dzięki środkom unijnym. Opiniami
zwiedzających, że baza dydaktyczna jest

na bardzo wysokim poziomie i gwaran
tuje dobrą organizację procesu dydak
tycznego powinni czuć się usatysfakcjo

nowani zaproszeni na konferencję wicestarosta Waldemar Gaida oraz naczel
nik wydziału EKT Andrzej Piontek.

Album Strzelczan Rodzinny

Zjedzony w Kongo?
Rodzina Anny Gasz z Lichyni w tej
wiosce mieszka od 1916 roku. Wtedy
przeprowadziła się tu z Chorzowa ro
dzina jej prababci ze strony jej taty. W
numerze 3 naszego dwutygodnika poja
wiło się to samo nazwisko, również
mieszkańca Lichyni, ale więzów rodzin
nych brak między nimi, choć znają się i
szanują.
Wśród wielu zdjęć zebranych w opasłym
albumie, dokumentującym dzieje rodzi
ny, oprócz typowych, pojawiają się ta
kie z zupełnie egzotyczną nutą. Z Afry
ki.
Dziś co prawda żadne Afryki, Azje czy
Australie nie są niczym nadzwyczaj
nym, ale przecież nie mówimy o współ
czesnych czasach, tylko o zamierzchłej
przeszłości. Może nie aż tak zamierz
chłej, ale jednak dawnej.
I oto na wszystkich zdjęciach widzimy
młodego mężczyznę w mundurze. Niby
nic - niejednokrotnie przecież publiko
waliśmy zdjęcia młodych ludzi w mun
durach, ale ten znajduje się w zupełnie
oryginalnej scenerii. Jedyny biały wśród
czarnych. W dodatku umundurowanych.
I to podobnie jak on. Ale przyjrzyjmy
się dokładnie: Murzyni mają wprawdzie
mundury, ale... są bosi. Na innym zdję
ciu mają „cywilne” ubrania. Ale też bar

dziej europejskie niż afrykańskie.
Kim był ten młody człowiek, który za
wędrował tak daleko? Co tam robił?
Kiedy?
W rodzinnych przekazach niewiele za
chowało się opowieści o tym obieży
świacie, który do Afryki zawędrował
chyba nie z własnej woli, a z rozkazu
przełożonych.
To Piotr Pyka, który urodził się, po
dobnie jak inni przodkowie „po mie
czu”, w Pisarzowicach koło Głogówka.
Był bratem prapradziadka Eduarda, ko
wala. O ile o tym, który wykonywał tak
prozaiczny zawód, zachowało się cał
kiem niemało informacji, to Piotr sta
nowi prawdziwą zagadkę. Wiadomo, że
istniał. Że był na Czarnym Lądzie. Do
kładnie - w Kongu. Wiadomo, że stam
tąd nie wrócił. Prawdopodobnie został
zjedzony.
Całkiem sporo tych znaków zapytania.
Więc zacznijmy od kolonizacji Afryki.
O ileż łatwiej poddanemu cesarza było
znaleźć się nie w Kongu, a na przykład
na terenach Niemieckiej Afryki Połu
dniowo-Zachodniej, czyli dzisiejszej
Namibii. To była jedyna niemiecka ko
lonia, która przyciągnęła znaczącą licz
bę niemieckich osadników: w 1902
wśród 200 tys. mieszkańców kolonii
było 2595 Niem
ców, w kolejnych
latach przybyło
następne 9 tysię
cy. Przybywali tu
w poszukiwaniu
diamentów i mie
dzi, a także by
uprawiać ziemię.
Ale czy tego wła
śnie należałoby się
spodziewać po
człowieku w mun
durze?!
Mógł być też na
Złotym Wybrze
żu, które także
było kolonią nie
miecką. Albo w
Kamerunie czy
Niemieckiej Afry
ce Wschodniej.
Przecież Kongo
podbiła Belgia.
Więc co robił tam
Piotr w drugiej
połowie XIX wie
ku?
Zapewne na długo
pozostanie to za
gadką. A może
Państwo w swoich
rodzinach
też
mieli przodków,
którzy podejmo
wali się podob
nych egzotycz
nych misji w róż
nych innych za
kątkach świata?

Prosimy o kontakt z redakcją: pok. 310 w Starostwie Strzeleckim,
teł. 77 440 17 13; e-mail: redakcja@powiatstrzelecki.pl
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Między szkołą a przemysłem

Co robi rzecznik konsumentów?
Radzi, uczy, negocjuje
Konsument może nie mieć racji, zawsze ma prawo do informacji

Legnica! i Legnicaż: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Tadeusz Slawecki oraz przedstawiciele Opolszczyzny Maria Nowak - starszy
wizytator Kuratorium Oświaty h> Opolu, Halina Kajstura - dyrektor Zespołu
Szkól Zawodowych nr lw Strzelcach Op., Ułudysław Opoka - dyrektor Zespo
łu Szkół Elektrycznych w Opolu
24 lutego w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Legnicy odbyła
się, z udziałem wicepremiera Ministra
Gospodarki Waldemara Pawlaka, ogól
nopolska konferencja pn. „Szkolnic
two Zawodowe dla Przemysłu”.
Współorganizatorami konferencji byli:
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomicz
na, Urząd Miasta Legnica, Główna
Komenda OHP, KGHM Polska Miedź
S.A. Jej gośćmi byli m.in. Wicemini
ster Gospodarki Ilona Antoniszyn Klik oraz Sekretarz Stanu w Minister
stwie Edukacji Narodowej Tadeusz
Sławecki. Województwo opolskie re
prezentowali przez: Maria Nowak starszy wizytator Kuratorium Oświa
ty w Opolu, Halina Kajstura - dyrek
tor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op., Władysław Opoka
- dyrektor Zespołu Szkół Elektrycz
nych w Opolu.
Tematem wiodącym konferencji
była pozycja szkolnictwa zawodowego

w Polsce. Wielokrotnie podkreślano,
że w chwili obecnej istnieje koniecz
ność wzmocnienia systemu edukacji
zawodowej. Każda gospodarka posia
da określoną zdolność do absorpcji ka
dry z wyższym wykształceniem, z
czym związana jest optymalna struk
tura kształcenia na określonych eta
pach. W przypadku dynamicznego
rozwoju edukacji wyższej kraj może
napotkać barierę popytu na absol
wentów szkół wyższych i doświad
czyć niedoboru kadr o niższym wy
kształceniu zawodowym. Innym ce
lem spotkania było określenie współ
pracy między placówkami kształce
nia a przedsiębiorcami. Najważniej
szy problem dotyczył dostosowania
programu kształcenia zawodowego do
aktualnych potrzeb rynku pracy. Konferencja była również okazją do dys
kusji nad rozwojem i unowocześnia
niem szkolnictwa zawodowego w
Polsce.

Wicepremier Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka, Wiceminister Go
spodarki Ilona Antoniszyn - Klik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej Tadeusz Slawecki
Strzelce Opolskie, dnia 20.02.2012r.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY STRZELECKIEGO
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo
wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z
2008r. z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu
20 lutego 2012r. na rzecz Grupy Producentów Owoców i Warzyw Księży Las Sp.
z o.o., Olszowa, Księży Las 1. 47-100 Strzelce Opolskie, decyzji administracyjnej
Nr 52/12 o pozwoleniu na budowę budynku sortowni warzyw z chłodnią, wraz z
towarzyszącą infrastrukturą techniczną: zbiornikiem technicznym na wodę o
poj. 90 m3 z osadnikiem, miejscami postojowymi - 10 stanowisk, w tym 2 dla
samochodów ciężarowych, w Olszowej - Księżym Lesie, na nieruchomości obej
mującej działki nr: 288/21, 288/22, 288/24, 288/25, 305/10.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
- Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2,
II piętro, pokój nr 211, (w godzinach pn.800 1600, wt.-pt.730-1530).
można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.
z up. Starosty TERESA WANECKA
Naczelnik Wydziału
Architektoniczno-Budowlanego

Zadaniem najbardziej czasochłon
nym jest poradnictwo konsumenckie.
Część porad udzielanych jest telefo
nicznie, część drogą mailową a część
na miejscu, w siedzibie starostwa. W
większości przypadków po udziele
niu stosownych informacji sprawy
zostają wyjaśnione i zakończone po
zytywnie na korzyść konsumenta.
Biorąc pod uwagę liczbę udzielonych
porad i liczbę oficjalnie zarejestrowa
nych spraw mogę stwierdzić, iż po
uzyskaniu informacji dotyczących
praw konsumentów i możliwości ich
realizacji, konsumenci te prawa w
większości skutecznie egzekwują.
Jako Rzecznik staram się ukierunko
wywać konsumentów, by potrafili
samodzielnie dochodzić swych praw.
Wyręczanie ich nie jest dobrym roz
wiązaniem, gdyż do rzecznika trafiają
potem z każdym swoim problemem.
Rzecznik udziela konsumentom infor
macji, przekazuje ulotki, które mogą
wykorzystać w rozmowie z przed
siębiorcą pomaga pisać pisma do
przedsiębiorców, reklamacje, pozwy
sądowe. Konsumenci zazwyczaj po
udzieleniu im informacji radzą sobie
sami. Bardzo cieszy fakt, że konsu
menci często informują o pozytyw
nym załatwieniu swoich spraw. Bar
dzo wielu przedsiębiorców odwiedza
również Rzecznika z prośbą o poradę
i pomoc w rozwiązaniu problema
tycznej sprawy.

3,5 tys. spraw rocznie
Jestem dumna z pozytywnie za
kończonych spraw, które niejedno
krotnie wymagającierpliwości i zdol
ności mediacyjnych, a zwłaszcza z
pozytywnie zakończonych spraw
sądowych.
Odkąd jestem rzecznikiem, czyli
od lutego 2005 roku, wszystkie napi
sane przeze mnie i złożone do sądów
pozwy, zakończyły się do tej pory
wyrokami na korzyść konsumentów
z terenu Powiatu Strzeleckiego.
W roku 2011 zakończyłam są
downie 7 spraw i udało mi się zakoń
czyć je na korzyść konsumentów na
kwotę ok. 137.000 zł. Trzy sprawy
dotyczyły usług budowlanych i każ
da z nich zakończyła się wyrokiem na
ponad 40 tys zł na rzecz konsumen
tów.
Dwie z tych spraw toczyły się
długo, bo jedna od 2008, a druga od
2009 roku. Jedna dotyczyła nienale
żytego wykonania usługi remontu da
chu - konsument zapłacił wykonaw
cy ponad 21 tys. za usługę, odzyskał
pieniądze potrzebne na ponowne wy
konanie usługi. Dwie pozostałe spra
wy dotyczyły usługi ocieplenia bu
dynków mieszkalnych. Sprawy sądo
we dotyczyły ponadto umów poza
lokalem przedsiębiorstwa - udowod
nienie skutecznego odstąpienia i zwrot
kosztów dla konsumentów oraz
umów sprzedaży.
W biurze Rzecznika udzielono w
roku 2011:
3558 porad konsumenckich
Najwięcej porad dotyczyło usług,
następnie umów sprzedaży oraz
umów poza lokalem przedsiębiorstwa:
1669 dotyczyło usług,
1620 umów sprzedaży
269 umów poza lokalem przed
siębiorstwa i na odległość
Sprawy, które trafiają do Rzecz
nika z prośbą o interwencję i wystą
pienie do przedsiębiorcy są zazwy
czaj bardziej skomplikowane, których

konsumenci nie byli w stanie załatwić
w sposób polubowny samodzielnie.
W roku 2011 zarejestrowano ofi
cjalnie 315 takich spraw. Rok wcze
śniej było ich 312, a w 2009 - 260.
Z oficjalnie zarejestrowanych
spraw z 2011 r. 252 spraw zostało na
dzień dzisiejszy zrealizowanych, z
czego 205 na korzyść konsumentów,
natomiast 64 - negatywnie bądź od
stąpieniem od dalszego dochodzenia
roszczeń przez konsumentów. Były
to przede wszystkim sprawy rekla
macji obuwia, w których konsumenci
nie mieli racji. Pozostałe sprawy sąw
toku, w niektórych konsumenci do
chodzić będą swych roszczeń sądow
nie.
Do spraw zakończonych nega
tywnie zaliczam również te, w któ
rych konsumenci odstąpili od dal
szych roszczeń, co ma wpływ na sta
tystykę. Ale pamiętać należy, że kon
sumenci nie zawsze mają rację i
Rzecznik nie może dążyć za wszelką
cenę do pozytywnego dla konsumen
ta rozstrzygnięcia sporu.

Z kolei do spraw pozytywnie za
kończonych kwalifikuję również te,
w których w drodze mediacji prowa
dzonej przez Rzecznika doszło do
ugody pomiędzy stronami na warun
kach ustalonych przez strony i wów
czas, gdy konsument zadowolony jest
z treści ugody. W niektórych sprawach
nie można jednoznacznie stwierdzić,
czy sprawa zakończyła się na korzyść
konsumenta czy nie. Zależy to od
tego, czy żądania konsumenta są uza
sadnione.
Nie każda sprawa może zakończyć
się pozytywnie dla konsumenta z
różnych przyczyn - zazwyczaj z
powodu braku dowodów, nieprecy
zyjnych przepisów lub niezasadno
ści roszczeń.

Jesteśmy łatwowierni
Jako konsumenci popełniamy ciągle
te same błędy. Przede wszystkim:
wierzymy przedsiębiorcom na
słowo,
nie cenimy swego podpisu - pod
pisujemy dokumenty, nie czyta
jąc ich
nie zachowujemy dowodów za
kupu, umów
nie zbieramy umów na piśmie, nie
żądamy potwierdzeń wpłat
Coraz więcej konsumentów zgła
sza się z problemami bankowymi,
ubezpieczeniowymi czy telekomuni
kacyjnymi. Szczególnie te ostatnie są
plagą w ostatnich czasach. Z wystą
pień do przedsiębiorców aż 77 doty
czyło spraw telekomunikacyjnych
(Telefon TV). Wiele firm z tej branży,
chcąc zaistnieć na rynku, wprowadza
swoich przyszłych klientów w błąd.
Konsumenci zawierają nowe umowy,
co wiąże się najczęściej z konieczno
ścią zapłaty kary umownej u starego
operatora. Jednocześnie nowy opera
tor okazuje się zazwyczaj droższy.
Na szczęście w większości przypad
ków -jako że firmy zawierają umowy
poza lokalem przedsiębiorstwa - kon
sumenci mogą bez żadnych skutków
odstąpić od nich w terminie 10 dni.
Jeśli działania mediacyjne nie przy
noszą efektów, mogę udzielić konsu
mentom pomocy związanej z docho
dzeniem swoich praw na drodze są
dowej. Na szczęście większość spraw
kończy się polubownie.

Rzecznik edukuje
To prawda, że jesteśmy jako kod
sumenci coraz bardziej świadomi swo
ich praw, ale konieczne są systema
tyczne działania informacyjne i „niesienie kaganka oświaty” w tym za
kresie również wśród młodego poko
lenia.
Młodzi ludzie są pełnoprawnymi
konsumentami, zgodnie z wiekiemi
posiadaną zdolnością do czynności
prawnych. Bardzo wcześnie dysponująpieniędzmi i kształtują konsump
cję, w szczególności jeśli chodzi opus
dukty nowe. Dlatego w 2011 roki
prowadziłam cykl lekcji z zakres
podstaw prawa konsumenckiego!
szkołach ponadgimnazjalnych z tere
nu powiatu - zarówno w Strzelcach,
jak i w Zawadzkiem.
Dlatego też artykuły związane i
prawami konsumentów pojawiają sj
cyklicznie na łamach dwutygodniki
„Powiat Strzelecki”, ale też w innyd
mediach lokalnych i regionalnych.
W ramach działań informacyjny^
Rzecznik udostępnia konsument™
komunikaty UOKiK, jak również ni

bieżąco przekazuje pozyskane ulotki
na temat praw konsumentów. Infe
macje wywieszane są również przed
siedzibą Rzecznika. Rzecznik bierat
również udział w akcjach organizowe
nych przez organizacje konsumenc
kie, UOKiK czy inne instytucje.
W 2011 roku Rzecznik rozpro
pagował na terenie powiatu akcję Mi
nisterstwa Finansów - „Nie bądź je
leń, weź paragon”.
W akcji chodzi przede wszystkii
o to, by sprzedawcy uczciwie reje
strowali sprzedaż w kasach fiskalnych
i przestrzegali zasad uczciwej konia)
rencji. Paragon to bowiem potwierdź
nie, że podatek trafił do budżetu paś
stwa, czyli do naszej wspólnej kasy
a nie do kieszeni nieuczciwego przed
siębiorcy. Paragon jest też najprost
szym dowodem zakupu - potwierdzi
co kupiliśmy, od kogo, kiedy i po ja
kiej cenie. Dzięki niemu możemyte
klamować produkty lub usługi, które
okażą się niezgodne z umową. Koi)
sument, który nie otrzymał paragon
od sprzedawcy, powinien zgłosić tea
fakt do urzędu kontroli skarbowej.

Małgorzata Płaszczyk - Waligórsh
Powiatowy Rzecznik Konsument^
w Strzelcach OpolskiA
Miniporadnik konsumenta
GDY POJAWI SIĘ PROBLEM:
ze sprzedawcą
z usługodawcą
z bankiem
z operatorem telekomunika
cyjnym
z firmą ubezpieczeniową
lub z innym przedsiębiorcą
zawsze można skorzystać z po
rady Rzecznika
-

BY UNIKNĄĆ PROBLEMÓW:
-

-

zanim coś podpiszemy - do
kładnie czytajmy
nie decydujmy się na nic pod
wpływem chwili
zachowujmy dowody zaku
pów
nie wierzmy nikomu na sło
wo
nie wpuszczajmy akwizyto
rów
gdy coś wpłacamy - bierzmy
pokwitowania

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dp.sJjtrzglęeoBolskie©w[ŁJ’l
z filią w Szymiszowie
tel. 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 4639840, 4639830
Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 4636337, 4636422, fax 4636744
e-mail: itsMtaMlgtelBl
Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011
e-mail: dpszawadzkic@Doczta.fm.pl
Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225
e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl

Powiatowy Informator Medyczny (6)
Szanowni Państwo,
Odpowiadając na liczne sygnały mieszkańców Powiatu Strzeleckiego dotyczą
ce braku kompleksowej informacji na temat podmiotów świadczących usługi me
dyczne na terenie Powiatu Strzeleckiego Starostwo Strzeleckie opracowało, na
podstawie danych przekazanych przez podmioty medyczne, „Powiatowy Infor
mator Medyczny”. Informator jest publikowany na łamach „Powiatu Strzeleckie
go” oraz zostanie umieszczony na stronie internetowej www.powiatstrzelecki.pl
Dane zostaną zamieszczone bezpłatnie.
Podmiot udostępniający ponosi odpowiedzialność za ich treść.
Nadal istnieje możliwość dosylania danych. Ankietę można pobrać z strony
www.powiatstrzelecki.pl z zakładki Ankieta ZOZ. Wypełnioną ankietę można
przesłać na adres abi@powiatstrzelecki.pl bądź dostarczyć ją do siedziby Starostwa
Powiatowego przy ul. Jordanowskiej 2.

Centrum Medyczne Lucyna Andrzej Dymek
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.C.

Zespół Szkół Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

Ul. Waryńskiego 4, 47-120 Zawadzkie
Tel: 44 462 20 65. www.centrummedyczne.com.pl
Dzień tygodnia

Zespół Szkół Zawodowych
w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl

Imię i Nazwisko Lekarza

Godziny Przyjęć

Dr n. med. Andrzej Dymek
- prywatnie

9.00-10.00

Dr n. med. Andrzej Dymek
- NFZ

11.30-13.00

Dr n. med. Lucyna Dymek
- prywatnie

16.00-18.00

Wtorek

Dr n. med. Andrzej Dymek
- prywatnie

16.00-18.00

Środa

Dr n. med. Andrzej Dymek
- prywatnie

9.00-10.00

Dr n. med. Lucyna Dymek
- NFZ

14.00-16.15

Dr n. med. Lucyna Dymek
- prywatnie

16.00-18.00

Czwartek

Dr n. med. Andrzej Dymek
- prywatnie

16.00-18.00

Piątek

Dr n. med. Andrzej Dymek
- prywatnie

9.00-10.00

Dr n. med. Andrzej Dymek
- NFZ

11.30-13.00

Dr n. med. Lucyna Dymek
- prywatnie

16.00-18.00

Poniedziałek

Liceum Ogólnokształcące
w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail:Jozawadzkie@^nąil.com
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 4613381, 4613901
e-mail: pcprstrzelęęęp(glpp,pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4613026
e-mail: Dppstrzelce@poczta.onet.nl

Zespół Szkól Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: zss:_z.mdlfe@,poc^,pnet.pl
Zespól Szkól Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612882
e-mail: cnmsDeci@tlen.ni

Zespół Szkól Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637

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

Świadczenia są realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowotnym

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny

Centrum Medyczne Lucyna Andrzej Dymek
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.C.

tel. 4615473

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich informuje

Sprzedaż bezpośrednia
produktów pochodzenia
zwierzęcego i roślinnego
Ideą sprzedaży bezpośredniej pro
duktów jest umożliwienie producentom
żywności nieprzetworzonej zbywanie
tej żywności" konsumentom, w takim
stanie w jakim została ona pozyskana,
lub po niezbędnej (minimalnej i ogra
niczonej) jej obróbce. Sprzedaż bezpo
średnia dotyczy wyłącznie surowców
własnych tj. wyprodukowanych we wła
snym gospodarstwie i sprzedaży tych
surowców konsumentowi. Sprzedaż bez
pośrednia nie może dotyczyć pośred
ników, tzn. osób, które chciałyby zby
wać konsumentowi towar zakupiony od
innych podmiotów. Wielkość masy to
warowej w ramach sprzedaży bezpo
średniej musi być racjonalnie skorelo
wana z wielkością produkcji w gospo
darstwie i nie można „dokupić” żyw
ności, aby ją sprzedać w ramach sprze
daży bezpośredniej. Sprzedaż bezpo
średnia dotyczy zarówno produktów
pochodzenia zwierzęcego jak i roślin
nego.
W ramach sprzedaży bezpośredniej
produktów pochodzenia roślinnego
można sprzedawać zboża, owoce, wa
rzywa, zioła, grzyby - uprawne, pocho
dzące wyłącznie z własnych upraw lub
hodowli producentów produkcji pier
wotnej oraz pozostałe surowce pocho
dzące z dokonywanych osobiście zbio
rów ziół i runa leśnego, kapustę suszoną
lub kiszoną. Dostawy bezpośrednie
środków spożywczych są realizowane
bezpośrednio przez producentów pro
dukcji pierwotnej, którzy dostarczają
małe ilości środków spożywczych do
konsumentów lub do zakładów detalicz
nych zaopatrujących konsumentów
finalnych.
Działalność w ramach dostaw bez

pośrednich może być prowadzona na
terenie województwa, w którym pro
wadzona jest produkcja pierwotna lub
na terenie województw przyległych.
Przed rozpoczęciem działalności w ra
mach sprzedaży bezpośredniej produk
tów pochodzenia roślinnego, należy za
rejestrować podmiot u właściwego te
rytorialnie państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego.
Z kolei sprzedaż bezpośrednią pro
duktów pochodzenia zwierzęcego mogą
zarejestrować właściciele gospodarstw:
utrzymujących drób (z zastrzeżeniem
limitów), utrzymujących zajęczaki,
hodujących ryby, pozyskujących mle
ko, pozyskujących jaja konsumpcyjne,
właściciele pasiek, myśliwi. W ramach
sprzedaży bezpośredniej można sprze
dawać: tuszki drobiu, tuszki zajęczaków,
tusze grubej zwierzyny łownej nieoskórowane, tuszki drobnej zwierzyny
łownej niewypatroszone, żywe lub
schłodzone ryby w całości, ryby wypa
troszone, żywe ślimaki, mleko i śmie
tanę, jaja, miód, pyłek, mleczko, pierz
gę. Przed rozpoczęciem działalności w
ramach sprzedaży bezpośredniej pro
duktów pochodzenia zwierzęcego, na
leży zarejestrować podmiot u właści
wego terytorialnie powiatowego leka
rza weterynarii.
Produkty pochodzące ze sprzeda
ży bezpośredniej można nabywać w
miejscach zarejestrowanego prowadze
nia sprzedaży bezpośredniej, np.: znaj
dującego się na terenie danego gospo
darstwa rolnego (wyjątek jaja), w za
kładach (sklepach) prowadzących han
del detaliczny z przeznaczeniem dla
konsumenta, na targowiskach (wyjątek
zwierzęta łowne).
Justyna Żołnierz

Odnowa Wsi Sucha oraz Publiczna Szkoła Podstawowej w Suchej
zapraszają do wzięcia udziału

w konkursie fotograficzno-Iiterackim
„Z kofra mojej starki, czyli suskie wspomnienia
ocalone od zapomnienia”
pod Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Starosty Strzeleckiego
i Burmistrza Strzelec Opolskich
Szczegóły na strome www.spsucha.wodip.opole.pl w zakładce konkursy.

Ul. Parafialna 1, 47-100 Strzelce Opolskie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95
e-mail: szpitalćŁszpital.strzelce-on.nl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Tel: 44 461 91 99, www.centrummedyczne.com.pl

Dzień tygodnia

Imię i Nazwisko Lekarza

Godziny Przyjęć

Poniedziałek

Dr n. med. Andrzej Dymek
- prywatnie

14.00-18.00

Wtorek

Dr n. med. Andrzej Dymek
- NFZ

9.00-12.00

Dr n. med. Lucyna Dymek
- prywatnie

14.30-18.00

Dr n. med. Lucyna Dymek
- NFZ

9.00-12.00

Wyrazy głębokiego współczucia
naszemu Koledze

Dr n. med. Andrzej Dymek
- prywatnie

14.00-18.00

Panu Andrzejowi Dziubie

Czwartek

Dr n. med. Lucyna Dymek
- prywatnie

14.30-18.00

po śmierci

Piątek

Dr n. med. Andrzej Dymek
- prywatnie

14.00-18.00

Matki

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Środa

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Kolo 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
nie zamówionych nie zwracamy.
Druk: Drukarnia „PRO MEDIA”
45-125 Opole, ul. Składowa 4,
tel. 77/4428008, fax 77/4428009

oraz udział w nabożeństwie pogrzebowym
naszej kochanej mamy, babci, prababci

składa

Tadeusz Goc z rodziną

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313

Serdeczne podziękowania
za wyrazy szczerego współczucia

Świadczenia są realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowotnym

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
Teł. +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
Teł. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
758, 764
Zespól Kontroli
Tel. wew.: 705.

składają
Rada i Zarząd Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego
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

Ad multos annos!
Jubileusze 90-lecia urodzin obchodziło pod koniec lutego dwoje mieszkańców
naszego powiatu. 27 lutego - Pani Waleska Pilarska z Osieka. Dzień później - Pan
Tadeusz Pszon z Ujazdu.
Taki powód do przyjmowania gości i zorganizowania miłych spotkań w gronie
rozdziny, bliskich i znajomych to powód wspaniały! Tylko pozazdrościć!
Do wszystkich życzeń, które nasi Jubilaci odebrali od winszujących, tych mniej
i bardziej oficjalnych, dołączamy i swoje skromne.
Życzymy wielu jeszcze spokojnych i długich lat w dobrym zdrowiu, w gronie ser
decznych bliskich oraz dni pełnych słońca!

Zespół Szkół
im. Aleksandra Kamińskiego
w Strzelcach Opolskich
ul. Ks. Wajdy 3, tel. 774612882,
gimspecj@tlen.pl

organizuje

ZAJĘCIA WCZESNEGO
WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
- zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009
roku “w sprawie organizowania wcze
snego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.
U. Nr 23 poz. 133)

Dla kogo wczesne wspomaganie?
Drogi Rodzicu, jeśli niepokoi Cię
rozwój Twojego dziecka zgłoś się do nie
publicznej lub publicznej poradni pedagogiczno-psychologicznej, w tym spe
cjalistycznej. “Wśród małych dzieci są
takie, których proces rozwojowy jest
zahamowany przejściowo lub trwale.
Najważniejsze, aby jak najszybciej roz
począć terapię mającą na celu wspoma
ganie rozwoju dziecka.
Jest to możliwe w Zespole Szkół im.
A Kamińskiego w Strzelcach Opolskich
w ramach realizacji tzw. wczesnego wspo
magania rozwoju dziecka, trwającego od
momentu wykrycia niepełnosprawno
ści (zaburzeń w rozwoju) do czasu pod
jęcia nauki w szkole.

Tomasz Pszon z Ujazdu

Walentynki z Sercem

Zajęcia wczesnego wspomagania
rozwoju organizuje się na wniosek ro
dzica, na podstawie opinii o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju dziec
ka, wydanej przez zespół orzekający
poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Do problemów rozwojowych
uzasadniających wskazania do
kompleksowej
terapii
dzieci
należą:
opóźnienie rozwoju psychorucho
wego. w tym rozwoju mowy,
trudności w komunikacji słownej,
stany po ciężkich chorobach,
upośledzenia umysłowe,
autyzm wczesnodziecięcy.
zaburzenia słuchu i wzroku,
stany nerwicowe i zaburzenia emo
cjonalne,
sprzężona niepełnosprawność.
Zajęcia wczesnego wspomagania rozwo
ju są bezpłatne.

Nie zastępują one żadnych z stoso
wanych form edukacyjnych, pomocy
pedagogiczno-psychologicznej, czy od
działywań wychowania przedszkolnego.
Zajęcia te, mają na celu pobudzanie psy
choruchowego i społecznego rozwoju
dziecka z wykorzystaniem różnych
form współpracy z rodziną dziecka.
Prowadzone są przez Zespół spe
cjalistów mających przygotowanie do
pracy z małym dzieckiem o zaburzo
nym rozwoju psychoruchowym (psy
cholog, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, rehabilitant i inni spe
cjaliści wg potrzeb określonych w opi
nii wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka).

W realizacji zajęć wczesnego wspo
magania wykorzystuje się m.in.
metody i formy:
terapię zabawową,
metodę ruchu rozwijającego Wero
niki Sherborne,
techniki plastyczne i muzykoterapię oraz arteterapię,
metodę Dobrego Startu,
metodę EEG BFB,
programy aktywności M. i Ch. Knił
łów,
stymulację wielozmysłową,
komunikację werbalną,
komunikację niewerbalną
komunikację intencjonalną
wykorzystanie komunikacji niewer
balnej w praktyce,
pracę na poziomie odruchów wro
dzonych,
pracę na poziomie elementarnyck
ruchów dowolnych,
manipulację i usprawnianie ręki,
masaż twarzy i całego ciała met.
Szczoteczkową Shantali.
terapię ustno - twarzową według Castillo - Moralesa,
chromoterapię,
prace nad usprawnieniem czynno
ści karmienia,
zajęcia z żywiołami,
zajęcia muzyczno - rytmiczne,
aromatoterapię,
zabawy w naśladownictwo bezpo
średnie i odroczone, zabawy sym
boliczne,

W każdym przypadku wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka ma
na celu wdrażanie “do osiągania
optymalnego poziomu rozwoju, na
miarę indywidualnych możliwości
dziecka np. w zakresie:
nawiązywania kontaktów,
kształtowania sposobu komuniko
wania się z otoczeniem,
usprawniania ruchowego i psycho
ruchowego w zakresie dużej i małej
motoryki,
wyrabiania orientacji w schemacie
własnego ciała i orientacji prze
strzennej,
uczenia samodzielności w podsta
wowych sferach, w tym dokonywa
nia wyborów,
rozwijania zainteresowań otocze
niem: wielozmysłowe poznawanie
tego otoczenia:
nauki rozumienia zachodzących w
otoczeniu zjawisku,
kształtowania umiejętności funk
cjonowania w otoczeniu,
kształtowania umiejętności współ
życia w grupie, rodzinie najbliższej,
nauki celowego działania dostoso
wanego do możliwości i zaintereso
wań, udziału “w ekspresyjnej aktyw
ności.
Zajęcia organizuje się w wymiarze
od 1 do 2 godzin zegarowych tygodnio
wo, z dostosowaniem do możliwości
psychofizycznych i potrzeb dziecka, w
okresie 10 miesięcy tj. od września do
czerwca, lub w trakcie roku.
Dla dzieci, które nie ukończyły 3
roku życia zajęcia mogą być organizo
wane w domu rodzinnym.
Zespół specjalistów wskazanych w
opinii organizuje zajęcia, w formie in
dywidualnej z dzieckiem i jego rodziną
(szczególnie z dziećmi do 3 roku życia),
a także w małych 2-3 osobowych gru
pach, w szkole.

Zespół Szkół oprócz wykwali
fikowanej, doświadczonej kadry
specjalistów zapewnia bogatą bazę
specjalistyczny sprzęt i środki dy
daktyczne,
gabinety terapii indywidualnej,
pracownię logopedyczną
nowoczesną salę doświadczania świata,
możliwość korzystania z pomiesz
czeń i placu zabaw „Radosnej szko
ły” oraz świetlicy.

Poza bezpośrednia pracą i
dzieckiem Zespół specjalistów:
udziela instruktażu, porad, konsul
tacji w zakresie pracy z dzieckiem,
a także pomocy w przystosowani!
warunków w środowisku domowym
do potrzeb dziecka,
wspomaga rodziców/opiekunów »
pozyskaniu i wykorzystaniu w pra
cy z dzieckiem odpowiednich środ
ków dydaktycznych, sprzętu,
wspiera w rozpoznawaniu zachowań
dziecka i utrwalaniu właściwych reakcji na te zachowania, a tym sa
mym pomaga w budowaniu więzi
emocjonalnej miedzy rodzicami i
dzieckiem.

Sukcesy uczniów ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich
w tenisie stołowym w ramach licealiady
Za sprawą pomysłowych uczennic z klasy II T hot został zorganizowany w
Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich kiermasz ciast pod hasłem
przewodnim Walentynki z Sercem. Dochód ze sprzedaży słodkości zasilił konto
Opolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom, pod którego opieką znaj
duje się mały Bartek, okrutnie poszkodowany przez los ( sytuację chłopczyka
opisywała na początku grudnia 2011 roku NTO .). Dzień 14 lutego był więc świetną
okazją do pokazania, co w dzisiejszych czasach znaczy „ kierować się sercem”.
Akcji charytatywnej towarzyszyło wiele radości i dobrego humoru, zwłaszcza,
że do współpracy przyłączyli się uczniowie innych klas Technikum. W sumie z
okazji Walentynek czternaścioro uczniów przygotowało 14 pysznych wypieków
— były babki, muffinki, sernik, kilka różnych murzynków, ciasta z kremem, z
czekoladą i lukrem.
Naszymi „cukiernikami z sercem” byli : Natalia Grabelus, Agnieszka Pyka i
Zuzanna Wycisk z klasy II Thot, Anna Domerecka, Sandra Wewiorka, Aneta
Bismor i Violetta Koik z klasy IVTekb, Iwona Bieniek i Patrycja Skóra z klasy I
Totb, Joanna Gerlich z kl. III Totb, Agnieszka Zwiech z kl. III Tgb, Grzegorz
Żurawski
z kl. I Ts, Stefania Gorzellik z kl. III Th oraz Milena Szybiak z klasy
1 TgWszystkim serdecznie dziękujemy !
Monika Wilde- Zdobylak

W dniu 06.02.2012 roku w Zawadz
kim odbył się Półfinał Wojewódzki w
Tenisie Stołowym w grach indywidual
nych deblowych.
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w
Strzelcach Opolskich reprezentowali:
1. Jessika Andraczek I miejsce indy
widualnie i I miejsce w deblu
2. Regina. Kaczmarczyk IV miejsce in
dywidualnie i I miejsce w deblu
3. Bartłomiej Koj I miejsce indywidu
alnie i I miejsce w deblu
4. Grzegorz Wróbel III miejsce indy
widualnie i I miejsce w deblu
5. Piotr Polok V miejsce indywidual
nie i II miejsce w deblu
6. Dariusz Strzeja VI miejsce indywi
dualnie i II miejsce w deblu
Po zaciętej walce uczniowie Zespo
łu Szkół Zawodowych nr 1 zakwalifiko

wali się do finału wojewódzkiego. Opie
kunem grupy jest Bogusław Furman.
Oprócz uczniów powiatu strzeleckiego
w zawodach półfinałowych brali udział

reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych z powiatów krapkowickiego i kę
dzierzyńsko-kozielskiego.
Bogusław Furman

