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Powiatowe Święto Policji

Uczeń daje pracę

Sprawy zapewne nie byłoby, gdyby
nie niż demograficzny. Teraz jest. Ta spra
wa to: zamiar likwidacji Zespołu Szkół im.
A. Kamińskiego w Strzelcach Opolskich.
Jeszcze nie od zaraz. Jeszcze nie

wiadomo, na jakich zasadach. Jeszcze nie
wiadomo, czy do tego istotnie dojdzie. Ale
już dziś trzeba zacząć o tym dyskusję. Dla
czego? Bo do „Kamińskiego” dziś chodzi
48 dzieci, a nie 140, jak niegdyś. A mniej

dok. na str. 5

Początek lipca? Egzamin!
w
HHU s
Strzeleccy policjanci awansowani na wyższe stopnie. Awanse wręczał I Zastępca Opolskiego Komendatnta Wojewódzkiego Policji,
dawny komendant strzeleckiej policji, inpektor Jan Lach wraz z młodszym inspektorem Komendantem Powiatowym Policji - Dariuszem
Wierzbickim
Więcej czytaj na str. 4

VII Przystanek PaT z teatrem
„Po drugiej stronie”
9 lipca w Zespole Szkół Zawodowych
nr 1 w Strzelcach Opolskich zakończyły
się egzaminy praktyczne w zawodzie
sprzedawca oraz kucharz malej gastrono
mii. Dzięki środkom pozyskanym przez
Powiat Strzelecki w ramach projektu 5.1
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 20072013 „Modernizacja bazy dydaktycznej
Zespołu Szkół Zawodowych Nrl w
Strzelcach Opolskich” specjalistyczne
pracownie do ww. zawodów zostały grun
townie przebudowane oraz doposażone.
W 2011 r uzyskaliśmy status ośrodka
egzaminacyjnego, a w bieżącym roku
niezależny zespół egzaminatorów prze
egzaminował 68 absolwentów zasadniczej
szkoły zawodowej. Zachwyt u członków
komisji budziło zaplecze techniczne,
dydaktyczne, a także wysoki poziom

przygotowania zdających do egzaminu.
Każdy przystępujący do egzaminu w
trakcie 3 godzin musiał w ciągu 3 godzin
wykonać praktyczne zadanie egzamina
cyjne polegające na zaplanowaniu działań,
zorganizowaniu stanowiska pracy, wy
konaniu operacji technologicznych oraz
prezentacji efektów (symulacja sprzedaży
hurtowej i detalicznej dla sprzedawcy
oraz wykonanie wskazanych potraw dla
kucharzy). Egzaminatorzy oceniali każdą
czynność wykonywaną przez zdającego
jak również efekt końcowy. Poprzeczka
była ustawiona wysoko. Aby zdać egza
min praktyczny trzeba było uzyskać 75%
punktów. Był to drugi etap egzaminu
zawodowego. Już wcześniej, w czerwcu
absolwenci zsz przystąpili do części teo
retycznej. Na końcowe wyniki egzaminu
czekamy do 31 sierpnia 2012r
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ZAPRASZA OSOBY BEZROBOME
Młodzież teatru „Po drugiej stronie” uczestniczy w VII Przystanku PaT w Lublińcu. Przedstawili oni spektakl „Pocałunek”, który
dotyczy uzależnienia od narkotyków i jego negatywnych skutków. Aktorami jest młodzież powiatu strzeleckiego wraz z podinsp.
Jolantą Dec ze strzeleckiej komendy.
Przystanek wystartował wraz z dźwiękami gongu. Tym razem zabrzmiał on siedem razy. Początek to występy artystów, koncerty
zespołów muzycznych oraz projekcje filmów. Po części artystycznej przedstawiono sztab akcji, liderów i koordynatorów PaT oraz
fantastycznych instruktorów trzydziestu warsztatów. Wszyscy, wspólnymi siłami odśpiewali hymn Przystanku PaT „Nie wracajmy
jeszcze na ziemię”. Wraz z nim rozpoczął się krótki trwający zaledwie kilka dni „Dzień VII Przystanku PaT w Lublińcu”.

Więcej czytaj na str. 5
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Sesja Rady Powiatu
Ostatnia przed wakacyjną prze
rwą sesja Rady Powiatu odbyła się 25
lipca. I mimo obszernego porządku
obrad skończyła się po dwóch godzi
nach.
Główne tematy związane były z
szeroko pojętym problemem zdrowia.
Do nich należał przecież zarówno punkt
związany ze-szpitalem powiatowym, jak
i stanem sanitarnym powiatu.

Punkt dotyczący sytuacji w służbie
zdrowia sformułowany został w nastę
pujący sposób: prowadzenie polityki
informacyjnej przez szpital oraz obsługi
pacjenta; realizacja zakupów aparatury,
sprzętu oraz zadań inwestycyjnych.
Materia! był przedmiotem analizy przez
komisje problemowe Rady Powiatu. W
wypowiedziach ich przewodniczących,
prezentujących stanowiska swoich
komisji, widać było, ile ten temat budzi
emocji.
Radny Norbert Lysek: - Komisja
Gospodarcza wnikliwie przeanalizowała
przedstawioną informację dyrektora.
Podkreślono przede wszystkim profe
sjonalizm i kompetencje zarządzającej
szpitalem. Wysiłek organizacyjny i
inwestycyjny daje przekonanie Komisji,
że szpital ma duże szanse bytu i dalsze
go rozwoju. Wywiązała się dyskusja
nt. ewentualnej prywatyzacji szpitala.
Dla mnie, człowieka o poglądach
lewicowych, niewyobrażalne jest prze
kształcenie szpitala. Uważam, że jego
prywatyzacja jest nieporozumieniem.
To olbrzymi ciężar dla powiatu, ale po
to tu jesteśmy, aby rozwiązywać proble
my. Nie jest możliwe, by w prywatnym
szpitalu koszty osobowe wynosiły aż
63% kosztów ogółem. To może przy
czynić się w przyszłości do powstania
problemów w naszej placówce. Temu
zagadnieniu trzeba będzie się przyjrzeć
bardziej szczegółowo.
Radny Franciszek Łupak: - Ko
misja Budżetu skupiła się głównie na
inwestycjach, na które na przestrzeni
lat przeznaczono: 2007 r. - 240 tys. zł,
2008 r. - 590 tys. zł, 2009 r. - 3,5 min
zł, 2010 r. - 2 min zł, 2011 r. - 6,3 min
zł. Łącznie - 12,6 min zł. Dzięki temu
zyskaliśmy: kompleksowo wykonany
szpitalny oddział ratunkowy, zmoderni
zowany oddział pediatrii, nowąpracownię RTG, termomodernizację obiektu
(wymiana okien, pokrycia dachowego,
solary, zmiana systemu ogrzewania). Po
takim wysiłku finansowym teraz mamy
to przekształcać?!
Przewodnicząca Komisji Rewizyj
nej Joanna Mróz zauważyła, że jej ko
misja skoncentrowała się na wydatkach
inwestycyjnych pod kątem zasadności.
Wszystkie przynoszą już pozytywne
efekty, ale te głównie oczekiwane będą
widoczne w latach następnych. Koniecz
ne też będzie dalsze inwestowanie - w
celu dostosowania się do zmieniających
się standardów. Komisja także bardzo
pozytywnie oceniła pracę dyrektor pla
cówki.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Stefan Szłapa poprosił dyrektor szpitala
Beatę Czempiel o wyjaśnienie proporcji
płac do kosztów ogółem.
B. Czempiel: - Jeśli chodzi o
wskaźnik kosztów osobowych w od
niesieniu do kosztów całkowitych szpi
tala - faktycznie u nas wynosi on 63%.
Ale zawsze - porównując te wartości
z innym szpitalem - należy zwrócić
uwagę, czy jest tak samo liczony. W
przypadku outsourcingu (wydzielania
pewnych usług na zewnątrz) dzieje się
tak, że koszty osobowe są zaksięgowane
nie w kosztach osobowych, ale w tzw.
usługach obcych. My pogorszyliśmy
sobie ten wskaźnik tym, że przyjęliśmy
„na stan” sprzątaczki. Kiedyś korzy
staliśmy z usług firmy sprzątającej i
otrzymywaliśmy fakturę za usługę,
którą księgowaliśmy w pozycji usługi

obce. Tym samym mieliśmy obniżony
wskaźnik kosztów osobowych. Chcę po
wiedzieć, że jeżeli szpitale - zwłaszcza
prywatne - zlecająte usługi na zewnątrz,
co jest bardzo modne, a nie zawsze
korzystne dla szpitala, to ten wskaźnik
jest nieporównywalny. Gdybyśmy za
tem wydzielili sprzątaczki, kuchnię (i
przygotowanie posiłków zlecalibyśmy
firmie cateringowej, co też jest modne),
laboratorium i RTG, wówczas nasze
płace kształtowałyby się na poziomie
55%. A zatem należy porównywać rze
czy porównywalne i wiedzieć, jaka jest
metodologia wyliczania tego wskaźnika.
Radny S. Szłapa: - Czy byłoby to
opłacalne?
B. Czempiel: - Wskaźnik byłby
korzystniejszy, ale szpitalowi to by się
nie opłacało.
Radny Jan Bogusz: - Na posiedze
niu Komisji Budżetu radni zastanawiali
się. czy byłaby możliwość utworzenia
oddziału opieki paliatywnej w strze
leckim szpitalu - nasze społeczeństwo
się starzeje. W Zawadzkiem został
zlikwidowany ZOL, a niestety - osób
starszych, wymagających opieki będzie
nam przybywało.
B. Czempiel: - Nie ma miejsca w
szpitalu na utworzenie nowego oddziału,
bo oznacza to spełnienie ściśle określo
nych wymogów (dwie dyżurki, gabinet
zabiegowy, kuchenka oddziałowa, itd.).
Nie wyobrażam sobie również, aby zre
zygnować z jakiegoś oddziału. Zresztą
jest to powiązane, ponieważ rezygnując
z chirurgii nie będziemy mogli mieć
SOR. Nie wyobrażam sobie rezygnowali
z oddziału wewnętrznego, który po czę
ści pełni funkcję oddziału paliatywnego.
Nikt nie zakontraktuje takiego, jeżeli
szpital nie będzie spełniał wymogów lo
kalowych. Dodatkowo oczywiście musi
być zatrudniony ordynator i pielęgniarka
oddziałowa. Od 1 lipca 2012 r. zmieniły
się przepisy - jeśli przedłuża się pobyt z
powodu nieodbierania członka rodziny
przez rodzinę, szpital ma prawo wysta
wić fakturę. Jest to bowiem problem
ogólnopolski i rozwiązanie problemu
idzie w tym kierunku.
Po tych wyjaśnieniach - radni
jednogłośnie zaakceptowali materiał
przygotowany przez dyrektor Beatę
Czempiel.
Kolejny punkt związany ze zdro
wiem to informacja Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego na
temat stanu sanitarnego powiatu w 2011
r., która również była analizowana przez
komisje problemowe Rady. Ich cena,
że powiat pod względem sanitarnym
- we wszystkich aspektach, łącznie z
jakością wody pitnej - jest bezpieczny zadecydował o jednogłośnym przyjęciu
informacji Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.
W kolejnych punktach obrad pod
jęto uchwałę zmieniającej Uchwałę
Nr XVIII/19I/12 Rady Powiatu Strze
leckiego z dnia 29 lutego 2012 r. w
sprawie ustanowienia Statutu Powiatu
Strzeleckiego, Uchwałę Nr IV/52/l 1
Rady Powiatu Strzeleckiego ^cjrjia 26
stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Op. oraz
Uchwałę Nr XXIV/227/12 w sprawie
przeznaczenia mienia oraz należności i
zobowiązań Liceum Ogólnokształcące
go w Zawadzkiem.
Więcej dyskusji wzbudził punkt
związany z projektem kolejnej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości powiatowej położonej
w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej nr 2,
czyli - dawnego Zespołu Szkół Zawo
dowych. Komisje wprawdzie zaapro
bowały ów projekt, ale w tym miejscu
radny Janusz Żyłka w imieniu Klubu

Radnych PO złożył wniosek formalny:
o zabezpieczenie środków finansowych
z ewentualnej sprzedaży w/w nieru

chomości na realizację następujących
zadań:
*
budowę nowej sali gimnastycznej
przy utworzonym Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zawadz
kiem przy ul. Krótkiej 1,
*
budowę lub modernizację parkin
gu przy Szpitalu Powiatowym w
Strzelcach Op.
I nie sam wniosek stał się powo
dem dość gorącej wymiany zdań, ale
moment, w którym został zgłoszony.
Przewodniczący Rady Powiatu Henryk
Bartoszek uznał bowiem, że należałoby
go przedstawić w ramach wolnych wńiosków. Po przerwie głos zabrał starosta.
J. Swaczyna: -Nie ukrywam moich
sympatii politycznych. Partia PO nie
jest partią populistyczną, ale racjonalną.
Uchwała traktuje o wyrażeniu zgody na
zbycie nieruchomości, a nie ó podziale
pieniędzy. Policzalnym jest to. ile szko
ły w Zawadzkiem w ostatnim czasie
otrzymały od powiatu. Ważna jest też
jakość nauczania. Zarówno licea w
Zawadzkiem jak i w Strzelcach Op. po
raz kolejny znalazły się w gronie najlep
szych liceów w regionie Dolnego Śląska

i Opolszczyzny. Sądzę, że - ze względu
na wyniki matur w zespole szkół zawo
dowych - wyrażenie zgody przez Radę
na połączenie tych szkół było słuszne.
Poza tym nie wiemy, czy sprzedamy tę
nieruchomość. Dopiero po sprzedaży
będziemy się zastanawiać, na jaki cel
zostaną przeznaczone uzyskane środki.
Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu.
Radny J. Żyłka: - Nie mówili
śmy w naszym wystąpieniu, że nie
przyjmujemy do wiadomości decyzji
z 29 lutego (o połączeniu szkół ponadgimnazjanych w Zawadzkiem - przyp.
mg). Zwróciliśmy uwagę na temat
przemyślanego działania Zarządu Po
wiatu Strzeleckiego i konsekwencji
podejmowanej uchwały. Mamy prawo
wiedzieć, jakie jest stanowisko Zarządu
co do ewentualnego uzyskania środków.
Mamy prawo dzisiaj mieszkańcom:
Zawadzkiego, Kolonowskiego, Kiel
czy, Żędowic przekazać informację,

czy jest wola, zęby te środki 'pozostały!
w dużej części (przy założeniu, że
nieruchomość zostanie sprzedana) w
gminie Zawadzkie, w której ta szkoła
była budowana wysiłkiem także miesz
kańców. Chcemy wiedzieć, jakie jest
stanowisko Zarządu w tej sprawie, żeby
wiedzieć jak głosować. To nie po
Zamykając dyskusję przewodniczący
H. Bartoszek poinformował, że wniosek
radnego J. Żyłki będzie przesunięty do
punktu “interpelacje, zapytania wnioski
i oświadczenia radnych”. Przystąpio
no zatem do dyskusji nad projektem
uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości. W głoso
waniu radni podzielili się: 14 było za,
4 wstrzymało się. Wcześniej również
opinie komisji problemowych nie były
całkowicie jednomyślne.

Jednomyślni natomiast przy ko
lejnym projekcie uchwały - w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie pojazdu usuniętego z
drogi oraz wysokości kosztów powsta
łych w razie odstąpienia od usunięcia
pojazdu.
Kolejne uchwały podjęto w spra
wach:
zmiany wieloletniej prognozy finan
sowej powiatu strzeleckiego,
w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie Powiatu Strzeleckiego
na rok 2012.
w sprawie udzielenia dotacji z bu
dżetu Powiatu Strzeleckiego na pra
ce konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków.
W tym miejscu warto dodać, że do
tacja na ochronę zabytków w tym roku
nie jest duża, dlatego też nie wszystkie
wnioski parafii - w naszym powiecie
właściwie wszystkie zabytki to kościoły
- mogły zostać uwzględnione. Dotyczy
to wniosków parafii w Kadłubie i Raszowej.
Pieniądze przeznaczono dal tych
obiektów, w których należy zabezpie
czyć właściwy stan techniczny dachów.
Dotacje otrzymały:
1. Rzymskokatolicka Parafia pw.
Św. Apostołów Piotra i Pawła w
Dolnej na dofinansowanie zadania
„Demontaż starych i wykonanie no
wych części wieży i pokrycie blachą
kościoła pw. Św. Apostołów Piotra

2.

i Pawła w Dolnej” w wysokości 8
000,00 zł,
Rzymskokatolicka Parafia pw. Św.
Karola Boromeusza w Staniszczach
Wielkich na dofinansowanie zada
nia „Montaż akcesoriów do pokryć
dachowych w postaci płotków przeciwśniegowych z blachy miedzianej
w kościele pw. Św. Karola Borome

usza w Staniszczach Wielkich” w
wysokości 14 000,00 zł,
3. Rzymskokatolicka Parafia pw. Na
rodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Centawie na refundację zadania
„Konserwacja wieży zabytkowego
kościoła pw. Narodzenia Najświęt
szej Maryi Panny w Centawie” w
wysokości 8 000,00 zł.
Następnie radni przychylili się do
wniosku dyrektora PUP, proponują
cego przesunięcie środków w ramach
zadań finansowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (uchwała
Rady Powiatu Strzeleckiego z marca
2012). Dzięki temu więcej pieniędzy
przeznaczono na staże i szkolenia osób
niepełnosprawnych - łącznie o 15,5 tys.
złotych. Akurat te dwie formy wsparcia
cieszą się większą popularnością wśród
niepełnosprawnych, bo w istotny sposób
ułatwiają im znalezienie pracy.
W tym samym punkcie przewod
niczący H. Bartoszek poinformował.

że wniosek Klubu PO, zgłoszony przez
radnego J. Żyłkę, został przyjęty, ale nie

będzie przegłosowany. Wobec takiego
obrotu sprawy radny Żyłka poprosił o

pisemną informację na ten temat.
Natomiast w sprawach bieżących
H. Bartoszek poinformował, że Rada
OPZZ Województwa Opolskiego wy
stąpiła do Rady Powiatu z wezwaniem
o usunięcie naruszenia prawa polega
jącego na nieprzedstawieniu do zaopi
niowania OPZZ uchwał Rady Powiatu
Strzeleckiego z lutego br. związanych
z przekształceniem szkół ponadgimna
zjalnych w Zawadzkiem i utworzeniem
w tym mieście jednego zespołu szkól.
Wicestarosta Waldemar Gaida poinfor
mował, że wyrok Naczelnehgo Sądu
Administracyjnego z listopada 2010 r.
wskazuje, że bezsprzecznie likwidacja
szkoły ma ten wymiar określony w art.
19 ustawy o związkach zawodowych i
należy opiniować takie postępowanie
ze związkami. Myśmy oczywiście w
procedurze zmian organizacyjnych
w Zawadzkiem w pierwotnej wersji,
przed debatą z rodzicami, uczniami,
nauczycielami zakładali likwidację i
taką likwidację związki zaopiniowały.
Oczywiście, uchwała opiniująca nie
ma charakteru wiążącego dla organu
stanowiącego jst. Niemniej zmieni!
się tryb załatwienia sprawy - nie
likwidowaliśmy szkoły, zmieniliśmy
tylko jej siedzibę. Nikt z nauczycieli nie
stracił pracy, nie było żadnych ruchów
niekorzystnych dla ucznia etc. Potem
zmieniliśmy oczywiście, idącą za tym
sieć szkół ponadgimnazjalnych, zmie
niliśmy przy okazji nazwę na Zespól
Szkół Ponadgimnazjalnych. Wojewoda
w postępowaniu nadzorczym nie wzru
szył tych uchwał. Mało tego, uchwały,
które nastąpiły po tych uchwałach, czyli
de facto derogowały uchwały podjęte
w luty - też były przez Wojewodę, jako
organ nadzoru przyjęte i opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego. Pytał też, czy wszystkie
uchwały, nie tylko związane z oświatą,
należy konsultować zę związkami za
wodowymi, i z jakimi - czy wszystkim
funkcjonującymi na terenie wojewóztwa opolskiego, choćby np. rolników
indywidualnych? Ustawa mówi - z
właściwym związkiem. Podałem przy
kład z rolnikami indywidualnymi nie od
kozery, aby pokazać problem. Drugie
pytanie: dlaczego nie budżet. Dlaczego
do tej pory tak o istotny z punktu wi
dzenia funkcjonowania samorządu akt
prawny nigdy żaden związek zawodowy
się nie upomniał i nie chciał opiniować
jako właściwy do spraw związków w
kategorii podwyżki, etc.
Mając na uwadze powyższe, Rada
zajęta stanowisko o negatywnym usto
sunkowaniu się do tezy, że te uchwały,
przytoczone w piśmie skarżącym nale
żało opiniować z właściwymi organami
związków zawodowych.

OFERTY PRACY

Będzie nowa
Powiatowa Rada Zatrudnienia
POWIATOWY URZĄD PRACY
W STRZELCACH OPOLSKICH

Starosta strzelecki zaprasza do zgłoszenia kandydatów do składu Powiatowej Rady
Zatrudnienia w Strzelcach Opolskich.

STANOWISKO
Do zgłoszenia kandydatów, zgodnie z ustawąz dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji za
trudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001 z póź. zm.), uprawnieni są:

terenowe struktury każdej reprezentowanej organizacji związkowej w rozumieniu
ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych;
I terenowe struktury każdej reprezentowanej organizacji pracodawców w rozumieniu
ustawy Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych;
E społeczno - zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników
I indywidualnych i izb rolniczych;
- jednostek samorządu terytorialnego;
- organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy.
-

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 31 sierpnia 2012 r. Skład Powiatowej
Rady Zatrudnienia ustala, spośród zgłoszonych kandydatów, Starosta.

Kandydatury wraz z podanym adresem zamieszkania oraz telefonem do kontaktu należy
zgłaszać na piśmie na adres:

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Gogolińska 2 a, 47-100 Strzelce Opolskie

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

PRAKTYKANT W DZIALE ZAKUPÓW

STRZELCE OPOLSKIE

ASYSTENT/KA KIEROWNIKA
PRODUKCJI - PRAKTYKANT/KA

STRZELCE OPOLSKIE

INFORMATYK 1/4 etatu

STRZELCE OPOLSKIE

DORADCA KLIENTA

STRZELCE OPOLSKIE

KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA
3/4 etatu

STRZELCE OPOLSKIE

ASYSTENT HANDLOWCA

CALA POLSKA

Ogłoszenie !!!
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich przyjmuje wnioski pracodawców
ubiegających się o przyznanie refundacji na wyposażenie lub doposażenie stano
wiska pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej z urzędu pracy.

PREZENTER HANDLOWY
- NEGOCJATOR

Wnioski przyjmowane będą do dnia -30.08.2012 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać
w pokoju nr 6 Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621817. 77 4621800

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓINOŚG:

do biznesu2!

PRZEDSTAWICIEL HANDLWOY

Sprzedawca
SPRZEDAWCA
W SKLEPIE MIĘSNYM
KUCHARZ
KUCHARZ

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
F UNDUSZ SPOŁECZNY

DOTACJE 40 000,00 ZŁ
-OSTATNI NABÓR!
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich jako Partner projektu „PO Klucz
do biznesu 2!”
informuje, że drugi i OSTATNI nabór kandydatów do projektu planowany jest

STRZELCE OPOLSKIE,
WOJ.OPOLSKIE 1 ŚLĄSKIE

CAŁA POLSKA

STRZELCE OPOLSKIE
KIELCZA

STRZELCE OPOSLK1E
PIOTROWKA

POMOC KUCHENNA

P1OTROWKA

BARMAN - KELNER

JEMIELNICA

Barman-kelNer

STRZELCE OPOLSKIE

na okres od 3 do 12 września 2012.
CELEM PROJEKTU jest wzrost przedsiębiorczości w woj. opolskim oraz podnie
sienie aktywności zawodowej mieszkańców województwa.
W RAMACH PROJEKTU:
* zostanie udzielone wsparcie szkoleniowo - doradcze;
* przyznawane będąjednorazowe dotacje inwestycyjne na rozwój działalności w
kwocie do 40 tys. zł;
* zostanie udzielone wsparcie pomostowe o charakterze doradczym i finansowym.

UCZESTNICY PROJEKTU to osoby bezrobotne, które:
* zarejestrowane są w Powiatowym Urzędzie Pracy przez okres co najmniej 3
miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (dniem przystąpienia do pro
jektu będzie 12 listopad 2012. dlatego ostatecznym terminem rejestracji, by

*
*

zamieszkują teren woj. opolskiego;
zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób które
posiadały zarejestrowaną działalność gosp. w okresie 12 miesięcy przed dniem
przystąpienia do projektu.
Wszy stkie wymagane dokumenty wraz z Formularzem rekrutacyjnym i szczegóło
wym Regulaminem rekrutacji dostępne są na stronie Lidera Projektu:

Osoby do kontaktu po stronie Partnera PUP Strzelce Op.:
ul. Gogolińska 2a;'47-100 Strzelce Op.
Dorota Kozołup, Tel. 77 462 18 05, d.kozolup@pup-strzelce.pl, pokój nr 10
Justyna Donat, Tel 77 462 18 18, j.donat@pup-strzelce.pl, pokój nr 6

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

KIEROWCA KAT. C + E

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

*

**

*****

POWIATOWY URZĄD PRACY W STRZELCACH OP.
ZAPRASZA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

KSIĘŻY LAS

WOJ. OPOLSKIE
WOJ. ŚLĄSKIE,
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
WOJ. OPOLSKIE

LAKIERNIK SAMOCHODOWY

OTM1CETARNÓW OPOLSKI
STRZELCE OPOLSKIE
+ TRASY KRAJOWE
BORYCZ

LAKIERNIK SAMOCHODOWY
DOCIEPLEN1OWIEC

STRZELCE OPOLSKIE
WG ZLECEŃ

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Dodatkowe informacje można uzyskać w PUP w Strzelcach Op.,
ul. Gogolińska 2a w pokoju nr 7 lub pod nr telefonu 77 4621863

- wykształcenie średnie,
- prawo jazdy kat. B,
- mile widziana znajomość j. ang., j. niemieckiego
- prawo jazdy kat. C+E, - min. 2 letnie doświadczenie,
- niekaralność

SPAWACZ
PRACOWNIK OCHRONY

STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE

PRACOWNIK PRODUKCJI
(tylko nocki)
PRACOWNIK PRODUKCJI
(I i II zmiana)
PRACOWNIK PRODUKCJI

DANIEC

DANIEC

- aktualna ks. zdrów ia lub chęć jej wyrobienia

MON 1 ER URZĄOZĘŃ
NA PLACE ZABAW

WG.ZLECEN

STRZELCEOPOLSKIE
1EKEN CAŁEGO KRAJU

do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Preferowane do realizacji będą wnioski Pracodawców, którzy zapewnią zatrudnienie
oyoby bezrobotnej po zakończeniu stażu.

student lub tegoroczny absolwent studiów wyższych,
znajomość MS Office,
dobra znajomość j. angielskiego lub niemieckiego
student lub tegoroczny absolwent studiów wyższych
(preferowane kierunki: technologia drewna,
zarządzanie produkcją
- znajomość MS Office
- wykształcenie min. średnie, student III roku studiów
1" lub wyżej - kierunek informatyka lub podobne
- wykształcenie min. średnie, - obsługa komputera,
- prawo jazdy kat. B,
- mile widziane doświadczenie w bankowości
- dobra dykcja, - znajomość komputera,
- dyspozycyjność, - komunikatywność,
- wysoka kultura osobista
- wykształcenie min. średnie
(sprzedaż, negocjacje),
- komunikatywność, - kreatywność,
- wysoka kultura osobista,
- umiejętność pracy w zespole,
- gotowość do odbywania podróży służbowych,
- dobra organizacja pracy
- wykształcenie min. średnie,
- znajomość branży budowlanej,
- doświadczenie na podobnym stanowisku,
- prawo jazdy kat. B, - obsługa komputera
- wykształcenie średnie, - obsługa komputera,
- prawo jazdy kat. B, - odporność na stres,
- wysoka kultura osobista, - komunikatywność,
- dyspozycyjność, - umiejętność pracy w zespole
- wykształcenie zawodowe, - obsługa kasy fiskalnej
- wykształcenie zawodowe,
Doświadczenie mile widziane
- wykształcenie min. średnie, - doświadczenie
- wykształcenie zawodowe-mile widziane kierunkowe,
- sprawność; - szybkość, - doświadczenie mile widziane
- wykształcenie zawodowe - mile widziane
gastronomiczne,
- sprawność, - szybkość, - doświadczenie mile widziane
- mile widziane prawo jazdy kat B
- obsługa kasy fiskalnej,
- książeczka sanitarno-epidemiologiczna,
- doświadczenie jako barman-kelner
- mile widziane wykształcenie kierunkowe,
- komunikatywność.
- mile wdziana znajomość języka angielskiego,
języka niemieckiego
- prawo jazdy kat. I, - min. 2 letnie doświadczenie
-

- prawo jazdy kat. C + E,
- kurs na przewóz rzeczy, - aktualne badania lekarskie.
- min. 2 letnie doświadczenie
- wykształcenie kierunkowe
- mile widziane doświadczenie.
- wykształcenie kierunkowe
- prawo jazdy kat. B, - dośw iadczenie,
- dobra organizacja pracy
- doświadczenie mile widziane
- wykształcenie zawodowe
- wykształcenie zawodowe
- wykształcenie zawodowe
- upr. spawalnicze MIG-MAG
- umiejętność współpracy w zespole,
- doświadczenie mile widziane,
- stopień niepełnosprawności
- sprawność fizyczna, - zręczność

PRACOWNIK BUDOWLANY
PRZEPALACZ GAZOWY
TOKARZ
ŚLUSARZ -SPAWACZ

www.poklucz.wup.opole.pl.

||

KIEROWCA

MECHANIK - KIEROWCA KAT. C+E

spełnić to kryterium jest 10 sierpień 2012);

1H

1 RAK I ORZ YS LA/PRACO WN1K
FIZYCZNY W GOSPODARSTWIE
ROLNYM
KIEROWCA
SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

MIEJSCE
PRACY

INFORMATYK - ELEKTRONIK

ZAWADZKIE

PIELĘGNIARKA RODZINNA

STRZELCE OPOLSKIE

PIELĘGNIARZ/PIELĘGNIARKA
funkcjonariusz

STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie min. zawodowe
- doświadczenie na produkcji
- wykształcenie zawodowe,
- umiejętność układania nawierzchni na place zabaw,
- tyczenie terenu,
- czytanie map geodezyjnych,
- mile widziane doświadczenie w brukarstwie
wykształcenie min. średnie, - prawo jazdy kat. B,
dobra znajomość języka angielskiego
wykształcenie kierunkowe, - prawo jazdy kat. B,
kurs pielęgniarki rodzinnej lub środowiskowej
Wymagania oraz wymagane dokumenty
na stronie www.bip.sw.gov.pl
lub tel. 77 462 44 84

r

Powiatowe Święto Policji
8/ aspirant Przemysław Kubisz - na starszego aspiranta
9/ aspirant Dariusz Wrona - na starszego aspiranta
10/ aspirant Roman Gadomski - na starszego aspiranta
11/ aspirant Przemysław Bariasz - na starszego aspiranta
12/ młodszy aspirant Bartłomiej Martuszewski - na aspiranta
13/ młodszy aspirant Tomasz Malczak - na aspiranta
14/ młodszy aspirant Aleksander.Barszczewski - na aspiranta
15/ młodszy aspirant Dariusz Popanda - na aspiranta
16/ młodszy aspirant Grzegorz Płatek - na aspiranta
17/ młodszy aspirant Mariusz Galas - na aspiranta
18/ młodszy aspirant Mirosław Kulwicki - na aspiranta

Medale za Długoletnią Służbę otrzymali:
1/
2/
3/
4/

starszy aspirant Marek Manka - Medal Złoty
podinspektro Jolanta Dec - Medal Srebrny
aspirant sztabowy Sławomir Obrączka - Medal Srebrny
spirant sztabowy Roman Konior - Medal Srebrny

Odznakę „Zasłużony Policjant’' otrzymali:
1/
2/
3/

aspirant Piotr Malczak
aspirant sztabowy Andrzej Białkowski
aspirant sztabowy Mieczysław Baran

KORPUS PODOFICERÓW

W dniu 26 lipca 2012 roku o godz. 13.15 w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich odbyła się uroczysta akademia z
okazji Święta Policji, na której m.in. zostały wręczone awanse w stopniach

dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich.
Uroczystość została poprzedzona mszą świętą, która odbyła się w kościele
Św. Wawrzyńca w Strzelcach Op. o godz. 12:00.
Awanse na kolejne stopnie służbowe otrzymali:

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/

starszy sierżant Arnold Skorupa - na sierżanta sztabowego
starszy sierżant Karol Kamiński - na sierżanta sztabowego
starszy sierżant Diana Langer - na sierżanta sztabowego
starszy sierżant Damian Zembik - na sierżanta sztabowego
starszy sierżant Anna Kutynia-Łotocka - na sierżanta sztabowego
sierżant Marcin Bielecki - na starszego sierżanta
sierżant Joanna Tomczuk - na starszego sierżanta
sierżant Rafał Gruszka - na starszego sierżanta
sierżant Robert Woźniak - na starszego sierżanta
sierżant Katarzyna Nowak - na starszego sierżanta
sierżant Krzysztof Kinel - na starszego sierżanta
posterunkowy Dominik Sapiński - na sierżanta
posterunkowy Marcin Klyssek - na sierżanta

KORPUS SZEREGOWYCH
1/
2/
3/
4/
5/

posterunkowy Justyna Jokiel - Krasa - na starszego posterunkowego
posterunkowy Adrian Dombrowski - na starszego posterunkowego
posterunkowy Jarosław Gajos - na starszego posterunkowego
posterunkowy Grzegorz Bartosik - na starszego posterunkowego
posterunkowy Jerzy Łucarz - na starszego posterunkowego

Zarząd Powiatu Strzeleckiego wyróżnił policjantów za działania na rzecz
poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu, a nagrody otrzymali:

1/
2/
3/

starszy aspirant Jacek Zalejski
aspirant Przemysław Brykowski
aspirant Dariusz Popanda

W bieżącym roku Opolski Komendant Wojewódzki Policji wyróa
szczególną nagrodą pieniężną specjalistę ds. kadr i szkolenia p. Ewelii
Sławentę za wzorowe i rzetelne wykonywanie obowiązków służbowy:
oraz wkład wniesiony w bezpieczeństwo i porządek publiczny na teren
powiatu strzeleckiego.

KORPUS OFICERÓW
1/ podinspektor Dariusz Wierzbicki - na młodszego inspektora

KORPUS ASPIRANTÓW:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

starszy aspirant Piotr Działek - na aspiranta sztabowego
starszy aspirant Piotr Sobstyl - na aspiranta sztabowego
starszy aspirant Marek Łabuda - na aspiranta sztabowego
starszy aspirant Sławomir Łyżwa - na aspiranta sztabowego
starszy aspirant Robert Augustyniak - na aspiranta sztabowego
aspirant Grzegorz Czaus - na starszego aspiranta
aspirant Andrzej Szymszon - na starszego aspiranta
Z awansami już w kieszeniach!

Dzieci zaplanowały sobie cały lipiec
„Wakacyjna przygoda językowa” to hasło przewodnie
tegorocznych letnich półkolonii organizowanych w gminie
Kolonowskie. Nazwa ta kojarzyć się może ze szkołą i
nauką języków obcych, ale to nie zniechęciło młodych
mieszkańców gminy do wzięcia udziału w akcji letniej. W
tym roku głównym organizatorem wakacyjnych atrakcji
jest Stowarzyszenie Odnowa Wsi w Staniszczach Małych a
jego partnerami są Stowarzyszenie Odnowa Wsi w Spóroku
oraz Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Staniszczach
Wielkich. Już od kilku lat stowarzyszenia te współpracują
ze sobą i organizują różnego rodzaju wyjazdy oraz zajęcia,
w pobliżu miejsca zamieszkania. Oczywiście ogromnym
wsparciem w realizacji projektu jest dofinansowanie ze
strony Powiatu Strzeleckiego i Gminy Kolonowskie.
Co Stowarzyszenia mają do zaoferowania dzieciom i
młodzieży? W tym roku chętni mogą wziąć udział w wyjaz
dach do Oleskiej Laguny, ZOO, kopalni złota w okolicach
Nysy, a także w rowerowej wycieczce do Nadleśnictwa w
Zawadzkiem. Jeśli ktoś nie lubi wyjeżdżać to także w jego
miejscowości znajdą się ciekawe zajęcia. Do wyboru są
turnieje ringo oraz tenisa stołowego, wyjazdy do kręgielni
w Kolonowskiem oraz biwaki. Dzieci miały możliwość
wyboru oraz zapisania się pod koniec czerwca. Wszystkie
zaplanowane na lipiec działania cieszyły się powodzeniem
wśród młodych.
Niektóre z wakacyjnych projektów już zrealizowano. Wyjazd do Oleskiej
Laguny organizowany co poniedziałek był nie lada atrakcją. W upalne dni dzieci
mogły się schłodzić w oleskim basenie i pozjeżdżać na zjeżdżalniach. W tym
roku po raz pierwszy zorganizowano wyjazd do Olesna, w ubiegłych latach
dzieci zabierano do Aqua Parku w Tarnowskich Górach. Następnie organizo
wane były akcje w gminnych wioskach. Jako pierwsze odbyły się rozgrywki
ringo przy Centrum Aktywności Wiejskiej w Staniszczach Małych. Dzieci były
podzielone wg kategorii wiekowych. Osobno grały dzieci z podstawówki i
osobno młodzież gimnazjalna. Ci zaś kolejno byli podzieleni na dziewczyny i
chłopaków, aby rywalizacja była sprawiedliwa. Co środę rozgrywany jest turniej
tenisa stołowego w świetlicy Staniszczach Wielkich. Uczestnicy zdobywają
kolejno w nich punkty, które liczą się do kwalifikacji ogólnej w tej kategorii.
Każdy czwartek zarezerwowany jest na biwaki, odbywające się przy siedzibach
organizatorów. Pierwszy miał miejsce Staniszczach Wielkich. Tam dzieci grając
w podchody zmagały się z poleceniami napisanymi w języku polskim, jak
również niemieckim i angielskim. W międzyczasie uczestnicy mogli zagrać

PCPR w Strzelcach Opolskich
organizator rodzinnej pieczy zastępczej
poszukuje kandydatów
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
niezawodowej i zawodowej

w wszelkiego rodzaju gry planszowe. Tydzień później był biwak Staniszczach
Małych. Tam dzieci brały udział w biegu na orientację w kierunku źródełka Sto
czek. Potem podobnie jak na poprzednim obozie były wspólne gry i zabawy w
różnych językach. W drugim tygodniu organizowanych zajęć, dzieci pojechały
na rowerach do Centrum Przyrodniczego przy Nadleśnictwie Zawadzkie. Tam
młodzi rowerzyści na przywitanie dostali posiłek po długiej trasie. Następnie
zwiedzali Izbę Leśno-Przyrodniczą, po czym poszli na spacer wzdłuż ścieżki
przyrodniczo-rekreacyjnej „Nad MałąPanwią” i uczyli się słówek w językach
obcych związanych z lasem.
W następnych tygodniach lipca na młodych ludzi czekają także kolejne
atrakcje. Mogą oni pograć w kręgle w okolicznej kręgielni, wyjechać do
opolskiego ZOO, jak również do Nysy. Zaplanowany jest też rodzinny piknik
na boisku LZS w Staniszczach Wielkich. Tam zaproszone są wszystkie dzieci
wraz ze swoimi rodzinami.

Klaudyna Musiała

Czy wiesz, co czują dzieci, które zostały opuszczone przez
własnych rodziców?
Co czują, gdy od urodzenia są zaniedbywane, głodzonej
maltretowane?
Jak zachowują się dzieci, które straciły rodziców w wynikul
choroby lub wypadku?
Możesz im pomóc znaleźć DOM

Jeśli nie jest ci obojętny los dzieci,
koniecznie przyjdź lub zadzwoń:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. B. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie, pokój nr 8
Tel. 77-461-33-81
e-mail pcprstrzelceop@op.pl,
www.strzelce-opolskie.epcpr.pl

Trzeba myśleć o przyszłości

„Po drugiej stronie”
dok. ze str. 1

• Dlaczego chce pan sprywatyzować
szpital?
• Na razie nie ma o tym mowy. I ja sam
nic nie chcę - odpowiada starosta Józef
Swaczyna. - Cały Zarząd Powiatu podjął
decyzję o zapoznaniu się z innymi forma
mi organizacji i sposobami zarządzania
szpitalami. Już w ubiegłym roku, wraz ze
starostą głubczyckim i oleskim oraz dy
rektor naszego szpitala, odbyliśmy podróż
studyjną do powiatu świeckiego, o czym,
jeśli dobrze pamiętam, informowaliśmy na
tych łamach mieszkańców powiatu. Drugi
krok zrobiliśmy w tym roku - spotkaniami
z przedstawicielami sprywatyzowanych i
prywatnych szpitali.

- Ale wszystko zmierza ku prywaty
zacji?
g Jak powiedziałem - podpatrujemy
różne wzorce. W roku 2013, zgodnie z
ustawą o finansach publicznych, długi
szpitali staną się długami samorządów. Nie
będzie nas stać na to.

-

Jaka jest kondycja szpitala?

■ To dobry szpital - pod względem
profesjonalizmu kadry, wysokiej klasy
wyposażenia, funkcjonowania szpitalnego
oddziału ratunkowego i modernizacj i ca
łego obiektu. To były niemałe koszty, ale

dzięki temu stał się jednym z niewielu na
Opolszczyźnie szpitalem z takim oddzia
łem. I uważam, że placówki z SOR-ami
powinny być inaczej finansowane przez
NFZ niż pozostałe. Dzięki inwestowaniu
nasz szpital wygrał też konkurs na ratow
nictwo medyczne w powiecie krapkowic
kim. Mamy nowoczesny blok operacyjny.
Ale z drugiej strony -koszty inwestycji
były śpore. Plus brak uregulowania przez
NFZ należności za tzw.' nadwykonania.
Efekt - strata za rok 2011.

Gdyby NFZ zawiera! wyższe kon
trakty, sala operacyjną mogłaby praco
wać dłużej. Gdyby w ogóle NFZ płacił
więcej - byłoby lepiej.
W skali kraju składek zdrowotnych
jest mniej niż się spodziewano - o ponad
800 min zł. Chyba nie ma co liczyć, że
będzie stamtąd więcej pieniędzy. Bardziej
trzeba liczyć na siebie.

Ale teraz sytuacja finansowa szpita
la jest lepsza.
Faktycznie, od kwietnia mamy dodatni
wynik finansowy. Mamy nadzieję, że na
koniec 2012 placówka osiągnie wynik
dodatni. Ale nie wiadomo, jak będzie wy
glądało finansowanie szpitali w przyszłym
roku. Zatem już teraz powinniśmy myśleć,

Aktorzy teatru „Po drugiej stronie”
z powiatu strzeleckiego przedstawili
spektakl „Pocałunek”, który dotyczy
negatywnych skutków uzależnienia od
narkotyków. Uczestniczą również w
trakcie VII Przystanku PaT w Lublińcu w
warsztatach artystycznych. Towarzyszy
im Naczelnik Prewencji podinsp. Jolanta
Dec z Komendy Powiatowej Policji w
Strzelcach Opolskich.

co zrobić.

Sprywatyzować?
Co pani z tą prywatyzacją! Dziś nie
myślimy o zmianach formy zarządzania
ani przekształceniach właścicielskich.
Musimy jednak trzymać rękę na pulsie.
Może trzeba by zacząć myśleć bardzo
poważnie o finansach. Poziom płac
przekraczający 60% kosztów to za dużo;
uważa się, że powinno to być nie więcej
niż 50%.
Można byłoby też zastanowić się,
czy jednego piętra nie przeznaczyć na
ZOL - zakład opieki leczniczej. Liczba
pacjentów, jaka co roku przyjmuje nasz
szpital jest mniej więcej stała - i nie
jesteśmy w stanie przeskoczyć tego po
ziomu. Jednak, gdybyśmy uruchomili taki
oddział - pacjentów by przybyło. Społe
czeństwo się starzeje, coraz więcej osób
będzie wymagało opieki geriatrycznej. A
ponieważ podobnych oddziałów jest na
Opolszczyźnie zbyt mało - może to jest
pomysł dla naszego szpitala. Niewyklu
czone, że i przepisy pójdą w tym kierunku,
bo starzenie się to problem całego kraju,
choć najdotkliwiej odczuwalny na Opolsz
czyźnie.

(mg)

Uczeń daje pracę
dzieci, tym mniej pieniędzy na utrzymanie
placówki.
Po raz pierwszy o tym pomyśle wi
cestarosta Waldemar Gaida wspomniał na
spotkaniu z Radą Pedagogiczną szkoły,
jeszcze w lutym.
Nabór do wszystkich szkół trwa. Ta
też czeka na nowych uczniów. Jeszcze nie
wiadomo, ilu rozpocznie w niej naukę.
Faktem jest też, że rodzice zgłaszają do
„Kamińskiego” swoje dzieci jeszcze we
wrześniu, a nawet w październiku.
Ale prognozy nie są optymistyczne: od
dziesięciu lat liczba uczniów systematycz
nie się zmniejsza. 1 każda w kraju placówka
walczy o ucznia - bez względu na status.
Która zachęci więcej - wygrywa. Nie ma
znaczenia, czy jest specjalna czy „zwykła”.
W tej ostatniej przecież są klasy integra
cyjne; jeśli jeszcze ich nie ma, można je
utworzyć, a jeśli są- może być ich jeszcze
więcej. Każdy wie, że więcej dzieci to wię
cej pracy dla nauczycieli. Ale dzieci rodzi
się coraz mniej. 1 nie ma już przymusowego
kierowania do szkół specjalnych. Ostatecz
ną decyzję o tym, gdzie dziecko rozpocznie
edukację - podejmują teraz rodzice. Nie
muszą zgodzić się na umieszczenie dziec
ka w szkole specjalnej albo na nauczanie
indywidualne - wystarczy, że odwołająsię
od orzeczenia o niepełnosprawności.
Gdyby pierwotna diagnoza mojego
dziecka potwierdziłaby się w kolejnych ba
daniach, na pewno posłałbym je do szkoły
specjalnej-mówijedenzojców. - Dziecko
musi mieć sukcesy w szkole i czuć się tam
bezpiecznie. Chyba lepiej, gdyby uczyło się

wśród podobnych do siebie, niż w zwykłej
szkole, gdzie na pewno porównanie z
innymi wypadałoby na jego niekorzyść.
O ile nie doszłoby do odrzucenia przez
rówieśników.
Ale są przecie klasy integracyjne protestuję.
Owszem. Nie zmienia tojednak faktu,
że mój wybór byłby właśnie taki - szkoła
specjalna, kameralna, z dobrze przygoto
waną do pracy z upośledzonymi dziećmi
kadrą, a nie duże skupisko uczniów, wśród
których moja pociecha czułaby się - może
nie na początku, ale w późniejszych latach
- źle, bo odczuwałaby odmienność

Łatkę łatwo przypiąć - „o, to ten/ta ze
szkoły specjalnej!”. Łatka może dobrze się
trzymać przez lata. Ale może być inaczej.
Przed laty rozmawiałam z dyrektorem
jednej z zawodowych szkół specjalnych
we Wrocławiu. Opowiedział mi o liście,
jaki otrzymał tego dnia, z jednego z dol
nośląskich przedsiębiorstw. Otóż; list ten
dotyczył absolwenta jego szkoły — tak
dobrego fachowca, że w firmie zamierzano
go awansować na wysokie stanowisko. Nie
wiedzieli jednak, czy będzie ono zgodne z
kierunkiem jego wykształcenia, bo świa
dectwo opatrzone było pieczęcią „szkoła
specjalna”. Toteż uprzejmie pytano, w
jakiej specjalności kształci tak świetnych
pracowników.
Kiedy rodzice dowiadują się, że dziec
ko ma problemy intelektualne, najczęściej
są zszokowani. Ale to przecież nie koniec
świata. Dziecku można pomóc. Ok. 2-3%

populacji dzieci przychodzi na świat z
upośledzeniem umysłowym. To jednak,
dzięki troskliwemu wychowaniu i opiece,
można zmienić i sprawić, że niemal połowa
z nich przejdzie do grupy o prawidłowej
inteligencji. I tak się dzieje, skoro wśród
dorosłych upośledzenie umysłowe dotyka
1% ogółu. Ta statystyka nie zmienia się od
lat. Podobnie jak fakt, że trzy czwarte z tej
grupy ma lekkie upośledzenie umysłowe, a
usprawnianie dziecka należy rozpocząć w
momencie wykrycia niepełnosprawności.
W ZS im. A. Kamińskiego od kilku lat
prowadzone są zajęcia wczesnego wspoma
gania rozwoju dziecka - psychoruchowego
i społecznego. Z powodzeniem. To etap'
przedszkolny. Potem dziecko dorasta do
szkoły podstawowej i gimnazjum. Naukę
na tych poziomach edukacyjnych też dzieci
majązapewnioną w „Kamińskim”. 1 chyba
dobrze się tu czują.
O tym. jaka będzie przyszłość szkoły
-zadecydująradni powiatu. Jeśli zapadnie
decyzja, że będzie zlikwidowana - nie
oznacza to, że samorząd powiatowy pozo
stawi dzieci niepełnosprawne same sobie
- być może działalność rozszerzy SOS W
w Leśnicy. Może w Strzelcach powstanie
centrum edukacji specjalnej? Wiadomo już,
że brak u nas np. przedszkola dla dzieci
autystycznych, a dzieci z takim schorze
niem dowożone są do Krapkowic. Brak
też ośrodka rehabilitacyjnego. Co będzie
w przyszłości - czas zacząć dyskusję.

Marta Górka

Gospodarzy VII Przystanku PaT re
prezentowali osobiście Śląski Komendant
Wojewódzki Policji nadinsp. Dariusz
Działo, Burmistrz Miasta Lubliniec
Edward Maniura, Wicestarosta Lubliniecki
Tadeusz Konina, Komendant Powiatowy
Policji w Lublińcu insp. Mirosław Tukaj
oraz już po raz szósty Elżbieta Rusiniak
odpowiedzialna za rządowy programu
„Razem Bezpieczniej”.

Więcej o VII Przystanku PaT: http://pat.policja.gov.pl/

Program „Moje dziecko
idzie do szkoły”
Rozpoczęcie nauki w szkole to prze
łomowy moment w życiu dziecka, a także
jego rodziny. Jest to okres bardzo ważny
nie tylko z powodu zdobywanej przez
dziecko wiedzy, ale także jest to czas istot
ny dla jego zdrowia. W wieku szkolnym
może rozwinąć się szereg poważnych
problemów zdrowotnych, takich jak wady
postawy, zaburzenia wzroku czy otyłość.
W tym wieku także kształtuje się wiele
nawyków, utrwalają się zachowania, które
będą umacniać zdrowie lubjemu szkodzić.
Dlatego wszystkie dzieci powinny zostać
tak przygotowane w rodzinie i szkole, aby
umiały żyć zdrowo i bezpiecznie.
W tym celu w roku szkolnym
2011/2012 Państwowa Inspekcja Sanitar
na w przedszkolach powiatu strzeleckiego
wdrożyła nowy program edukacyjny pn.
„Moje dziecko idzie do szkoły”. Głównym
zadaniem programu adresowanego do 5 i
6-iatków oraz ięh rodziców jest ukształto
wanie prawidłowych nawyków i umiejęt
ności wśród dzieci rozpoczynających naukę
w szkole. Porusza się w nim zagadnienia
zdrowotne istotne z punktu widzenia dobre
go startu szkolnego, tj. tematykę żywienia
dziecka w wieku szkolnym, higieny wzroku
i jamy ustnej, właściwej postawy ciała
dziecka, prawidłowego rozwoju mowy
i zdrowia psychicznego ucznia, a także
problematykę zdrowego środowiska szkol
nego, w tym prawidłowego miejsca pracy
ucznia, odpowiedniego doboru plecaków i
tornistrów, rozkładu zajęć lekcyjnych oraz
bezpieczeństwa w szkole.
Pierwszą edycję programu realizowano
w 28 przedszkolach z powiatu strzeleckie
go, z gmin: Strzelce Opolskie, Leśnica.
Ujazd i Jemielnica. Działaniami edukacyj
nym objęto 532 dzieci oraz powyżej 500
rodziców. Przedszkola zaangażowane w
realizację programu otrzymały do wykorzy

stania broszury i przewodniki dla nauczy
cieli oraz kolorowanki i zakładki dla dzieci.
Ponieważ tematyka zajęć edukacyjnych
była bardzo obszerna, realizatorzy pro
gramu współpracowali z lokalnymi part
nerami, np. policjantami, pielęgniarkami,
stomatologami, rehabilitantami, sołtysami,
strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej.
Zorganizowano spotkania edukacyjne dla
dzieci i rodziców, festyny i pikniki rodzin
ne, zajęcia otwarte, konkursy plastyczne,
wiedzy, sprawnościowe.
Dobry start szkolny ma zasadnicze
znaczenie dla dalszej edukacji. Dziecko
pozytywnie nastawione do nauki chętniej
będzie się uczyło i cieszyło z każdej
nowej informacji, a działania edukacyjne
podejmowane w zawiązku z realizacją po
wyższego programu z pewnością ułatwią
adaptację dziecka i najbliższych członków
rodziny do warunków szkolnych.

Patrycja Ploszaj
PSSE te Strzelcach Opolskich

Dofinansowanie
dla niepełnosprawnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Strzelcach Opolskich informuje, iż w 2012 r.
Powiat Strzelecki przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
finansowanego ze środków PFRON. Jednostką odpowiedzialną za realizację programu
jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.
W ramach programu osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dofinansowanie do następu
jących obszarów wsparcia:

pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z opro
gramowaniem
B2 pomoc w zakupie urządzeń lektorskich
B3 pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich
B4 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu komputerowego i oprogramowania
C pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
1) pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidz
kiego o napędzie elektrycznym
E pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
F pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepeł
nosprawnej w żłobku lub przedszkolu).
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach poszczególnych
obszarów programu wynosi, w przypadku:

A BI -

obszaru A - 5.000 zł,
obszaru B1 - 5.000 zł,
obszaru B2 - 5.000 zł,
obszaru B3 - 12.000 zł,
obszaru B4:
dla osoby głuchoniewidomęj - 1.500 zł,
dla pozostałych adresatów obszaru - 1.000 zł.
obszaru C - 7.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 14.000
zł
w indywidualnych przypadkach, wyłącznie w przypadku, gdy zwiększenie tej kwoty
umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych
osoby niepełnosprawnej, będącej adresatem programu (celowość zwiększenia kwoty
dofinansowania zostanie potwierdzona przez eksperta powołanego przez realizatora
programu)
obszaru D - 3.000 zł,
obszaru E:
dla kosztów kursu i egzaminów - 1.500 zł,
dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejsco
wością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyży
wieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) - 600 zł,
obszaru F - 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku - za każde
dziecko wnioskodawcy przebywające w żłobku lub przedszkolu.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w ramach obszarów: A, BI, B2, B3,
C, E, F i wynosi w przypadku:
1)

zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (obszar A) - 15%
ceny brutto zakupu/usługi,
2) specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania (obszar BI) - 10%
ceny brutto zakupu,
3) urządzeń lektorskich (obszar B2) - 10% ceny brutto zakupu,
4) urządzeń brajlowskich (obszar B3) - 5% ceny brutto zakupu,
5) wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (obszar C) - 10% ceny brutto zakupu,
6) kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B (obszar E) - 25% ceny brutto zakupu/
usługi,
7) opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu (obszar
F) - 15% kosztów tej opłaty.

Program skierowany jest do osób posiadających:
1.
2.
3.

Znaczny stopień niepełnosprawności w obszarach: A, BI - B4, C, D, E, F
Umiarkowany stopień niepełnosprawności w obszarach: A, E, F
Orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 r. ż.) w obszarach: A, BI - B4, C, D oraz
będących:
1. W wieku aktywności zawodowej w obszarach: A, BI - B4, C. D. E. F
2. Dziećmi lub młodzieżą do 18 roku życia w obszarach: A, B1 - B4, C, D
3. Osobami, które przekroczyły wiek aktywności zawodowej w obszarach: C -jeśli
są zatrudnione oraz D

Ze względu na rodzaj dysfunkcji adresaci to:
1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu w obszarze: A, B1, B4, C, D, E
2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku w obszarze B1 - B4
3. Osoby z każdym rodzajem dysfunkcji w obszarze F
4. obszar C - o ile osoba nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwa
lidzkiego o napędzie ręcznym
5. obszar D - o ile osoba jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elek
trycznym.

Do datkowe wymagania:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

W obszarze B1 w zakresie osób z dysfunkcją narządu ruchu - tylko osoby z dysfunkcją
obu kończyn górnych
W obszarze B4 - tylko Beneficjenci pomocy w ramach obszarów: B1, B2 lub B3
W obszarze C - tylko osoby, które nie mogą poruszać się samodzielnie za pomocą
wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym
W obszarze D - tylko osoby użytkujące wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym
W obszarze E - tylko osoby pełnoletnie, wobec których nie ma przeciwwskazań
zdrowotnych do kierowania pojazdami
W obszarze F - tylko osoby aktywne zawodowo, mające pod swoją opieką dziecko.

Wykluczenia z uczestnictwa w Programie:
A-F - Posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora programu
C - Uzyskanie dofinansowania na cele przewidziane w obszarze D (2 lata)
A-E - Uzyskanie dofinansowania na analogiczne cele (3 lata)
D - Trwająca gwarancja na użytkowany wózek lub jego elementy.
Przyjmowanie wniosków będzie następowało w trybie ciągłym, jednak nie później
niż do 30 września danego roku realizacji programu.

Szczegółowe informacje:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich
ul. B. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie, tel. 77 461 33 81, e-mail: pcprstrzelceop@op.pl
Więcej informacji także na stronach internetowych www.strzelce-opolskie.epcpr.pl orazwww.pfron.
org.pl w zakładce - Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Aktywny samorząd.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

Prawa konsumentów na wakacjach
Zaledwie 7 proc, konsumentów
wie ile czasu ma uczestnik imprezy
turystycznej na reklamację nieudanego
wyjazdu, 57 proc, nie czyta umów przed
decyzją o wyborze biura podróży. Za
to 51 proc, wie, że kupując wycieczkę
first lub last minutę nie traci prawa
do reklamacji - to niektóre wnioski z
badań opinii przeprowadzonych dla
UOKiK tuż przed wakacjami
Urząd regularnie zleca badania świa
domości i postaw konsumenckich. Tym
razem TNS POLSKA zbadał dla UOKiK
zachowania konsumenckie w okresie
przedwakacyjnym 2012 roku. Zanim
zdecydujemy się na wybór oferty danego
biura podróży warto sprawdzić czy przed
siębiorca ten działa legalnie co oznacza,
że jest wpisany do Centralnej Ewidencji
Organizatorów Turystyki i Pośredników
Turystycznych prowadzonej przez Mi
nisterstwo Sportu i Turystyki i Urzędy
Marszałkowskie. Wpis ten potwierdza, że
dane biuro podróży ma gwarancję bakową
lub ubezpieczeniową albo umowę ubez
pieczenia, które w przypadku bankructwa
przedsiębiorcy, umożliwiają pokrycie
kosztów powrotu uczestników wycieczki
do miejsca jej rozpoczęcia. Badania po

kazują, że tylko 17 proc, konsumentów
prawidłowo odpowiedziało na pytanie
- gdzie można sprawdzić czy biuro
podróży działa legalnie? - wskazując
Ministerstwo Sportu i Turystyki lub
Urząd Marszałkowski. Niepokoi fakt, że
najwięcej bo aż 41 proc, osób nie wska
zało żadnej odpowiedzi. Ankietowani
błędnie chcieli takiej informacji szukać
w Inspekcji Handlowej, Polskiej Orga
nizacji Turystycznej i UOKiK. Jednak,
aby to zrobić, wystarczy wejść na spe
cjalną stronę internetową i wpisać nazwę
poszukiwanego biura. Wynik informuje
m.in. o dacie zarejestrowania przez od
powiedniego Marszałka, czy o wysokości
i ważności gwarancji finansowych lub
ubezpieczeniowych. Większość czyli

57 proc. Polaków twierdzi, że przed
wyborem biura podróży nigdy nie czyta
umów ani nie sprawdza czy wszystkie
zawarte w niej warunki są zgodne z
wcześniejszymi ustaleniami. Z praktyki
UOKiK wynika, że najczęściej zwracamy
uwagę na cenę wyjazdu oraz standard
hotelu. Równie istotne informacje o tym,
kto jest rzeczywistym organizatorem wy
cieczki, rodzaj ubezpieczenia, wysokość
podatków i opłat niezawartych w cenie,
program wycieczki, termin powiadomie
nia o odwołaniu itp. zawiera kontrakt
zawarty z biurem podróży. Jeżeli go nie
przeczytamy, a mimo to podpiszemy, mo
żemy być niemile zaskoczeni. Badania

wykazały, że tylko jedna czwarta kon
sumentów wiedziała, że Rejestr klauzul
niedozwolonych to rejestr warunków,
które nie powinny znaleźć się w umowie
zawieranej z przedsiębiorcą. Aż 57 proc,
respondentów nie wiedziało co to jest
Rejestr klauzul niedozwolonych. 10 proc,
uważało, że to lista biur podróży, których
działalność jest niedozwolona, a 8 proc.,
że jest to spis zachowań turysty za które
biuro podróży nie zwróci rekompensaty.
Tymczasem wiedza na temat klauzul
niedozwolonych jest bardzo przydatna,
ponieważ jeżeli w umowie o świad

czenie usług turystycznych znajdzie
się postanowienie wywołujące takie
same skutki jak jedno z postanowień
widniejących w rejestrze, zgodnie z
prawem nie jest ono wiążące dla stron
kontraktu. Obecnie w rejestrze klauzul
niedozwolonych znajduje się blisko 3.3
tys. postanowień, z których blisko tysiąc
(995) związanych jest z turystyką. Jest
to najliczniejsza grupa pod względem
podziału na branże. W analizie umowy

z biurem podróży bezpłatnie pomagają
rzecznicy konsumentów.
Nieco lepiej przedstawia się nasza
wiedza na temat zakresu reklamacji usług
turystycznych. Ponad połowa responden
tów (51 proc.) zgodnie z prawdą uważa, że

kupując wycieczkę po obniżonej cenie
tzw. first albo last minutę ma możliwość
składania reklamacji na takich samych
zasadach jak w przypadku zapłacenia
za usługę pełnej stawki. Wycieczka,
mimo że kupiona z różnymi bonusami,
jest pełnowartościową usługą, dlatego
każdą nieprawidłowość warto rekla
mować. Warto pamiętać, że cena takiej
korzystnej oferty może się zmienić z
uzasadnionych przyczyn do 21 dni przed
rozpoczęciem imprezy turystycznej.
Niepokojący jest natomiast stan
wiedzy konsumentów na temat terminu
składania reklamacji. Tylko 7 proc, an
kietowanych wiedziało, że na reklamację

nieudanej wycieczki ma 30 dni od dnia
jej zakończenia. Zgubiony bagaż, brak
obiecanego widoku na morze, gorszy
standard hotelu, a nawet hałas w nocy takie nieprawidłowości też można rekla
mować. W oszacowaniu odszkodowania
pomocna będzie tabela frankfurcka - jest
to dokument nieoficjalny. Na jego podsta
wie np. za awaria klimatyzacji w hotelu
może zmniejszyć cenę wycieczki nawet
o 20 proc.
W tym roku w ramach wspólnej akcji
Przed wakacjami - co warto wiedzieć?
już po raz trzeci możemy się dowiedzieć
o czym pamiętać, wybierając się na
urlop. 31 instytucji, urzędów i organizacji
wspólnie informuje m.in. o bezpieczeń
stwie, prawach i obowiązkach ważnych
do zapamiętania przed długim urlopem
wypoczynkowym. Bez względu gdzie
i jak spędzasz urlop - powinieneś znać
swoje prawa. Dzięki wspólnej akcji
na stronach internetowych wszystkich
uczestników projektu znajdziesz po
trzebne informacje, o których nie można
zapomnieć przed wakacjami.

Planujesz wakacyjny wypoczynek
- poznaj swoje prawa. Informacji szukaj
na głównych stronach internetowych
uczestników wspólnego projektu:

*

*

*

Prawa pasażerów poszkodowanych
przez linie lotnicze - Urząd Lotnictwa
Cywilnego.

*

Co warto wiedzieć przed i w trakcie
podróży koleją, jakie prawa przysłu
gują pasażerowi oraz czego może
oczekiwać od przewoźnika - Urząd
Transportu Kolejowego.

*

Jak sprawnie dotrzeć do celu i nie
utknąć w korkach - Generalna Dy
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

*

Rady dla odbiorców energii przed
wyjazdem na wakacje - Urząd Re
gulacji Energetyki.

*

Bezpieczny wypoczynek nad wodą
- Komenda Główna Państwowej
Straży Pożarnej.

*

Jak spędzić wakacje w zgodzieześrodowiskiem - Ministerstwo Ochrony
Środowiska.

*

O Europejskiej Karcie Ubezpieczenia
Zdrowotnego - Narodowy Fundusz
Zdrowia.

W akcji biorątakże udział Wojewódz
kie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

PAMIĘTAJMY RÓWNIEŻ
W przypadku upadłości biura podró
ży ochronę turystom zapewnia ustawa
o usługach turystycznych, a specjalną
procedurę uruchamia Marszałek Woje
wództwa właściwego dla siedziby biura
podróży
Zgodnie z artykułem 5 ustawy każdy
organizator turystyki musi zapewnić
klientom, na wypadek swojej niewypła
calności:

*

imprezy turystycznej w wypadku gdy
organizator turystyki lub pośrednik
turystyczny wbrew obowiązkowi nie
zapewnia tego powrotu,

*

Czego nie wiedzą turyści? - wyniki
najnowszych badań oraz porady
prawne dotyczące umów Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumen
tów.
Prawa dziecka podczas wakacji Rzecznik Praw Dziecka.

*

Rady dla rodziców wysyłających
swoje dziecko na kolonie czy obóz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

*

Jak bezpiecznie korzystać z banko
matu i co zrobić aby zabezpieczyć
mieszkania przed złodziejami - Ko
menda Główna Policji.

*

Jak chronić swoje dane osobowe pod
czas wakacji - Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych.

*

Jak wybrać odpowiednie ubezpiecze
nie turystyczne - Rzecznik Ubezpie
czonych.

*

Połączenia telefoniczne za granicą Urząd Komunikacji Elektronicznej.

*

O towarach spoza Unii Europejskiej
zwolnionych z cła oraz o obowiązku
podatkowym osób pracujących w
czasie wakacji za granicą Minister
stwo Finansów.

pokrycie kosztów powrotu klientów
z imprezy turystycznej do miejsca
wyjazdu lub planowanego powrotuz

zapewnić klientom zwrot wpłat
wniesionych tytułem zapłaty za
imprezę turystyczną w wypadku
gdy z przyczyn dotyczących organi
zatora turystyki lub pośrednika tutystycznego oraz osób, które działają*
ich imieniu impreza turystyczna nie
zostanie zrealizowana,

*

zapewnić klientom zwrot części
wpłat wniesionych tytułem zapłaty
za imprezę turystyczną, odpowia
dającą części imprezy turystycznej,
która nie zostanie zrealizowana z
przyczyn dotyczących organizatora
turystyki.

Środki pochodzą z obowiązko
wych gwarancji ubezpieczeniowych luli
bankowych, których wysokość można
sprawdzać na www.turystyka.gov.pl.
Poszkodowani turyści powinni zgłaszać
się do Marszałka Województwa właści
wego dla siedziby biura podróży, który
zgodnie z prawem, jest upoważniony do
wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki
na pokrycie kosztów powrotu klienta
do kraju, a także występowania na rzecz
klientów w sprawach wypłaty środków
z tytułu umowy gwarancji bankowej,
umowy gwarancji ubezpieczeniowej
lub umowy ubezpieczenia, na zasadach
określonych w treści tych umów.
Jeśli chcemy spać spokojnie najlepiej i
zabrać ze sobą numer do właściwego !
Urzędu Marszałkowskiego.

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
Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612225
e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl

Zespół Szkół Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.
tel. 77 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@osw iata.org.pl
Zespół Szkół Zawodowych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616288, 77 4616541
e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl

PKS-em
odjazd
9.00
9.03
9.05
9.07
9.10
9.14
9.17
9.18
9.20
9.22
9.23
9.26
9.27
9.35

powrót
12.00
12.03
12.05
12 07
12.10
12.14
12.17
12.18
12.20
12.22
12.23
12.26
12.27
12.35

Strzelce Op. D.A
Strzelec Kino
Strzelce Mokre Lanc
Dziewkowice
Warmątowice
Błotnica
Centawa 1
Centawa Kościół
Centawa II
Centawa Kościół

Centawa 1
Błotnica
Błotnica II
Płużnica

NASZE

Liceum Ogólnokształcące
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430
e-mai 1: lozawadzkietW.gmail.com

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381,77 4613901
e-mail: pcorstrzelceop@op.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
» 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

10.10
10.05
10.03
10.01
9.57
9.54
9.49
9.47
9.45
9.44
9.43
940
9.39
9.35

12.10
12 05
12.03
13.01
12.57
12.54
12.49
12.47
12.45
12.44
12.43
12.40
12.39
12.35

PROMOCJE !!!

Tankowanie paliwa do zbiornika za punkty
:= mycie pojazdu GRATIS
Badanie tedmkżHl = przegląd gaśnicy lub
pompowanie kół samochodu osobowego
ażotem-GRATIS

tel. 77 4615473

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

PUNKT
INFORMACYJNY

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie.
ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54; 77/461 23 20;
tel kom. 604 540 402
I 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

OPOŁ5KIE

J

UNIA EUROPEJSKA
EUROPfJStófUNPUSŻ
ROZWOJU REGtONAlNfGO

Projekt jestfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Opera
cyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu państwa.

o nagrodę Pary Prezydenckiej, który ma na celu upowszechnić
i docenić inicjatywy realizowane w gminach i powiatach dające trwałe
wsparcie rodzinom i pomagające rozwiązywać ich problemy.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH
W STRZELCACH OPOLSKICH

Popierając ww. przedsięwzięcie prosimy o analizę realizowanych inicjatyw w Państwa
gminach/powiatach w zakresie wsparcia i pomocy rodzinom oraz zachęcamy do wzięcia
udziału w przedmiotowym konkursie.

Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

W konkursie mogą wziąć udział gminy i powiaty z całej Polski, które w swoich dzia
łaniach podejmują inicjatywy wspierające rodziny. Zgłaszane inicjatywy mogą swoim
zasięgiem obejmować całą gminę lub powiat, ale też ich zakres może być węższy i
dotyczyć np. tylko jednej lub kilku miejscowości w gminie lub powiecie.
W tegorocznej edycji samorządy mogą zgłaszać do udziału w konkursie wnioski w
trzech następujących kategoriach:

♦

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

iK

* Dobry klimat dla rodziny”*
99

*

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

a

aa

l

NAR0O0WA śmiKdA SFO.1NL

tel. 77 4615261
j e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

i Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny

rządowców i przyjaciół. Rywalizacja była
zacięta, mimo ponad 30-stopniowego upa
łu. Wreszcie po kilku godzinach zmagań
okazało się, kto jest zwycięzcą. Pierwsze
miejsce zajął Szymiszów, drugie - Zalesie
Śląskie, trzecie - Dolna II, a czwarte ZprAE-1 - wszystkie zostały nagrodzone
pucharem i medalami.

Badanie techniczne pojazdu z instalacją LPG
= 51 LPG GRATIS

i Specjalny Ośrodek
| Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy

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

Aż 11 drużyn wzięło udział w I Gmin
nym Turnieju Piłki Siatkowej: Dolna
1. Dolna II, Leśnica, Łąki Kozielskie,
Olszowa, Poręba, Raszowa, Szymiszów,
Zalesie Śląskie oraz ZPrAE-1 i ZprAE-2.
Turniej - jak to zwykle w Dolnej
bywa - został zorganizowanym wspólnymi
siłami: mieszkańców, sponsorów, samo-

Kancelaria Prezydenta RP ogłosiła konkurs pn.

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

Pierwszy turniej w Dolnej

PKS w Strzelcach Opolskich SA informuje,że począwszy od 3.08.2012r kursy relacji
Strzelce Opolskie-Płużnica z godz 9.00 i 12.00 zostają przedłużone o m. Centawa w dni
targowe tj. wtorek i piątek.
Według niżej podanego rozkładu:

*

Inicjatywy międzypokoleniowe —podejmowane w celu integracji i wzmacniania
więzi między generacjami.
Wsparcie dla rodzin w opiece i edukacji najmłodszych dzieci - kategoria od
nosi się do organizowania różnych form wsparcia rodziców w sprawowaniu
codziennych obowiązków opiekuńczych i wychowawczych.
Kategoria otwarta: Dobry Klimat dla rodziny - zaprezentowanie takich aktyw
ności lokalnych, które nie mieszcząsię w pozostałych kategoriach, ale w opinii
zgłaszającego są inicjatywami tworzącymi „Dobry Klimat dla Rodziny”.

Wnioski konkursowe można składać do 31 sierpnia 2012 r.
Wszystkie niezbędne dokumenty, w tym formularz zgłoszeniowy, możną znaleźć ną
stronach Kancelarii Prezydenta RP: www.prezydent.pl<http://www.prezydent.pl>
w zakładce „Dobry klimat dla rodziny”.
■ W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Sekretariatem Konkursu
w Biurze Polityki Społecznej Kancelarii Prezydenta RP
pod numerem telefonu 22/695 12 90 lub adresem poczty elektronicznej:
dlarodziny@prezydent.pl <mailto:dlarodziny@prezydent.pl>.

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

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

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,
745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno - Budowlany
Tel. wew.: 760, 761,762,763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska.
Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne.
Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
oprocentowanie 4,03 % przy zastosowaniu pomocy publicznej bez opłat i
prowizji
maksymalna kwota udzielonej pożyczki wynosi 500 000,00 zł netto;
minimalny wkład własny wynosi 5 % kosztu przedsięwzięcia netto;

Dla kogo:
Pożyczka kierowana jest do mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich
przedsiębiorców; posiadających siedzibę na terenie województwa opolskiego i
prowadzących działalność lub realizujący, inwestycję na terenie województwa
opolskiego:

Na co:
Pożyczki udzielane są na cele inwestycyjne i nieinwestycyjne bezpośrednio zwią
zane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej
przez wnioskodawcę.
Pożyczka może być wykorzystana na każde zadanie spełniające „Kryteria wyboru
przedsięwzięć firianśowariych ze środków Wojewódzkiego! IFtmditóżU Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

Więcej informacji:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53. 45-018 Opole
www.wfosigw.opole.pl, fp@wfosigw.opole.pl

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
Teł. wew. 705
Wydział Inwestycji i Zarządzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791

Ad multos annos!

Psi funkcjonariusze

W ostatnim czasie gratulacje z okazji jubileuszowych rocznic urodzin przyjmowały
kolejne mieszkanki powiatu strzeleckiego. 1 jakież to były rocznice! Aż pozazdrościć.
Obie nasze Jubilatki mają się wspaniale. I tego życzmy im jeszcze przez długie lata.
18 lipca z serdecznymi życzeniami i prezentami spieszyli goście do Pani Berty
Krawczyk z Suchodańca. Taki jubileusz to prawdziwa rzadkość: 101 lat!
Nieco później, 24 lipca, obchodziła swoje urodziny nieco młodsza Jubilatka - Pani
Cecylia Lempa z Kolonowskiego, która skończyła „tylko” 95 lat!
Do najserdeczniejszych gratulacji, które nasze wspaniałe Panie odebrały w tych wy
jątkowych dniach swoich jubileuszy od gości, tych mniej i bardziej oficjalnych, dołączamy
i swoje:
Życzymy wielu jeszcze spokojnych i długich lat w jak najlepszym dobrym zdrowiu,
dni pełnych słońca i szczęścia, w gronie najbliższych osób!

scowości Zimna Wódka, wykorzystywany
do zabezpieczeń imprez masowych.

Sąszybkie, czujne, zdyscyplinowane,
ale i niebezpieczne. Reagują na komendy
wydawane tylko przez przewodnika, w
jego obronie potrafią rzucić się atakujące
mu do gardła. Szukają przestępców; osób
zaginionych.
Ze strzeleckim policjantami pracują
trzy psy patrolowo-tropiące. Każdy z
nich ma oficjalną służbową nazwę, ale
funkcjonariusze, którzy z nimi pracują sami nadają im imiona. Łączy ich przecież
bliska więź, jak w rodzinie. Razem pracują

Pani Berta Krawczyk z Suchodańca swoje 101 urodziny świętowała 18 lipca

Pani Cecylia Lempa z Kolonowskiego 24 lipca uroczyście obchodziła 95 rocznicę urodzin

Rodzaje rodzin zastępczych

Rodzina zastępcza spokrewniona
Funkcje rodziny zastępczej spokrew
nionej pełnią zazwyczaj najbliżsi krewni

dziecka, np. dziadkowie, starsze, pełno
letnie rodzeństwo.

Rodzina zastępcza niezawodowa
Niezawodowa rodzina zastępcza zaj
muje się dzieckiem lub dziećmi, z którymi
nie wiąże jej żaden stopień pokrewieństwa
lub pokrewieństwo z dzieckiem lub dzieć
mi jest dalsze np. wujostwo.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej
niezawodowej może być powierzone
osobom, które nie były skazane prawomoc
nym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe.
W przypadku .rodziny zajęczej
niezawodowej co^najmniej jedna osoba
tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe
źródło dochodów.

Zawodowe rodziny zastępcze.
Zawodowe rodziny zastępcze to ro
dziny, które z tytułu wykonywanej pracy
otrzymują wynagrodzenie.
Osoby takie muszą przejść szkolenie oraz
otrzymać zaświadczenie o kwalifikacji.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej
zawodowej może być powierzone osobom,
które nie były skazane prawomocnym
wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe.

Rodzina zawodowa pełniąca funkcję
pogotowia rodzinnego
Rodzinne pogotowie zajmuje się opie
ką nad dzieckiem do czasu unormowania
jego sytuacji prawnej, nie dłużej jednak
niż na okres 4 miesięcy. W szczególnie

Bari (nazwa służbowa Ebdel) to pra
wie dwuletni owczarek niemiecki, wrócił
pod koniec marca 2012 r. z sześciomie
sięcznego kursu w Centrum Szkolenia
Psów Służbowych w Sułkowicach i od tego
czasu pełni służbę w strzeleckiej
komendzie powiatowej policji. Praca z psem daje bardzo dużo
satysfakcji, jednak wymaga ona
ciągłych szkoleń, co pozwala
utrzymać wysoki poziom spraw
ności użytkowej psa - mówi
starszy sierżant Robert Woźniak.
W strzeleckiej komendzie
służąjeszcze dwa psy służbowe
- Aisza i Brutus - są bardzo dobre
do obrony, świetnie wyszkolone.

Od lewej: ml. asp. Paweł Serek zAiszą
i sierż. Bogusław Ugiński z Brutusem

Szukamy kandydatów na rodziny zastępcze
Rodzinną pieczę zastępczą (spokrewnioną
niezawodową zawodową) może tworzyć
małżeństwo lub osoba samotna jeśli:
1. Dają rękojmię należytego sprawowa
nia pieczy zastępczej;
2. Nie są i nie były pozbawione władzy
rodzicielskiej oraz władza rodzicielska
nie jest im ograniczona ańi zawieszo
na;
3. Wypełniająobowiązek alimentacyjny
- w przypadku gdy taki obowiązek
w stosunku do nich wnika z tytułu
egzekucyjnego;
4. Nie są ograniczone w zdolności do
czynności prawnych;
5. Są zdolne do sprawowania właściwej
opieki nad dzieckiem, co zostało po
twierdzone zaświadczeniami o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej
lub prowadzenia rodzinnego domu
dziecka, wystawionymi przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej;
6. Przebywają na terytorium Rzeczpo
spolitej Polskiej;
7. Zapewnią odpowiednie warunki by
towe i mieszkaniowe umożliwiające
dziecku zaspokajanie jego indywidu
alnych potrzeb.

kilka lat. Jak długo - o tym decyduje stan
zdrowia. A kiedy przychodzi moment
psiej emerytury? W Strzelcach ustaliła
się dobra tradycja - przewodnik staje się
„cywilnym” panem. 1 jest ze swoim pod
opiecznym do końca psiego żywota.

Pomagają policjantom w ustaleniu
sprawców włamań, odnajdują osoby
zaginione. Przewodnicy psów są również
wzywani do zapewnienia bezpieczeństwa:
podczas meczy piłkarskich na terenie
powiatu strzeleckiego. - Praca z psem wy
maga poświęcenia, przewodnik musi dbać
o to, aby pies był zdrowy, w odpowiedniej
kondycji psychicznej i fizycznej - mówi
sierżant Bogusław Ugiński.
Patrol z psem budzi respekt wśród
mieszkańców. Ludzie boją się psów poli
cyjnych na służbie i słusznie. Te zwinne,
mądre i wytrenowane zwierzęta są jak
broń. Jedna komenda „pilnuj” zmienia
psiego funkcjonariusza w słup soli, który
bacznie obserwuje każdy ruch legitymo
wanej osoby. Wystarczy jeden nieobli
czalny gest w stronę policjanta. Stalowy
kaganiec jest doskonałą bronią silne
uderzenie może obezwładnić każdego
osiłka. Jeśli kagańca nie ma wtedy ostre
zęby można poczuć na ręce lub nodze.
Psy uczone są bronić policjanta tak, by
zrobić jak najmniejszą krzywdę napast
nikowi. Jeśli nie będzie się wyrywał, na
pewno nie stanie się mu nic złego-mówią
przewodnicy.

Aisza (nazwa służbowa Cyngiela) to czteroletni owczarek
niemiecki patrolowo-tropiący,
w służbie od 3 lat. Ma na swoim
koncie sukcesy, m.in. w roku
2010 - odnalezienie osoby zagi
nionej w miejscowości Jaryszów,
w roku 2012 wskazanie drogi
ucieczki sprawców zniszczenia
mienia na Osiedlu Piastów Ślą
skich w Strzelcach Opolskich.
- Praca z psem sprawia mi dużą
przyjemność, nie wyobrażam
sobie pracy w innym charakterze
- mówi młodszy aspirant Paweł
Serek.
Brutus (nazwa służbowa
Zakan) to również owczarek
. niemiecki patrolowo-tropiący, posiada
najdłuższy staż w służbie, dzięki niemu w
roku 2012 odnaleziono zaginioną w miej

St. sierż Robert Woźniak i Bari

Przedszkolak - Mały Europejczyk

uzasadnionych przypadkach okres ten
może być przedłużony, za zgodą organi
zatora rodzinnej pieczy zastępczej do 8
miesięcy lub do zakończenia postępowania
sądowego.

Rodzina zawodowa specjalistyczna
Rodzina specjalistyczna jest przezna
czona dla dzieci wymagających specjali
stycznej opieki czy pielęgnacji ze względu
na posiadane orzeczenie o niepełnospraw
ności (znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności).

Jeśli nie jest ci obojętny los dzieci# koniecznie przyjdź lub zadzwoń:
'Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. B. Chrobrego 5,
47-100 Strzelce Opolskie, pokój nr 8,
tel. 77-461-33-81
e-mai): pcprstrzelceopiolop.pl
www.strzelce-opolskie.epcpr.pl

Edukacja w życiu każdego człowieka jest bardzo istotna, dlatego ważne jest, aby
rozpocząć ją jak najwcześniej i już od najmłodszych lat wpajać dzieciom podstawowe
zasady dotyczące różnych dziedzin życia. W podobnym kierunku poszli konsultanci
Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Strzelcach Opol
skich, którzy postanowili przekazać wiedzę na temat Unii Europejskiej najmłodszym
mieszkańcom powiatu strzeleckiego.
Realizacja pomysłu pracowników Punktu rozpoczęła się od Przedszkola Publicznego
Nr 10 w Strzelcach Opolskich. Przy zaangażowaniu pracowników oraz kadry kiero
wniczej przedmiotowej placówki w poniedziałek 24 lipca bieżącego roku odbyły się
pierwsze spotkania konsultantów LP1 z przedszkolakami, podczas których dzieci mogły
dowiedzieć się co to jest Unia Europejska, jakie są najważniejsze cele. Wspólnoty czy
też jakie podstawowe zasady należy przestrzegać na terenie Unii Europejskiej. Pon
adto dzieci mogły wykazać się talentem plastycznych, kolorując Syriusza - maskotkę
Unii Europejskiej oraz zagrać w grę związaną z wybranymi państwami członkowskimi
Wspólnoty. Po spotkaniu każdy przedszkolak otrzymał drobny upominek.
Lokalny Punkt Informacyjny nie spoczywa na laurach w tym obszarze. Kolejne tego
typu spotkania zaplanowane sąjuż w najbliższym czasie, tj. 6 i 7 sierpnia w
Publicznym Nr 4 w Strzelcach Opolskich.

Iwona

