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BEZPŁATNY DWUTYGODNIK SAMORZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

OSP Raszowa jedzie do Francji!

teza reprezentacja w komplecie

Zapowiada się gorący weekend!
Już 30 września Zarząd Powiatu
Strzeleckiego zaprasza do strzelec
kiego parku na pełen wrażeń, śląski
piknik „Święto Chleba. Piknik Ro
dzinny". Rozpoczniemy tradycyjnym
korowodem z udziałem delegacji z
koronami dożynkowymi z wszystkich
gmin naszego powiatu oraz młodzie
ży z powiatowych szkól. Program
imprezy zapowiada się jak zwykle
bardzo atrakcyjnie. Będzie koncert
przystojnego wokalisty - gwiazdy
śląskiej estrady, do lez bawić nas
będą także Młodzi Panowie, ale nie
ci z wesela... Będzie można pobujać
się w rytm śląskiej biesiady za Dwa
Fyniki...
A na najmłodszych i nie tylko
czeka powrót do przeszłości - dawna
wioska średniowieczna z przekro
jem ówczesnego mieszczaństwa,
rzemiosła, rycerstwa i błazeństwa...
Dzieciaki będą mogły wziąć udział
w ciekawych konkursach i grach z
fajnymi nagrodami w ramach z myślą
o nich stworzonej platformy zabaw i
gier, a prowadzonej przez młodzież i
nauczycieli ze szkół z terenu Powiatu
Strzeleckiego.

Kwiaty dla ks. Popiełuszki

W 32. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, 31 sierpnia, przy
upamiętniającym niezłomnego kapelana Solidarności - ks. Jerzego Pop
- wieniec złożył starosta Józef Swaczyna

Na pewno nikomu nie będzie
burczało w brzuchu, o to zadbają
cukiernicy i piekarze z naszego
powiatu oraz pełna gama punktów

gastronomicznych. Wybierzemy też
najsmaczniejszy Chleb Pikniku. Na
aktywnych głosujących czeka atrak
cyjna nagroda!

Rocznica 1 września

Kolejny odcinek obwodnicy oddany

Inwestycję zakończono wpraw
dzie już 23 lipca, ale oficjalnie ode
brano ją 7 września.
Projekt pn.. Przebudowa i roz
budowa ciągu komunikacyjnego
północnego obejścia i komunikacji
gospodarczej miasta Strzelce Opol
skie wraz z dokumentacjąprojektową
realizowany przez Powiat Strzelecki
współfinansowany był ze środków
unijnych - Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjne
go Województwa Opolskiego na lata
2007-2013.
No, ale wreszcie jest! Uroczyście
przecięta wstęga - i etap I zakończony.
Obwodnicę budowano od 2009
roku - wówczas zrealizowano etap

Ili i 11. W tej właśnie kolejności. W
roku 2011 - etap IV. Wydaj e się to
mało logiczne? Dlaczego nie zaczęto
od początku, czyli - wydawałoby się
- etapu pierwszego?
Otóż zaczęto do tego, co naj
trudniejsze - przebudowy ulicy Ce
mentowej, potem - budowy ronda i
przebudowy ul. Zakładowej; w roku
ubiegłym oddano drogę dojazdową do
Kronospanu (czyli etap IV). I wreszcie
coś, co zamyka całość - skrzyżowanie
dwóch dróg powiatowych.
Utrzymano się w harmonogramie
i ten odcinek zakończono w planowa
nym 3-miesięcznym terminie, mimo
konieczności wykonania dodatko
wych prac - związanych z potrzebą
przesunięcia wodociągu.
Ten etap kosztował 1.198.422 zł,

w tym dofinansowanie ze środków UE
wyniosło 966 731,16 zł. Dotychczas
cała inwestycja kosztowała ponad 8,8
miliona złotych. Gdyby nie możli
wość skorzystania z dofinansowania,
pewnie jeszcze długo czekalibyśmy na
obwodnicę północną Strzelec Opol
skich - samorządu powiatowego nie
byłoby stać na to, by ponieść tak duże
koszty z własnego budżetu. A i tak to
jeszcze nie wszystko. Trzeba będzie
wydać jeszcze niemały grosz, bo to
wcale nie jest całość inwestycji. Do
jej zakończenia pozostał jeszcze jeden
odcinek etapu I - droga powiatowa
2273 O ul. Zakładowa skrzyżowanie
z ul. 1 - go Maja z tego: ode. 1 droga
powiatowa 2273 O ul. Zakładowa.
Szacuje się, że koszt tego etapu wy
niesie ponad 3,8 min.

W tym dniu, upamiętniającym wybuch II wojny światowej przed 73 laty, komba
tanci, przedstawiciele władz, powiatu i gminy, organizacji, a przede wszystkin
młodzież wzięli udział w uroczystościach rocznicowych. Tradycyjnie już rozpo
częły się one mszą świętą w kościele pw. św. Wawrzyńca Po niej pod pomnikia
upamiętniającym ofiary wojen i przemocy złożono biało-czerwone wiązanki.

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
zaprasza na szkolenie otwarte pt.
„Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie”
Szkolenie odbędzie się w dniu 22.09.2012 r. (sobota) o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
przy ul. Jordanowskiej 2 (II piętro budynku).

Tematyka szkolenia skierowana jest do Członków OO1IB z terenu powiatu
strzeleckiego i krapkowickiego, urzędników i osób zajmujących się zawo
dowo sprawami budownictwa oraz zainteresowanych mieszkańców powiatu!
Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników.
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Zapraszamy Mamy
wraz z Dziećmi

- wykształcenie średnie

SPRZEDAWCA 3/4 ETATU

STRZELCE OPOLSKIE

BARMAN - KELNER

STRZELCE OPOLSKIE

- umiejętności interpersonalne
- obsługa komputera
- doświadczenie w ubezpieczeniach mile widziane
- mile widziana znajomość j. obcych
- wykształcenie kierunkowe
- umiejętność obsługi kasy fiskalnej
- mile widziane wykształcenie kierunkowe
- komunikatywność
- mile widziana znajomość j. ang. i niemieckiego

TEREN WOJ. OPOLSKIEGO

- mile w idziane prawo jazdy kat. B
- doświadczenie w zawodzie

SPAWACZ MIG-MAG

ZAWADZKIE

- wy kształcenie zawodowe
- znajomość ry sunku technicznego

SLUSARZ

ZAWADZKIE

SLUSARZ URZĄDZEŃ
ENERGETYCZNYCH

ZAWADZKIE

DOCIEPLENIOWIEC-REGIPSIARZ

PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ

OLSZOWA

MAGAZYNIER
OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU

JEMIELNICA

SZKLARSKIEGO
SLUSARZ NARZĘDZIOWY

ZĘDOW1CE
STRZELCE OPOLSKIE

KONTROLER JAKOŚCI

STRZELCE OPOLSKIE

Akademia Malucha to:

I* spotkania zabawowe dla dzieci z rodzicami w małej grupie/maksimum
L 7 osób/,

.* zajęcia nastawione na rozwój najważniejszych zdolności i umiejętności
| maluszków: koordynację ruchową, umiejętności językowe, usprawnianie
l zmysłów i naukę pierwszych kontaktów z rówieśnikami.

Czas: środy, godz. 9:30

11:00 /około 8 spotkań/.“Ruszamy: 3.10.2012 r.

-

uprawnienia spawalnicze MIG-MAG
wykształcenie zawodowe
znajomość podstaw rysunku technicznego
wykształcenie zawodowe o kierunku mechanicznym
uprawnienia energetyczne GR 2 PK.T. 2,4,5,6,7
doświadczenie na podobnym stanowisku pracy

-

umiejętność obsługi komputera
doświadczenie mile widziane
uprawnienia do obsługi wózków widłowych
wykształcenie min. zawodowe

- wykształcenie min. średnie
- frezowanie (CNC). spawanie, konserwacja form
- możliwość przeszkolenia przez pracodawcę
- wykształcenie min. zawodowe
- spostrzegawczość, rozróżnianie barw
- mile widziane doświad. na podobnym stanowisku

OPERATOR CNC

Pokażemy Wam jak mądrze spędzić czas z dzieckiem:
| poprzez radosną, stymulującą zabawę, ruch, doświadczanie zmysłami,
: wykorzystanie ciekawych rekwizytów i różnorodnych metod.
W miłej atmosferze będziemy bawić się, rozmawiać, dzielić się
doświadczeniami, pod czujnym okiem psychologa i logopedy.

wykształcenie min. średnie ekonomiczne
znajomość zasad księgowości budżetowej
certyfikat księgowy lub świadectwo kwalifikacyjne
min. 3 lata praktyki w księgowości

STRZELCE OPOLSKIE

7KONSERWATOR FORM

do Akademii Malucha!

-doświadczenie mile widziane
- wykształcenie min. średnie
- umiejętność rozmowy z klientem
- prawo jazdy kat. B
- dośw iadczenie w handlu stalą
- stopień niepełnosprawności

PRACOWNIK BIUROWY
- AGENT UBEZPIECZENIOWY

Zasady przyznawania nagrody wraz
z wnioskiem dostępne na stronie internetowej

www.powiatstrzelecki.pl

- wykształcenie średnie
- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
- sumienność, skrupulatność - prawo jazdy kat. B

-

Wnioski

od 1

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

MIEJSCE
PRACY

STANOWISKO

...................

Celem programu jest wspieranie i motywowanie
uczniów do rozwijania uzdolnień poprzez
przyznawanie nagrody za wybitne osiągnięcia
naukowe, sportowe, społeczne, kulturalne.
„Nagroda Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego”
zapewnia finansowe wsparcie uzdolnionym uczniom
szkól z terenu całego powiatu strzeleckiego.

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

STRZELCE OPOLSKIE

s

PUNKT
INFORMACYJNY

i

® OPOLSKIE

- wykształcenie kierunkowe

UNIA EUROPEJSKA
ŁUROPUSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGi0NAi.Ni<>0

Projekt jestfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-20/3
we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

Unia Europejska dla najmłodszych

Miejsce: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich,

ul. B. Chrobrego 5,1 piętro.
Uczestnicy: dzieci w wieku 1,5 r.ż. - 3 r.ż + jeden z rodziców.

Zapisy, informacje: tel. 774613026.

Nabór I: do 27 września 2012r.

Liczba miejsc ograniczona. Udział bezpłatny.

. Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu
„STUDENT II
- kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych"

Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw
nych informuje o rozpoczęciu w II półroczu 2012 r. kolejnej edycji pro
gramu „Student II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.

Zgodnie z procedurami realizacji programu termin składania wniosków o
dofinansowanie kosztów nauki wyznaczono
od dnia 10.09.2012 r. do dnia 10.10.2012 r.

Obszerna informacja o ww. programie zamieszczona jest na stronie inter
netowej www.pfron.org.pl jak również w oddziale PFRON pod numerem
telefonu 77 887-20-27.

Po blisko dwumiesięcznej przerwie
Lokalny Punkt Informacyjny o Fun
duszach Europejskich w Strzelcach
Opolskich (LP1) wznawia swoje spo
tkania z najmłodszymi mieszkańcami
naszego powiatu. Tym razem konsul
tanci LP1 udadzą się do Przedszkola
Publicznego Nr 8 przy ul. Kardynała
Wyszyńskiego 6 w Strzelcach Opol
skich, aby przybliżyć dzieciom tema
tykę Unii Europejskiej. Najbliższe
lekcje europejskie z najmłodszymi
odbędą się w dniach 24-27 września
bieżącego roku.
Warto przypomnieć, że podobne
spotkania, zakończone dużym sukce
sem i przede wszystkim uśmiechami
na twarzy najmłodszych, miały już
miejsce w Przedszkolu Publicznym
Nr 4 oraz w Przedszkolu Publicznym
Nr 10 w Strzelcach Opolskich.
Głównym celem tego typu spotkań
jest zapoznanie przedszkolaków z
podstawową tematyką dotyczącą
Unii Europejskiej. Poprzez rozmowę
oraz zabawę konsultanci Lokalnego
Punktu Informacyjnego chcą uświa

domić najmłodszym co to jest Unia Europejska i czym tak naprawdę się ona
zajmuje. Ponadto w trakcie spotkań prezentowane są najważniejsze symbole
charakteryzujące wspólnotę, tj. flaga, hymn, pieniądz, stolica, czy też język.
Poprzez zabawę oraz zadania plastyczne organizowane w trakcie lekcji eu
ropejskich dzieci będąmiały możliwość utrwalić sobie najważniejsze rzeczy
związane z Unią Europejską.

Iwona Jagus:

Biała Podlaska 2012

Ogólnopolskie Zawody Sporto
wo-Pożarnicze Drużyn Kobiecych,
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz
Zawodowych Straży Pożarnych w
Białej Podlaskiej 2012 (8 września)
stanowiły końcową kwalifikację pol
skich zespołów do przyszłoroczny 19.
Międzynarodowych Zawodów MDP
w Mulhouse, we Francji. Uczestniczy
ło w nich 39 drużyn reprezentujących
wszystkie województwa.
Zawody rozegrane zostały w
dwóch konkurencjach: ćwiczenie

OSP Raszowa jedzie do Francji!

bojowe, sztafeta pożarnicza. Nasi
strażacy - zarówno zawodowcy, jak
i ochotnicy (z OSP Raszowa i OSP
Kadłub) spisali się świetnie, choć
tylko strażacy - ochotnicy będą repre
zentować nasz pow iat za granicą.

OSP Kadłub w klasyfikacji zespo
łów Ochotnicze Straże Pożarne klasa
A zajął 6 miejsce, KPP PSP Strzelce
Opolskie w klasyfikacji zespołów
Zawodowe Straże Pożarne klasa A
zajęli 3 miejsce, a w klasie B - drugie.

1

,1
W dniach 7-9.09.2012 r. w Białej
Podlaskiej odbyły się IV Ogólnopol
skie Zawody Sportowo-Pożarnicze
wg Regulaminu CT1F. Do zawodów
zakwalifikowały się trzy drużyny
Ochotniczej Straży Pożarnej z Raszowej, w klasyfikacji generalnej
wszystkie zajęły miejsca na podium:
Kobieca Drużyna Pożarnicza (grupa
A) - 2 miejsce (na 17 drużyn), Kobie
ca Drużyna Pożarnicza (grupa B) - 1
miejsce (na 6 drużyn), sekcja czynna
(grupa A) - 3 miejsce (na 18 drużyn).
Drużyna do zawodów przygoto
wywała się od marca br. trenując po
kilka razy w tygodniu. Ile potu zostało
wylanego na treningach wiedzą naj
lepiej Ci, którzy ćwiczyli, ale warto
było! Jest to kolejny ogromny sukces
po Mistrzostwach Polski z 2008 i 2011
roku, gdzie drużyny OSP Raszowa
zajęły również miejsca na podium.
Wyjazd na zawody był możliwy
dzięki wsparciu finansowym nastę
pujących instytucji i firm:
Urząd Miejski w Leśnicy, A. BER
GER sp. z o.o. z Kędzierzyna Koźla,
B+K sp. z o.o. z Walec
Bank Spółdzielczy w Leśnicy,
CeWe COLOR sp. z o.o. z Kędzie
rzyna Koźla, FLUOROCHEM1KA
Poland sp. z o.o. z Kędzierzyna Koźla,
1CSO Chemical Production z Kędzie
rzyna Koźla, Jokey Plastik Blachow

nia Sp. z o.o. z Kędzierzyna Koźla,
Nordfolien sp. z o.o. ze Zdzieszowic,
Pan Waldemar Bednarek - Radny
Powiatu Strzeleckiego, Starostwo
Powiatowe w Strzelcach Op.,
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Z
OSP RP w Opolu.

Pragnę serdecznie podziękować
wszystkim sponsorom za pomoc,
bez tego wsparcia nasz sukces był
by niemożliwy. Po raz kolejny pod
kreślam, że jest to nasz wspólny
sukces!!! Dziękuję również naszym
kibicom, w szczególności druhom
z zaprzyjaźnionej jednostki OSP
Widów (woj. śląskie) oraz Komen
dantowi PSP w Strzelcach Op. st.
bryg. Stefanowi Szłapie oraz Staroście
Strzeleckiemu Józefowi Swaczynie
za obecność, życzliwość i wspaniały
doping! Z zawodów przywieźliśmy
drobny sprzęt, oraz czek w wysokości
25 000 zł do wykorzystania na zakup
sprzętu i umundurowania osobistego
strażaków. Szkoda, że środków, które
wygraliśmy nie możemy przeznaczyć
na rozbudowę naszej malutkiej i bar
dzo ciasnej remizy, można by było
kupić materiał i przynajmniej zacząć
budowę - jest to największa nasza
bolączka. Bardzo dobrych strażaków,
a co za tym idzie - również sukcesów
ciągle nam przybywa, jednak nadal
nie mamy gdzie się podziać.

Drużyny wystartowały w składnie: I

Sekcja Czynna (grupa A): Tomasz
Kosubek, Andrzej Zawadzki, Marcin
Murlowski, Grzegorz Jahn, Szczepan
Kubica, Piotr Murlowski, Damian
Twardoń, Damian Polewka, Mariusz
Czerner, Marian Bannert, Sebastian
Zgodzaj.
Kobieca Drużyna Pożarnicza
(grupa B): Ruta Młyńska, Maria
Reinert, Anna Barton, Anna Winkler,
Małgorzata Zielińska, Gabriela Słabiak, Iwona Sykut, Renata Smiatek,
Urszula Murlowska, Lidia Moszko.
Kobieca Drużyna Pożarnicza
(grupa A): Magdalena Słabiak, Sabina
Tomanek, Aneta Zawadzka, Teresa
Janda, Aneta Polaczek, Małgorzata
Polaczek, Angelika Kotyl, Lidia Mur
lowska, Sabina Szczubełek, Karolina
Szerlowska.

Wszystkie trzy drużyny zakwali
fikowały się na Olimpiadę Pożarniczą
CTIF, która odbędzie się w lipca2013
roku we Francji, już teraz zaczynamy
szukać wsparcia finansowego, gdyż
wyjazd trzech sekcji to kwota ok.,
25 000 zł. Mamy nadzieję, że będzie
my mogli liczyć na pomoc Marszałeka
Województwa Opolskiego Józefa
Sebestę, jak to miało miejsce na
Olimpiadzie w 2009 roku.
Marcin Murlowski
Prezes OSP Raszowi

Kto zdobędzie tytuł
Najlepszego
Ucznia Powiatu?

Pierwszy dzwonek w nowej szkole

| Tojuż 5 edycja Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży" z terenu powiatu strzeleckiego, ustanowionego przez
Radę Powiatu Strzeleckiego. Celem programu jest wspieranie i motywowanie
uczniów do rozwijania uzdolnień poprzez ustanowienie nagrody „Najlepszy
Uczeń Powiatu Strzeleckiego” przyznawanej uczniom wszystkich typów szkół,
które zlokalizowane są na terenie powiatu strzeleckiego.
K' Program ma wymiar uniwersalny ponieważ z jednej strony honoruje zarówno
osiągnięcia przedmiotowe, artystyczne jak i sportowe, a z drugiej jest skierowany
do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w
tym również do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
| Nagrody pieniężne ufundowane przez Powiat Strzelecki z pewnością
mnogą uczniom w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań tym bardziej, iż są
przyznawane w 4 kategoriach:
Ł. „Najlepszy Uczeń Szkoły Podstawowej” - nagroda w wysokości 1.500 zł,
(-„Najlepszy Uczeń Gimnazjum” - nagroda w wysokości 2.000zł,
K „Najlepszy Uczeń Szkoły Ponadgimnazjalnej” - nagroda w wysokości
| 2.500 zł,

■' „Najlepszy Uczeń „Bez Barier”” - nagroda w wysokości 1.500 zł.
Pragniemy znaczyć, iż kategoria „Bez Barier” jest skierowana do uczniów
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się we
wszystkich typach szkół.
11 Nasz program wspiera nie tylko finalistów olimpiad i konkursów przedmioto
wych, ale również zawodów sportowych, uczestników konkursów artystycznych
oraz uczniów zaangażowanych w działalność społeczną. Nagroda „Najlepszy
Uczeń Powiatu Strzeleckiego” przyznawana jest uczniom spełniającym w po
przednim roku szkolnym, co najmniej jedno z kryteriów dotyczących osiągnięć
wolimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz co najmniej jedno z kryteriów
dotyczących pozostałych osiągnięć.
| Szczegółowe zasady przyznawania nagrody „Najlepszy Uczeń Powiatu
Strzeleckiego” określa uchwała Nr X/203/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia
29 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu powiatu strzeleckiego
dostępna wraz z wnioskiem na stronie internetowej www.powiatstrzelecki.pl .

Uczniowie dla szkoły

Początek roku szkolnego w dwóch
przynajmniej placówkach wyglądał
nieco inaczej niż zazwyczaj. Pierwsza
to Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego. Pierwszy dzień szko
ły niewiele odbiegał od poprzednich.
Bo właściwie wszystko tu takie samo
jak było jeszcze w czerwcu - ci sami

nauczyciele, te same mury. Tylko na
zwa inna. O dawnej - Zespole Szkół
Zawodowych nr 1 - trzeba zapomnieć.
Od 1 września obowiązuje nowa.
Druga placówka, o której mowa to
Zespół Szkól Ponadgimanzjalnych w
Zawadzkiem, powstały z połączenia
liceum ogólnokształcącego i zespołu

szkół zawodowych.
Tu zmiany są widoczne na każ
dym kroku: przeprowadzono remont,
przybyło pomieszczeń, a przede
wszystkim - nowych koleżanek i
kolegów. Natomiast pierwszy w roku
szkolnym apel odbył się tam, gdzie
zwykle.

Europejski wymiar
kształcenia nauczycieli
W sierpniu br. w ramach programu
COMEN1US „Uczenie się przez cale
życie”, Mobilność szkolnej kadry
edukacyjnej, nauczycielka języka
angielskiego z Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego (do
niedawna ZSZ nr 1 w Strzelcach
Opolskich), Agnieszka Kozłowska
uczestniczyła w dwutygodniowym
kursie metodycznym zatytułowanym
„Methodology and Language for
Secondary Teachers” na Uniwersy
tecie Kent w Canterbury w Wielkiej
Brytanii.
Celem programu jest podnosze
nie kwalifikacji kadry oświatowej,

Uczniowie Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego (do nie
dawna Zespołu Szkół Zawodowych
nr 1), wraz z nauczycielem Anną
Sewruk, podjęli wakacyjną akcję
„UCZNIOWIE DLA SZKOŁY”,
w ramach której wystąpili do firm
powiatu strzeleckiego z prośbą, o
stworzenie im możliwości pracy na
zasadach wolontariatu. W sytuacji,
gdy ich praca okazała się dla firmy
użyteczna, szkoła mogła liczyć na
dofinansowanie akcji, której celem
była pomoc uczniom znajdujących
się w trudnej sytuacji finansowej,
zgromadzenie użytecznych pomocy
dydaktycznych lub doposażenie sali
ekonomicznej - w zależności od
zdobytych funduszy.
W akcję zaangażowali się ucznio
wie klas ekonomicznych, a także - dla
dobrego przykładu - nauczyciel koor
dynujący akcję. Łącznie - w ramach
wolontariatu - przepracowano ok.
300 godzin.
Dzięki takim firmom jak: NIE
RUCHOMOŚCI EWAŻUROWSKA,
BIURO RACHUNKOWE „JOAN
NA”, PRZYCHODNIA RODZINNA

MED-JEM, PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-TRANSPORTOWE
KMS, . które umożliwiły realizację
akcji i wsparły ją finansowo przed
sięwzięcie okazało się sukcesem. Wy
posażono pracownię ekonomiczną w
krzesła meble "i pomoce dydaktyczne.
Akcja „Uczniowie dla szkoły”
przebiegała pod hasłem: Poprzez
naukę, zdobywanie nowych umiejęt
ności i doświadczeń - przekuć przed
siębiorczość w wymierne efekty, które
przysłużą się szkole i innym uczniom.
Serdecznie dziękujemy firmom, jak
również prywatnym sponsorom za
wspieranie postaw przedsiębiorczych
wśród uczniów. Ma to znaczenie nie
tylko dla szkoły, ale również dla po
wiatu strzeleckiego, ponieważ rosną
nam młodzi kreatywni ekonomiści,
których przedsiębiorcze działanie ma
swoje wymierne efekty, a to z kolei
motywuje do kolejnych - wartościo
wych inicjatyw.

Koordynator akcji
„ Uczniowie dla szkoły "
Anna Sewruk

poprzez dofinansowanie udziału w zagranicznych szkoleniach w krajach
europejskich. Wszyscy uczestnicy kursu to nauczyciele języka angielskiego z
wielu państw Europy i nie tylko, oprócz 4 Polek były nauczycielki z Niemiec,
Austrii, Portugalii, Hiszpanii, Słowacji, Słowenii, Włoch i Chin zróżnicowanie
to dało wiele okazji do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń.
Uczestnictwa w takim kursie niewątpliwie pozwala zweryfikować własne
sposoby nauczania oraz zwiększa wiedzę na temat nowych metod i podejścia
do nauczania języka angielskiego, umożliwia również dostęp do większego
zasobu materiałów i metod szkoleniowych.

Kronika policyjna
Strzeleccy policjanci poszukują
sprawcy kradzieży z włamaniem,
który włamując się do zbiornika sa
mochodu ciężarowego skradł z niego
250 litrów oleju napędowego. Pojazd
ten był zaparkowany na parkingu w
Grabowie. Straty wyceniono na 1, 5
tysiąca złotych.
Kradzież z włamaniem zagrożona
jest karą pozbawienia wolności nawet
do 10 lat.
***
W powiecie strzeleckim 7 września
br. strzeleccy policjanci przeprowa
dzili działania „Niechronieni uczest
nicy ruchu drogowego”.

W ich trakcie policjanci zwracali
szczególną uwagę na wykroczenia
popełniane przez pieszych oraz kieru
jących w stosunku do pieszych, a tak
że rowerzystów i motorowerzystów.
Policjanci ujawnili w sumie 31 wy
kroczeń, w tym 20 popełnionych
przez pieszych. Wobec „niechronionych uczestników” oraz kierujących
naruszających przepisy ruchu drogo
wego stosowano środki przewidziane
prawem.
***
Od 3 września br. do 09 września br.
funkcjonariusze Komendy Powiato
wej Policji w Strzelcach Opolskich za

trzymali 5 nietrzeźwych kierujących.
3 września br. na terenie gminy
Zawadzkie policjanci zatrzymali
nietrzeźwego 18-letniego mężczyznę,
który kierował motorowerem mając
1,9 promila.
Kierowanie samochodem w stanie
nietrzeźwości jest przestępstwem,
które zagrożone jest karą pozbawienia
wolności nawet do lat 2 oraz zakazem
prowadzenia pojazdów.
Policjanci w ciągu minionego tygo
dnia na terenie całego powiatu zostali
wezwani do 35 interwencji.

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
jący ch obszarów wsparcia:

A BI -

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
I) 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:
obszaru A-5.000 zł,
obszaru BI - 5.000 zł,
obszaru B2 - 5.000 zł,
obszaru B3 - 12.000 zł,
obszaru B4:
dla osoby głuchoniewidomej - 1.500 zł,
dla pozostałych adresatów obszaru - 1.000 zł,
obszaru C - 7.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 14.000
zl
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 z),
obszaru E:
dla kosztów kursu i egzaminów - 1.500 zl,
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)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (obszar A) - 15%
ceny brutto zakupu/usługi,
specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania (obszar BI) - 10%
ceny brutto zakupu,
urządzeń lektorskich (obszar B2) - 10% ceny brutto zakupu,
urządzeń brajlowskich (obszar B3) - 5% ceny brutto zakupu,
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (obszar C) - 10% ceny brutto zakupu,
kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B (obszar E) - 25% ceny brutto zakupu/
usługi.
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.B1-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. BI - 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.
2.
3.
4.
5.

Osoby z dysfunkcją narządu ruchu w obszarze: A. B1, B4. C, D, E
Osoby z dysfunkcją narządu wzroku w obszarze B1 - B4
Osoby z każdym rodzajem dysfunkcji w obszarze F
obszar C - o ile osoba nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inw a
lidzkiego o napędzie ręcznym
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 dysfunkcjąnarządu ruchu - tylko osoby z dysfunkcją
obu kończyn górnych
W obszarze B4 - tylko Beneficjenci pomocy w ramach obszarów: BI, 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: pcprstrzelceopfa op.pl
Więcej informacji także na stronach internetowych www.strzelce-opolskie.epcpr.pl oraz www.pfron.
org.pl w zakładce - Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Aktywny samorząd.
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„O poklowskich perspektywach...”
Z dniem 03.09.2012 Stowarzyszenie
“Siedlisko” rozpoczęło realizację projektu
“Perspektywy” w ramach Priorytetu IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach, Działania 9.1 Wyrównywa
nie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych
w systemie oświaty, Poddziałania 9.2.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grupy o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w
jakości usług edukacyjnych.
Projekt realizowany jest w Zespole Szkół
Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem na
podstawie “Porozumienia o współpracy”
podpisanego przez Zarząd Siedliska z
Dyrektorem placówki.

W ramach projektu zrealizujemy
dla uczniów szkoły szereg pozaszkolnych
oddziaływań o charakterze terapeutyczno-rehabilitacyjnym między innymi:
terapia wcrdna wraz z nauką pływania.
Każdy z uczniów szkoły otrzyma 40
godzin tego typu wsparcia. Zajęcia
będą się odbywać w Aąuaparku, w
Tarnowskich Górach
hipoterapia -120 godzin i dogoterapia
-120 godzin.
zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i dojrzałości
społecznej.
zajęcia muzyczne z wykorzystaniem
bębnów Djembe.
Ponadto uczniowie szkoły w okresie wa
kacji letnich wyjadą na obóz wspinaczki

skałkowej na Jurę Krakowsko-Często
chowską. Dziesięciu uczniów i dwie
uczennice zgłębi umiejętność „chodzenia
po skalach".

Okres wakacyjny będzie także szan
są dla słabiej funkcjonujących uczniów
szkoły na wypoczynek połączony z rehabilitacjąw Kamieniu Śląskim. Dwudziestu

uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w
Zawadzkiem będzie gościło w Ośrodku
Tury sty czno-Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym “Sebastianeum Silesiacum”.
Środki finansowe otrzymane w ramach
projektu wykorzystane będą także na
specjalistyczne przeszkolenie nauczycieli
Zespołu Szkół Specjalnych w Zawadzkiem
w zakresie innowacyjnych terapii:
1. AAC - Alternatywne i wspomagające
metody porozumiewania II, 111 i IV
stopień. Szkolenie poprowadzi wy
bitny autorytet z dziedziny AAC dr
Magdalena Grycman.
2. Autyzmu - szkolenia przygotują
nauczycieli placówki do profesjonal
nej pomocy dzieciom i młodzieży z
autyzmem. Szkolenia będą prowa
dzone przez specjalistów z Fundacji
Synapsis.
3. Integracji Sensorycznej (SI)-powyż
sza terapia do integracji zaburzonych
zmysłów poprzez odpowiednie kie
rowaną zabawą z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzętu.
4. Terapii Watsu - terapia obejmuje
określone sekwencje ćwiczeń, stret-

chingów i mobilizacji, przeplatanycł
japońskim masażem Shiatsu.
Dzięki szkoleniom kadra pedagogie®
na podniesie kompetencje i umiejętności
równocześnie poszerzając ofertę szkoły
o nowe formy nauczania skierowane do
ucznia ze sprzężonym opóźnieniem ru
chowym, intelektualnym i fizjologicznym
stając się tym samym szkołą oferującą
kompleksowe wsparcie i profesjonalną
pomoc.
Projekt „Perspektywy” w całości opar
ty jest na Programie Rozwojowym Szkoły
i odpowiada na wcześniej zdiagnozowane
potrzeby placówki. Jednym z założeń
przedsięwzięcia jest doposażenie szkoły
w specjalistyczny sprzęt terapeutyczno-rehabilitacyjny i pomoce edukacyjne:
wanny do hydromasażu, wyposażenie do
pracowni SI, pomocy logopedycznych,
bębnów Djembe oraz wzbogacenie szkol
nej biblioteki w audiobooki, filmy, kolekcję
muzyczną atlasy i albumy fotograficzne.:
Mamy nadzieję, że projekt stanie się
dobrze wykorzystaną PERSPEKTYWĄ
całej społeczności szkolnej. A dotacja
w wysokości 433 558,40 PLN pozwoli
uczniom na pełniejszy rozwój, prowa
dzący do s
nauczycielom zaś stworzy warunki do spe
cjalistycznego i profesjonalnego rozwoju
zawodowego .
Stowarzyszanie Siedlisko
ww.siedlisko.org.pl

MDP Zalesie Śląskie
wśród 10. najlepszych w kraju!
W dniach od 31 sierpnia do 2 wrze
śnia 2012 r. miasto Opole by ło po raz
pierwszy gospodarzem XIII Ogólnopol
skich Zawodów Sportowo-Pożarniczych
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg
regulaminu CTiF. Do Opola zjechało 38.
drużyn, które rywalizowały ze sobą na na
Stadionie Lekkoatletycznym im. Opol
skich Olimpijczyków. Otwarcie zawodów
poprzedziła sobotnia uroczystość złożenia
kwiatów pod pomnikiem „Bojownikom o
Wolność Śląska Opolskiego”, a o godz.

19.00 rozpoczął się koncert „Gospodarze
- Gościom”.
W sobotę 1 września o godz. 9.00 na
płytę boiska weszło prawie 50 sędziów
oraz 400 zawodników, a prowadziła ich
orkiestra dęta z OSP Polanka Wielka.
Uroczystego otwarcia zawodów
dokonała wiceprezes Zarządu Głównego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej - druhna Teresa
Tiszbierek. Młodzi strażacy ry walizowali
ze sobą w dwóch konkurencjach: rozwi
nięcie bojowe oraz bieg sztafetowy 400
m z przeszkodami. Obydwie konkurencje
rozgrywane były dwa razy, a do klasyfikacji
generalnej uwzględniany był najlepszy
czas uzyskany przez drużynę. Zawody
zakończyły się około godz. 18.00. O godz.
19.00 w Centrum Kultury Studenckiej
obyły się prezentacje poszczególnych
reprezentacji województw. Łącznie za

prezentowało się 20 drużyn. Wyłoniono
również najlepszą drużynę, którą okazała
się MDP z OSP w Zalesiu Śląskim.

W niedzielę 2 września strażacy wzięli
udział w Mszy św. w katedrze opolskiej.
Dwie godziny później ogłoszono wy niki i
wręczono nagrody.
Nasza Młodzieżowa Drużyna Pożar
nicza dziewcząt zajęła 8 miejsce w kla
syfikacji generalnej XIII Ogólnopolskich
Zawodów Sportowo-Pożarniczych w
Opolu. Druhnom gratulujemy osiągniętego
sukcesu i życzymy dalszych osiągnięć!
Druhny zapewniły sobie udział w
zawodach krajowych dzięki ciężkiej, re
gularnej i solidnej pracy. W skład żeńskiej
MDP uczestniczącej w zawodach krajo

wych wchodzą: Wiktoria Gołąbek, Nicole
Bryłka, Jesika Pander, Joanna Pinkawa,
Katarzyna Adamik, Wiktoria Skrzydeł,
Martina Wypich. Jessica Baran. Martini
Tiszbierek, Anna Pinkawa.
Warto również dodać, że z powodów
regulaminowych dotyczących wieku
startujących zawodników w zawodach
krajowych nie mogły wystartować dziew
czyny, które od zawodów gminny do
wojewódzkich przyczyniły się również
do tego sukcesu, a są to: Mariola Dronia,
Małgorzata Glombik, Marzena Mikos,;
Dominika Pelc, Martina Tiszbierek oraz
Sandra Pinkawa. Druhny te jednak nadal
towarzyszyły im następczyniom i dzielnie:
wspierały całą drużynę.
Blaie/Duk

Teksańskie klimaty
“Na przełomie sierpnia i września grupa
16 mieszkańców ziemi strzeleckiej prze
bywała z przyjacielską wizytą w hrabstwie
Bandera, w Teksasie. Byli goszczeni przez
tamtejsze rodziny, poznawali codzienne
życie kowboi, a także... promowali nasz
powiat."Wieźli ze sobą specjalnie przy
gotowaną z polecenia starosty Józefa
Swaczyny tablicę rejestracyjną o numerach
„OST BAR”. Została ona sprezentowała
właścicielom jednego z najstarszych barów
mieszczących się w centrum Bandery.
“- Bar nosi nazwę OST. to skrót od Old

Spanish Trail, czyli stary szlak hiszpański
- wyjaśnia Agnieszka Pospiszyl. - To droga
którą przed laty kowboje pędzili bydło na
sprzedaż. - Gdy pierwszy raz zobaczyłam
nazwę tego baru - OST - od razu skojarzyła
mi się z naszymi tablicami rejestracyjnymi.
W czasie rozmowy z właścicielem okazało
się. że jego dziadkowie ze strony ojca mieli
nazwisko Pyka, a ze strony matki - Kala, od
razu wiedziałam, że to swój człowiek. Wte
dy wpadł mi do głowy pomysł z tablicą re
jestracyjną. Podzieliłam się nim ze starostą.
Ten „połknął haczyk” i przed tegorocznym

wyjazdem czekała na mnie gotowa tablicz
ka „OST BAR”. Gdy sprezentowałam jd

właścicielom restauracji, byli zaskoczą™
niesamowicie wzruszeni.“Innym mocnym
akcentem pobytu w Teksasie, była wystaw i
fotograficzna. 30 zdjęć wielkości 70x100
cm prezentowały piękno powiatu strze
leckiego. Autor - Błażej Duk - ukazał nie
tylko walory przyrodnicze ale także ludzi: ;
w czasie świąt czy podczas pielgrzymkimj
Górę św. Anny. Wystawa prezentowani
była nie tylko w Banderze, ale również’

dok. na str. I

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

PKS-em na Górę św. Anny

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

Odjazd autobusu:

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl
Centrum Kształcenia Zawodow ego
i Ustaw icznego w Strzelcach Opolskich
ul. Powstańców Śl. 3, 47-100 Strzelce Op.
tel.77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkaistura@ckziu-strzelce.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zaw adzkiem
ul. Krótka 1, 47 - 120 Zawadzkie
tel.77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl
Zespól Szkół Specjalnych przy DPS
w Zaw adzkiem
tel. 77 4620046, 77 4616049, 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl
Zespół Szkół Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel.77 4612882
e-maii: gimspeci@tlen.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637,
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Leśnicy
tel. 77 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel.77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903
Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903

Powiatowy Inspektor Wetery narii
w Strzelcach Opolskich
tel.77 4614528

Przedsiębiorstwo PKS w Strzelcach Opolskich SA informuje, że uruchamia
w dniu 15 września 2012 /sobota/ przewóz osób na Nabożeństwo (ze
świecami) w Grocie Lurdzkiej na Górze Św. Anny ku czci Podwyższenia
Krzyża Św.
Strzelce Op. dworzec autobusowy godz.18.00
Strzelce Op. przystanek Agromet godz. 18.15

Powrót: wyjazd z Góry Św. Anny godz.21.20

Cena biletu tam i powrót 13,20 zł

PKS w Strzelcach Opolskich SA informuje:
1.

Od 1.09.2012 r. uruchomiono w niedziele i dni świąteczne dodatkowe
kursy autobusowe do Opola:
Odjazdy ze Strzelec Op. do Opola: 6.50, 12.10, 16.00.
Odjazdy z Opola do Strzelec Op.: 9.30, 14.30, 17.15
W soboty obowiązuje na tej trasie taki sam rozkład jazdy jak w niedziele
i święta.
2. Z dniem 03.09.2012 r. kurs relacji Strzelce Op. - Otmice przez Krośnicę
z godz. 15.25 został przyśpieszony o 10 min (odjazd godz. 15.15) i
wydłużony do Poznowic.
3. Z dniem 03.09.2012 r. uruchomiono kurs z Poznowic do Izbicka.
Odjazd z Poznowic godz. 6.50.

PUNKT
INFORMACYJNY

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

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

Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Zastrzegamy sobie prawo skracania
tekstów. Materiałów
nie zamówionych nie zwracamy.
Druk: Drukarnia „PRO MEDIA"
45-125 Opole, ul. Składowa 4.
tel. 77/4428008. fas 77/4428009
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Projektjestfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego M' ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

Masz pomysł, ale brakuje Ci środków
na jego realizację?
LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH
W STRZELCACH OPOLSKICH
serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do skorzystania
z bezpłatnych indywidualnych konsultacji w zakresie funduszy unijnych,
organizowane w ramach

Mobilnego Punktu Informacyjnego
Będziemy na Państwa czekać :
16 września 2012r. (niedziela)

w Ogrodzie przy kościele parafialnym
w miejscowości Kolonowskie
w godzinach od 15.30 do 17.00
Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom prosimy o zgłaszanie chęci
skorzystania z przedmiotowych konsultacji w:
Lokalnym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Strzelcach
Opolskich pod numerem telefonu: 77 440 17 05 lub adresem poczty e-mail:
pcieg@powiatstrzelecki.pl

W przypadku pytań szczegółowych informacji udzielą Państwu konsultanci
Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Strzelcach
Opolskich pod nr tel. 77 440 17 05. Zapraszamy również do odwiedzenia nas
osobiście. Znajdujemy się w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
przy ul. Jordanowskiej 2 (parter, pokój nr 7)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budów lanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099
Pow iatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

A

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Szczepionka z samolotów
Starosta Strzelecki na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzel
cach Opolskich informuje, że w dniach 20-21 września 2012 r. planowane
jest przeprowadzenie szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliź
nie. Szczepionka wykładana będzie przy użyciu samolotów.

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie dziah)
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.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Seniorzy na zakupach
Osoby starsze są szczególnie
narażone na naruszanie ich praw,
podpisują często umowy nie czy
tając ich i wierzą sprzedawcom
na słowo. Sprzedawcy, zwłaszcza
firmy oferujące swoje produkty
poza lokalem przedsiębiorstwa
stosują często nieuczciwe praktyki
w tym zakresie. Pamiętajmy zatem,
ze nawet jeśli umowa jest już pod
pisana, mamy prawo odstąpić od
niej do 10 dni jeśli została zawarta
poza lokalem przedsiębiorstwa.
Pod wpływem chwili osoby starsze
kupują często produkty warte paręset złotych za kilka tysięcy złotych
na raty. Reagujmy zatem szybko.

UOK1K sporządził raport w tym
zakresie.
Uniemożliwianie konsumentowi
odstąpienia od umowy, trudna do od
czytania przez seniora czcionka, nie
precyzyjne koszty w indykacyjne - to
niektóre z praktyk stosowanych przez
akwizytorów. UOKiK skontrolował
34 przedsiębiorców, kwestionując 77
zachowań
W sanatoriach, biurach, mieszka
niach, podczas wycieczek, na ulicy
- w tych miejscach często spotkać
możemy akwizytorów. Jeżeli w ta
kiej sytuacji kupujemy produkt, to
zawieramy tzw. umowę poza lokalem
przedsiębiorcy. Konsument zazwy
czaj nie ma możliwości porównania
jakości oraz ceny z innymi podobny
mi towarami, dlatego ma szczególne
prawa. Przede wszystkim może od
stąpić od umowy w ciągu 10 dni. Jak
wynika z kontroli Urzędu, konsumen
ci najczęściej mają problem z nierespektowaniem prawa odstąpienia od
umowy, niewydawaniem dokumen
tów potwierdzających zawarcie kon
traktu i nierzetelnym informowaniem
o kosztach kredytu zaciągniętego na
zakup produktu. Najwięcej zgłoszeń
napływa od osób powyżej 60. roku
życia. W 2011 roku do rzeczników
konsumentów wpłynęło ponad 33
tys. skarg od konsumentów, którzy
kupili towary od akwizytora lub przez
Internet. Szczególnie w Europejskim
Roku Aktywności Osób Starszych i
Solidarności Międzypokoleniowej
Prezes UOKiK regularnie sprawdza,
czy prawa konsumentów kupujących
od akwizytora są przestrzegane.
Skontrolowani to: ACN Communications Polska we Wrocławiu,
P.P.U.H. Andafil w Buku, AMC
ALFA METALCRAFT w Warszawie,
BECK IMPERIAL w Warszawie,
BioVerba BVG w Komornikach,
Bodyhelp w Katowicach, Benedica
z siedzibą w Jeleniej Górze, F.M.H.
MED1COVERS w Tychach, DanWita
w Grodzisku Wielkopolskim. DLF
w Gdyni, Eco - Vital w Poznaniu,
F.H.Wool Star w Buku, Harmedy
w Buku, INSTYTUT UNCAR1A
w Warszawie, VITAL1SUER w
Sosnowcu, A.D.K. w Mrągowie, 3V
w Warszawie, FHU Biomed w Dobieżynie, Firma Handlowa Mavita w
Poznaniu, MED1COR w Porażynie,
Party lite w Wraszawie, Ogród Zdro
wia w Gorzowie Wielkopolskim, RH

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772,773.
Zespól ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środow iska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Lokalny Punkt Informacyjny
Tel. wew. 705
Wydział Inwestycji i Zarządzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791

MED1C w Warszawie, VELMER w
Poznaniu, Philipiak Polska w Warsza
wie, Camel Laura Brlik w Poznaniu,
Medica life Polska w Ostrowcu Świę
tokrzyskim, REMES w Opalenicy,
Farma Snu w Poznaniu, Wool Kam
w Poznaniu, SmartSystem w Gdyni,
SW1SAMED w Małdytach, Vorwerk
Polska we Wrocławiu, Welmax w
Poznaniu.
W I połowie 2012 roku spraw
dzano wzorce umów, sposoby pro
wadzenia prezentacji, informacje na
stronach internetowych oraz przeka
zywane konsumentom. Wątpliwości
wzbudziły wzorce stosowane przez
33 przedsiębiorców.
Wymóg zwrotu towaru osobiście
w siedzibie przedsiębiorcy - to przy
kład postanowienia, które wzbudziło
zastrzeżenia Prezes UOKiK. Kupując
produkt od akwizytora na pokazach
czy prezentacjach, konsument może
zrezygnować z zakupu w ciągu 10 dni
od daty zawarcia umowy - wystarczy,
że odeśle towar do przedsiębiorcy
wraz z informacją o swojej decyzji.
Prezes Urzędu ustaliła także, że nie
którzy przedsiębiorcy nie wręczają
konsumentom obowiązkowego for
mularza odstąpienia od umowy, albo
informują o tej możliwości bardzo
małą, trudną do odczytania czcionką.
W związku z tym klienci, w tym wielu
seniorów, mogło nie dowiedzieć się o
przysługujących im prawach.
Prezes UOKiK zakwestionowała
postanowienia nieprecyzyjnie okre
ślające konsekwencje w braku spłaty
rat za towar. Niektórzy przedsiębiorcy
zastrzegają, że w takiej sytuacji mają
prawo złożyć wizyty konsumentowi,
koszt jednej wyniesie maksymalnie
300 zł. Zdaniem Urzędu, konsument
musi precyzyjnie wiedzieć, ile będzie
musial zapłacić za działania windykacyjne, kiedy oraz ile razy można
je stosować. Prezes skieruje pozwy
do sądu o uznanie kwestionowanych
postanowień za niedozwolone.
W wyniku kontroli Prezes Urzędu
zostanie wszczętych 26 postępowań w
sprawie naruszenia zbiorowych inte
resów konsumentów wobec wszyst
kich skontrolowanych przedsiębior
ców, ponadto zostanie wytoczone 10
pozwów o uznanie klauzul za niedo
zwolone. Działania Prezesa Urzędu
obejmą 33 przedsiębiorców.

Małgorzata Płaszczyk- Waligórska

Ad multos annos!

Żniwnioków czas

Na wojewódzkich dożynkach w Gogolinie nie mogło zabraknąć naszych koron.

W zupełnie nietypowej scenerii I września obchodziła swój Jubileusz 90. urodzin
Pani Stefania Bryja - na Pikniku Country! Rzadko się też zdarza, by aż tylu gości mieć
na urodzinowej imprezie!
Do najserdeczniejszych gratulacji, które nasza Jubilatka odebrała w tych wyjątkowym
dniu 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!

Piknik Country

Pierwszego września w
Domu Pomocy Społecznej w Leśnicy
odbył się „Rodzinny Piknik Country”.
W spotkaniu uczestniczyli mieszkań
cy, ich rodziny oraz zaproszeni goście,
wśród których nie zabrakło staro
sty strzeleckiego Józefa Swaczyny,
członka Zarządu Powiatu Waldemara
Bednarka, burmistrza Leśnicy Łu
kasza Jastrzębskiego. Uczestników i
przybyłych gości powitała dyrektor
Domu Jolanta Osuch oraz kierownik
filii w Leśnicy Wioleta Dramska. Na
scenie wystąpił zespół „AleBabki” z
Leśnicy i grupa „Mażoretek”. Swoje
zdolności wokalne zaprezentowały
również dzieci należące do „Studia
Piosenki”. Do tańca i wspólnej zaba

wy zapraszał zespól pana Kołodzieja
oraz pracownik DPS, pan Szopa
z córką. W programie Pikniku nie
zabrakło występów artystycznych
mieszkańców, którzy przedstawili
skecz o tematyce country i zaśpiewali
piosenkę. Uczestnicy mogli również
skorzystać z przejażdżki konnej.
Ważnym punktem imprezy
były 90. urodziny mieszkanki DPS
- pani Stefanii Bryi, która otrzymała
od władz Powiatu, Gminy i DPS
życzenia, kwiaty i kosz ze słodko
ściami. Spotkanie nie odbyłoby się
bez wsparcia ze strony sponsorów, za
które organizatorzy Pikniku bardzo
dziękują.
Agnieszka Rudol

Teksańskie klimaty

Wspaniale, że ta tradycja wciąż trwa
i ciągle jeszcze ludziom „się chce”. Bo
przecież o tym, jak będzie wyglądało
święto plonów w gminie czy w sołectwie
decyduje się nie w ostatniej chwili. I nie na
dwa dni przed uroczystościąprzygotowuje
się do udziału w korowodzie. Komentarze
dowcipnie mająnawiązywać do szarej rze

czywistości, zainscenizowane na wozach
„żywe obrazy” powinny być pełne fantazji,
a posesje przystrojone tak. jak nigdzie in
dziej. Uplecenie żniwnej korony -to praca
rozłożona na tygodnie, a przygotowania do
niej rozpoczynają się, kiedy zboża jeszcze
zielone - żadne źdźbło nie jest przecież w
koronie farbowane. I wszystkim zależy.

by dzieło było wspanialsze niż rok temu, i
ładniejsze niż w sąsiedniej wsi.
Dziś przedstawiamy Państwu krótkie
migawki z uroczystości gminnych: w Osieku za plony dziękowała gmina Strzelce
Opolskie, w Kielczy - gmina Zawadzkie,
a w swojej „stolicy” - gmina Ujazd.

w Ujeździe
Uroczystości doży nkowe w Ujeździe 9
września br. zainaugurowała o godz. 11.00
w miejscowym kościele msza dziękczynna
w intencji rolników i mieszkańców. O
godz. 14.00 z rynku do parku miejskiego
wyruszył barwny korowód, w którym
uczestniczyło 9 sołectw. Na trasie prze
marszu licznie zgromadzona publiczność
gorąco oklaskiwała przejeżdżające koloro
wo przystrojone przyczepy z dowcipnymi
hasłami i scenkami rodzajowymi odwołu
jącymi się do naszej społeczno-politycznej
rzeczywistości. “Część obrzędową uro
czystości wypełniła ceremonia wręczania
chleba przez starostów i złożenia koron
żniwnych przez delegacje sołeckie. Staro
stami tegorocznych dożę nek byli Danuta
Michalska z Zimnej Wódki i Piotr Proksza
z Olszowej.
Burmistrz Tadeusz Kauch w ser
decznych słowach podziękował rolnikom
za trud i wytrwałość w niełatwej pracy
na roli, a następnie obdarował sołtysów
jako współgospodarzę gminy - dorod
nymi bochenkami chleba. Dożynkowym
chlebem obdarowani zostali również go
ście: starosta strzelecki Józef Swaczyna,
burmistrz partnerskiej gminy Bridlicna
z Czech Bohumir Kamenec, Prezes Izby
Rolniczej w Opolu, Herbert Czaja oraz
Grzegorz Skrobek z Nadleśnictwa Kędzie
rzyn - Koźle. Na zakończenie tej części
programu starostowie, burmistrz i sołtysi
a także oficjalni goście dzielili się chlebem
z mieszkańcami gminy.
W części artystycznej pod namiotem
biesiadnym z koncertem wystąpiła orkie
stra dęta ze Zdzieszowic, zespoły taneczne
z Ośrodka Kultury: Cuxy i Hexy, zespół
śpiewaczy „Frohsinn” oraz w gorących
afrykańskich rytmach zespół Coco Afro.
W godzinach wieczorny ch ze sporą dawką
humoru zaprezentował się kabaret Moherowe Berety.

Dożynki w Ujeździe zakończyła po
godz. 24.00 zabawa taneczna z zespołem
Contex. Wśród wielu bezpłatnych atrakcji

dużym powodzeniem cieszyły się warsz
taty pieczenia chleba, krowa do dojenia i
mechaniczny byk.

Organizatorzy: Burmistrz Ujazdu i M-G Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe
składają serdeczne podziękowania mieszkańcom za liczny udział w dożynkach, strażakom
i policji za czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem oraz wszystkim którzy włączyli
się w organizację imprezy. Niemniej szczególne podziękowania należą się sołectwom za
przepiękne korowody i misterne korony. Dożynkowe dzieła znalazły uznanie nie tylko
w werdykcie konkursowego jury, ale również i gospodarza gminy - Burmistrza Ujazdu,
który ufundował znaczące nagrody pieniężne.

Wyniki konkursu na najpiękniejszą koronę dożynkową
I miejsce: Olszowa
II miejsce: Klucz, Jaryszów
III miejsce: Balcarzowice, Nogowczyce, Sieroniowice, Stary Ujazd, Ujazd, Zimna
Wódka
Wyniki konkursu na najpiękniejszy korowód dożynkowy
I miejsce: Nogowczyce, Sieroniowice
II miejsce: Stary Ujazd, Olszowa, Jaryszów, Zimna Wódka
III miejsce: Balcarzowice, Klucz, Ujazd

w Osieku

Grażyna Kocenda

w Kielczy

dok. ze str. 6
w najstarszej polskiej osadzie w USA
noszącej nazwę Panna Maria i innych
miejscowościach zamieszkanych przez
potomków ślązaków, którzy wyemigrowali
przed ponad 100 laty. Swoisty patronat nad
wystawą objął pochodzący ze Sławięcic a
pracujący w San Antonio ks. Franciszek
Kurzaj. Dzięki jego pomocy zdjęcia trafiły

do La Vernia. Koscusko. Cestohowa, St.
Hedwig i Karnes City - miasta partner
skiego Leśnicy. Zachwycał się nimi m.in.
biskup San Antonio Jan Janta, pierwszy
Ślązak piastujący to stanowisko. Wystawa
została dofinansowana ze środków gminy
Leśnica oraz strzeleckiego stowarzyszenia
„Miasta dla Miast”."

Tegoroczne strzeleckie święto plonów odbywało się w Osieku. I jak zwykle wszyscy
goście powitani zostali nad wyraz serdecznie. Nawet pogoda sprzyjała świętowaniu.
Starostami tegorocznych dożynek byli Janina Gola i Jan Kałka.

Mieszkańcy gminy Zawadzkie za plony
dziękowali w kościele w Kielczy. Staro
stami dożynek byli Katarzyna i Daniel
Garcorz.

