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BEZPŁATNY DWUTYGODNIK SAMORZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

Ten tytuł to prestiż
W poprzednich latach za
interesowanie szkół i rodziców
nasza inicjatywa nagradzania
najlepszych uczniów nie cieszy
ła się zbytnią popularnością. I
trudno było to zrozumieć, bo
przecież tytuł Najlepszego
Ucznia Powiatu Strzeleckiego
powinien być magnesem nie tyl
ko dla samych uczniów, ale i ich
nauczycieli. Bo to przecież i pre
stiż w szkole i środowisku, i pew
na finansowa nagroda, i zachęta
na przyszłość - mówi wicestarosta Waldemar Gaida. - Mimo że
w tym konkursie mogli startować uczniowie ze wszystkich
szkół powiatu, jakoś nie mogłiśmy się przebić z pomysłem.
Wreszcie jednak, po skierowaniu na początku roku szkolne
go listu do wszystkich placówek oświatowych w powiecie,
zaobserwowaliśmy znaczący wzrost zainteresowania. To
oczywiście cieszy, bo jak widać, z każdym pomysłem trzeba
się „oswoić”. Ale też tak duża ilość zgłoszeń świadczy o
tym, że mamy świetne dzieciaki - mądre i ambitne. Może
dzięki nasza nagroda, być może pierwsza na początku ich
drogi, pokieruje ich w przyszłości w stronę nauki. Życzę im
wszystkim wspaniałych osiągnięć!

Lokalna historia
w pigułce
W ramach obcho
dów VIII Dni Kultury
Niemieckiej na Śląsku
Opolskim odbył się cykl
imprez
kulturalnych
zorganizowanych min.;
przez TSKN na Śląsku
Opolskim. Jedną z takich
imprez były „podchody
w Opolu śladami nie
mieckiej historii - (StadInllye - „Deutsche Spu■ensuche”).
Wraz z innymi 9
iniżynami z różnych
szkół województwa opol
skiego uczniowie ZSZ nr
I przystąpili do konkur-

dok. na str. 2

Będzie
w czym
wybierać
Potencjał naszego powiatu jest ogromny. W każdej sfe
rze. Mogliśmy się o tym przekonać'podczas rekrutacji firm
chętnych do udziału w kolejnej już edycji konkursu na Najlep
szy Produkt Powiatu Strzeleckiego A.D. 2011.
Do końca października br. do starostwa wpłynęło aż 18
zgłoszeń! W tegorocznym regulaminie wprowadziliśmy pew
ne zmiany, m.in. daliśmy możliwość gminom, aby także one
zgłosiły kandydatów spośród swoich podmiotów gospodar
czych. Ku naszemu zaskoczeniu - nie wszystkie samorządy
gminne doszukały się na swoim terenie firm, które chciałyby
w ten sposób wypromować... Ale też - co dziwniejsze - nie
które firmy, zgłoszone przez gminy, same wycofały się z ry
walizacji. Powód? Nieznany. W każdym razie do nas ich tra
fiała lapidarna odmowa: „nas to nie interesuje”.
Czemu firmy z terenu powiatu strzeleckiego nie chcą star
tować w konkursie promującym to, co dobre? Czemu rezy
gnują z promocji własnej marki i własnych wyrobów czy usług

Kiedy będzie dobrze
w samorządach? Już było!
To powiedze
nie robiące
ostatnio dość
sporą karierę,
starosta Swa
czyna usły
szał jeszcze
podczas jesiennego
Międzynaro
dowego Fo
rum Gospo
darczego w
Krynicy. Od
tamtej pory
upłynęło już sporo czasu, ale wszystkie
znaki na ziemi i niebie wskazują, że w
przyszłym roku istotnie nie będzie le
piej-

Rok 2012 będzie najtrudniejszy w do
tychczasowej historii powiatów - mówi
starosta Swaczyna.

Powód?
Mniej pieniędzy. Powiaty żyją
głównie z dotacji i subwencji, w dodat
ku te środki mają ściśle określone prze
znaczenie (opieka społeczna, oświata,
służba zdrowia i drogi), tylko 20% ich
budżetów stanowią dochody własne. Od
rzutkości samorządów jednak może
zależeć, czy uda się na pewne działania
zdobyć dodatkowe pieniądze, czy też
nie. Nasz powiat pod tym względem
był w niekwestionowanej czołówce na
Opolszczyźnie - uplasował się na pierw
szym miejscu pod względem wykorzy
stanych środków z Unii Europejskiej.
Tyle, że niemal każdy projekt realizo-

dok. na str. 4

dok. na str. 2

SUPERMLEKO 2011

Czterdzieści
dwie
kandydatury!
Prawda, że historia nadawania tytułu Najlepszy Uczeń
Powiatu nie jest zbyt długa. Ale nigdy jeszcze nie odnotowa
liśmy tylu zgłoszeń. Kapituła konkursu będzie zatem miała
całkiem niełatwe zadanie: wybrać najlepszych z najlepszych
- ze wszystkich szkół funkcjonujących na terenie powiatu
strzeleckiego. A tych świetnych w każdej z kategorii jest wie
lu. Najwięcej w kategorii szkół podstawowych: aż 20; w kate
gorii „uczeń bez barier" - czterech; jedenastu - w kategorii
„uczeń gimnazjum” i siedmiu - w kategorii „uczeń szkoły
ponadgimnazjalnej”.
Tych, którzy zdobędą - dzięki swojej pracy, wytrwałości
i osiągnięciom - tytuł Najlepszego Ucznia Powiatu poznamy
dopiero podczas Gali Lauri, a więc już w przyszłym roku.
Wtedy też ogłoszone zostaną wyniki konkursu na Najlepszy
Produkt Powiatu. Wszystkie firmy, które zgłosiły swoje pro
dukty lub usługi przedstawimy w następnym numerze naszego
dwutygodnika.

Itrzelczan Album Rodzinny

Złote gody, czyli kto kogo usunął i dlaczego

SUPERMLEKO to specyficzny
konkurs: tu nie liczy się ilość produko
wanego mleka, ale jego jakość. A pre
tendent do tytułu nie może zgłosić się
sam - o tym. czy istotnie stanie w kon
kursowe szranki z innymi decyduje
opinia mleczarni, bo to ona zgłasza
kandydata.

Supermleko to...?
- To mleko prosto od krowy! Takie,

jak skupujemy od rolników. W naszej
spółdzielni przechodzi tylko krótką pa
steryzację w niskiej temperaturze 75
stopni. To wystarczy, by pozbyć się
niepożądanych drobnoustrojów, za to
nie odbiera mu ani jednego cennego
składnika, i nie ujmuje nic z jego jako
ści. Dajemy na nie tylko 6 dni gwaran
cji, ale za to ma wszystko, za co mleko
cenimy. Nasz wyrób nie jest białym płydok. na str. 2
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Czytaj na str. 9

Komu przeszkadza
„Strzelczan Album Rodzinny”?
Kiedy rozpoczynaliśmy na
naszych łamach akcję zbierania sta
rych fotografii z rodzinnnych al
bumów - baliśmy sie, że może ni
kogo to nie zainteresuje. Pomysł
jednak chwycił. Dzięki Państwu
mamy już całkiem pokaźny ich
zbiór.
Kiedy zorganizowaliśmy ple
nerową wystawę wybranych zdjęć
podczas Święta Chleba - oglądały
ją tłumy. Kiedy podzieliliśmy się
z Państwem i z władzami partnerskiego Powiatu Soest pomysłem
na publikację - nie szczędzono
nam słów poparcia.
Kiedy w tygodniku „Wochenblatt” poruszono ten sam temat ręce nam opadły.
Napisaliśmy sprostowanie.
Zgodnie z prawem prasowym
domagamy się jego opublikowania
na łamach tego tygodnika, ale czy
istotnie do tego doj dzie - to zupełnie inna kwestia.
Dlatego sami publikujemy ten
kontrowersyjny tekst i nasze sprostowanie.

Familienalbum* nennen?
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o wtaty partnerskie Strzelce
£ Opolskie i Soest w Westfalii po-

szukają byłych mieszkańców, którzy
dołożą swoją cegiełkę do mającej po
wstać publikacji, dostarczając zdję
cia i dokumenty pochodzące z okresu
od XIX wieku do I960 roku, jak
informuje „Der Soester Anzeiger"
w numerze z 7 listopada, tematem
książki ma być kultura dnia codzien
nego „im Kreis Strzelce Opolskie",
przy czym zdjęcia będą zamieszczo
ne w porządku chronologicznym „od
kolebki aż po grób ’. Ale dlaczego w
2011 (!) roku tego rodzaju książce
poMęconej jednoznacznie rekon
strukcji dziejów trzeba nadawać
tytuł „Strzelcer Familienalbum", jak
czyniono to za czasów narodowego
komunizmu, rugując tradycje języka
niemieckiego?!
Till Schołtz-Knobloch

Będzie w czym wybierać
dok. ze str. I
(a przecież taki jest cel główny kon
kursu)? Co warte podkreślenia - udział
w tym konkursie jest bezpłatny, w od
różnieniu od wielu innych organizowa
nych w kraju, także promujących ja
kość. Czyżby u nas ciągle pokutowała
wyznawana przez wielu ludzi opinia, że
jeśli coś nie kosztuje, nie jest warte
uwagi?
Ale i tak - powtórzmy - aż 18
firm zgłosiło swój udział w konkursie:
w kategorii „produkcja” - 3, w katego
rii „przetwórstwo rolno-spożywcze” 5 zgłoszeń, no i tradycyjnie największa

konkurencja będzie w kategorii „usłu
gi” - 10! W tym roku wprowadziliśmy
jeszcze jedno novum - w bieżącej edy
cji nie biorą udziału laureaci edycji kon
kursu z roku 2010. Dlatego też kandy
datów do nagrody, których prezentuje
my w specjalnej kolorowej wkładce
wewnątrz numeru, będzie tylko 16.
I tak szykuje się ostra rywalizacja!
Mamy nadzieję, że spośród wszystkich
pretendentów wybiorą Państwo swoje
go faworyta. Kartę do głosowania za
mieszczamy również w tym numerze
naszego dwutygodnika. Urna na Pań

stwa głosy zosta
nie ustawiona w
holu starostwa
już 1 grudnia
2011 r. i głosować będzie można aż do
końca stycznia 2012, a na pewno war
to. Po pierwsze - by wybrać to, co za
sługuje na tytuł najlepszego produktu,
po drugie - żeby się trochę poemocjonować i dać sobie szansę na radość: jak
co roku jeden szczęśliwiec wylosuje
cenną nagrodę.
Drodzy Czytelnicy - do urny marsz
już od początku grudnia!
Karina Altman

SUPERMLEKO 2011
dok. ze str. 1
nem „mlekopodobnym”! - dopowiada
Kornelia Hendla z laboratorium Spół
dzielni Mleczarskiej Rolników Śląskich
w Kadłubie.
Rolnicy z terenu naszego powiatu
zawsze zajmują wysokie lokaty w tym
konkursie. Nie inaczej było w 13 już
edycji konkursu w województwie, któ
rego wyniki ogłoszone zostały podczas
uroczystej konferencji w Ośrodku Do

radztwa Rolniczego w Łosiowie 23 li
stopada.
W kategorii I (gospodarstwa pro
dukujące rocznie do 108 tys. 1 mleka)
II miejsce zajął Józef Piechota z Gąsio
rowi, którego krowy dają 78 tys. li
trów. a III - Józef Prokop ze Staniszcz
Wielkich, dostarczający 72 tys. litrów
rocznie (obydwaj zgłoszeni przez SM
Rolników Śląskich w Kadłubie). W tej

samej kategorii wyróżnienie uzyska!
Manfred Jońca z Kalinowic (zgłoszony
przez ZOTT Opole).
W kategorii III ( produkujące rocz
nie powyżej 300 tys. litrów mleka) 111
miejsce zajął Jan Kalka z Osieka, do
starczający 311 tys. litrów (zgłoszony
przez ZOTT Opole), a wyróżnienie Adam Gabor z Rozmierzy (zgłoszony
przez SM w Kadłubie).

Strzelecka policja apeluje

Nie wpuszczajcie obcych do mieszkań!!!

Strzelce Opolskie, 23.11.2011

Redaktor Naczelny
„ Wochenblatt”
Till Scholtz-Knobloch Opole
Szanowny Panie,

ze zdziwieniem przeczytaliśmy tekścik pt. Zakompleksiona „ rekonstruk
cja " red. TillaScholtza-Knoblocha w numerze „ Wochennblatt "z 18-24.XI.2011.
"Spieszymy zatem sprostować (na mocy art. 31 ustawy Prawo prasowe), że:
planowana publikacja książkowa nie ma być „poświęconajednoznacznie
rekonstrukcji dziejów ma być jedynie opisem życia rodzinnego w róż
nych aspektach w powiecie strzeleckim;
zakres czasowy projektu: połowa XIX w. do 1961 roku, a nie, jak napisa
no: XIX w. - 1960 rok;
książka wydana będzie w roku 2012; w roku 2011 zbieramyjedynie do niej
materiały;
zdjęcia i dokumenty pochodzą z rodzinnych albumów — nie jestże więc to
„ Strzelcer Familienalbumm "? ajeśli wydaje się Panu to pewnym pomie
szaniem języków — to przecież zrozumiały na tym terenie „Mischung" —
zgodny, nawiasem mówiąc, z zasadami gramatyki niemieckiej -jest cha
rakterystyczny dla wielu osób, które znalazły się na tej ziemi, a same
mówią o sobie „ Mischling ” i dla tych, którzy nie mówią tak o sobie, bo nie
mają żadnych związków z językiem niemieckim, a od dziesiątek lat są
mieszkańcami powiatu strzeleckiego;
określenie „ Kreis Strzelce Opolskie ” niejestprzejawem „ rugowania tra
dycjijęzyka niemieckiego ” -to określenie urzędowe, do znalezienia choć
by na stronie zaprzyjaźnionego Kreis Soest;
dotychczas nikomu - i w żaden sposób - seria publikacji pt. „Strzelczan
Album Rodzinny" w dwutygodniku „Powiat Strzelecki" ani planowana
publikacja książkowa nie skojarzyła się z „ czasami narodowego komuni
zmu ” i naprawdę trzeba dużo złej woli, żeby w naszych zamiarach tego się
dopatrzyć.
I na koniec — nie łatwiejsze było znalezienie informacji bliżej niż w „Der
Soester Anzeiger ” i znacznie wcześniej niż w listopadzie? Na łamach dwutygo
dnika „Powiat Strzelecki" akcję zbierania starychfotografii rozpoczęliśmy w
styczniu 2011 roku (dziś mamy ich już ok. 900), 2 października br. zorganizo
waliśmy plenerową wystawę wybranych zdjęć podczas Powiatowego Święta
Chleba. Cieszyła się tak ogromnym zainteresowaniem, że została przeniesiona
przed siedzibę starostwa. Jeśli zdąży Pan przyjechać do Strzelec Opolskich
przed 25 listopada - serdecznie zapraszamy - będzie się mógł Pan zapoznać z
nią na miejscu.
Prosimy, zgodnie z przywołanym na wstępie art. 31 ustawy Prawo praso
we, o opublikowanie sprostowania w najbliższym numerze „ Wochenblatt”.

Z poważaniem
Starosta Strzelecki
JózefSwaczyna

PROGRAM „REKRUT” I TY
MOŻESZ ZOSTAĆ POLICJANTEM...
OSOBY ZAINTERESOWANE WSTĄPIENIEM DO SŁUŻBY W POLICJI
ZAPRASZA SIĘ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE
W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI
W STRZELCACH OPOLSKICH (ŚWIETLICA)
W DNIU 25.11.2011 ROKU O GODZ. 9.00 LUB 10.00

Zgłaszają się do nas osoby okra
dzione przez ludzi, którzy dostają się
do domu pod pozorem przeliczania czy
przyznania dodatku do emerytury.

Zanim wpuścisz do domu nie
znajomego, który podaje się za
przedstawiciela urzędu czy insty
tucji sprawdź jego identyfikator
lub legitymację służbową. W ra
zie jakichkolwiek wątpliwości,
umów się z nim na inny termin i
sprawdź jego wiarygodność.
Jeśli staje się natarczywy, zadzwoń
po Policję lub zaalarmuj otoczenie. Po
staraj się zapamiętać jak najwięcej
szczegółów np. wygląd nieznajomego,
numery i markę samochodu, którym
przyjechał.
Nigdy nie płać tym. którzy przy
chodzą do domu i podają się za inka
sentów. Żadna z instytucji typu: spół
dzielnia mieszkaniowa, gazownia, za

kład energetyczny itp. nie pobiera opłat
w domu. Nie każdy jest tym. za kogo
się podaje!

Na terenie Opolszczyzny zda
rzają sie kradzieże na tzw. wnucz
ka, siostrzeńca itp.
Jak działają tego typu oszuści?
Sprawcy najczęściej wyszukują w
książce telefonicznej - po imionach starsze osoby. Dzwoniąc do potencjal
nej ofiary rozmowę rozpoczynają naj
częściej od przywitania - ..ciociu",
„babciu”, „dziadku”. Oszuści swoją
metodę modyfikują tak. aby była ona
jak najbardziej skuteczna. Kiedy prze
stępca nabierze pewności, że jego ofia
ra traktuje go w rozmowie jak krewne
go. w następnym etapie rozmowy
przedstawi zmyśloną historię o wypad
ku drogowym, świetnej okazji na tani
zakup samochodu, potrzebie wynaję
cia prawnika lub innym zdarzeniu loso

wym wymagającym pilnej pożyczki
pieniężnej. Jeśli potencjalna ofiara
przystanie na prośbę oszusta, ten na
tychmiast wyśle po pieniądze zaufane
go przyjaciela, ponieważ z ważnych
względów nie będzie mógł zjawić się
osobiście.

Policjanci ostrzegają:
Pamiętajcie Państwo, kiedy w słu
chawce Waszego telefonu usłyszycie
głos, który próbuje przekonać Was, że
jest członkiem bliższej lub dalszej ro
dziny i prosi o pieniądze, nie dajcie się
oszukać! Upewnijcie się, że dzwoniący
to osoba, którą znacie, oddzwaniając
do niego na znany Wam numer telefo
nu lub skontaktujcie się z jego bliskimi.
Jeśli nabierzecie jakichkolwiek podej
rzeń, przerwijcie rozmowę i niezwłocz
nie zawiadomcie Policję.

Lokalna historia w pigułce

su. Weronika Sotor, Patrycja Schlappa, Beata Swaczyna oraz Karolina Su
chanek z I klasy technikum turystycz
nego wraz z wychowawczynią Sabiną
Miś pokazały najwyższy poziom zdo
bywając I miejsce.
Sam konkurs składał się z kilku etapów.
Pierwszy z nich, to wyścig po mieście,
do którego wystartowały 4 osobowe
drużyny wraz z nauczycielami. Każda z
drużyn otrzymała mapę Opola oraz
arkusz z pytaniami, na które drużyny
musiały znaleźć odpowiedzi podążając
śladami historii, kultury i tradycji lo
kalnych. Należy dodać, że uczestnicy
zawodów musieli wykazać się dobrą

znajomością języka niemieckiego, po
nieważ odpowiedzi należało podać w
tym właśnie języku.
Każda z drużyn miała inną trasę, jed
nak były miejsca, które wszyscy mu
sieli odwiedzić: Muzeum Diecezjalne.
Bibliotekę Austriacką oraz Wojewódzką
Bibliotekę Publiczną.
O ostatecznym wyniku konkursu zde
cydowała druga część konkursu - pre
zentacje różnych instytucji związanych
z mniejszością niemiecką. Każda z dru
żyn otrzymała inną instytucję do za
prezentowania. Prezentacje trzeba było
przygotować wcześniej. Tematem na
szej prezentacji była „Fundacja Rozwoju

Śląska i Inicjatyw Lokalnych”. Ucznio
wie zaprezentowali ją w postaci pro
gramu telewizyjnego . Pomysł, opra
cowany scenariusz oraz umiejętności ję
zykowe naszych uczniów wywarły na
jury najlepsze wrażenie i zdobyli naj
więcej punktów. Bezbłędnie rozwiąza
ny quiz oraz maksymalna ilość punk
tów z prezentacji pozwoliła nam wy
grać ten konkurs. W nagrodę cała klasa
I tot b jedzie do kina na wybrany przez
siebie seans. Przejazd i bilety do kina
zapłacone zostały przez organizatorów
konkursu, czyli TSKN w Opolu.

Sabina Miś
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Oferty pracy
- aktualne czy nie?
Od czasu do czasu pojawiają się
zarzuty czytelników, że z publiko
wanych na naszych łamach ofert pra
cy nie mogą skorzystać, bo pracy na
tych stanowiskach nie ma! Dlaczego,
skoro dostajemy ofert pracy z PUP
wprzeddzień druku, w momencie do
starczenia gazety do rąk czytelników
- są one nieaktualne? Kto robi kogo
"w konia"? I dlaczego? - z tymi pyta
niami zwróciłam się do Romana Kusa,
wiceszefa strzeleckiego Powiatowego
Urzędu Pracy.
Aktualność ofert pracy jest stan
dardowo weryfikowana przez pośred
nika pracy przynajmniej dwa razy w
tygodniu. Również przed wysłaniem
ofert pracy do druku są one uaktual
niane u pracodawcy - robimy to za
każdym razem. Niemniej może się
zdarzyć, że w dniu ukazania się gaze
ty jedna czy dwie oferty sąjuż nieak
tualne. W takim przypadku pośred
nik pracy informuje zainteresowane
osoby o wycofaniu lub zrealizowaniu
danej oferty.
| Niestety, bywa często tak, że
sami pracodawcy wprowadzają w
Wąd - i to zarówno urząd pracy, jak i
osoby poszukujące pracy. Nas zapew
niają, że oferta jest aktualna, a zgła
szające się osoby są informowane o
braku wolnych miejsc pracy. Nierzad
ko decyduje o tym pierwsze wraże
nie ze spotkania z bezrobotnym. Na
przykład: zgodnie z przepisami nie
można dyskryminować osób poszu
kujących pracy ze względu na wiek,
ale w praktyce osoby po 50 roku
życia często spotykają się z odpo
wiedzią pracodawcy - „ta oferta jest
już nieaktualna”, mimo że w rzeczy
wistości nie odpowiada to prawdzie.
Ale żaden pracodawca nie przyzna się
oficjalnie, że szuka młodszego pracow
nika niż ten, który się właśnie zgłosił.
Część pracodawców stosuje po
dobną taktykę również ze względu na
dużą liczbę osób zainteresowanych
podjęciem pracy na oferowanym sta
nowisku bądź ze względu na niedo
pasowanie kwalifikacji bezrobotnych.
Trudno powiedzieć, czy wynika z
obawy pracodawcy wobec osoby

poszukującej pracy, czy raczej braku
zdecydowania kogo wybrać. Może by nie robić przykrości takiej czy in
nej osobie, a przy tym samemu wyjść
„z twarzą” - lepiej odpowiedzialność
zrzucić na bałagan urzędników. Prze
cież to na pracodawcy spoczywa obo
wiązek podjęcia decyzji o zatrudnie
niu takiego czy innego kandydata. To
pracodawca musi wprost powiedzieć
takiej osobie, że jego kandydatura mu
nie odpowiada, że nie spełnia jego
oczekiwań lub ewentualnie, że decy
zja o wyniku rekrutacji ze względu na
dużą liczbę zgłoszeń będzie podjęta
w terminie późniejszym, a zaintere
sowane osoby zostaną o tym fakcie
poinformowane. Taka też informacja
powinna znaleźć się na skierowaniu
wydanym przez urząd pracy osobie
bezrobotnej.
Jak wygląda weryfikacja przez
PUP ogłoszeń o pracownikach poszu
kiwanych, a może tego się nie robi?
Czy macie takich pracodawców, któ
rzy nagminnie mają nieaktualne ofer
ty? Czy PUP może wyciągnąć jakieś
sankcje w stosunku do nich?
Pracodawca, zgłaszając ofertę pracy
do urzędu, godzi się na współpracę i
warunki, jakie nakłada na obie strony
obowiązujące prawo. W związku z
tym obowiązkiem pracodawcy jest
podanie w skierowaniu do pracy de
cyzji o zatrudnieniu danej osoby, a w
razie negatywnej decyzji - podanie
przyczyny odmowy zatrudnienia
(np. brak kwalifikacji, doświadczenia
czy odmowa podjęcia zatrudnienia
przez samą osobę skierowaną).
Urząd pracy może jedynie prosić
o rzetelną współpracę pracodawców
i odpowiedzialne traktowanie osób
poszukujących pracy, tak aby nie na
rażać się wzajemnie na nieporozumie
nia i zarzuty o brak profesjonalizmu.
Działamy przecież dla wspólnego
dobra i wszystkim zależy na dobrej
opinii: pracodawcy chcą zatrudnić
dobrego pracownika - fachowca; oso
bie poszukującej pracy zależy na zna
lezieniu odpowiedniej pracy, a urząd
pracy, będąc tylko lub aż pośredni
kiem, musi te obie strony pogodzić i
zaspokoić ich oczekiwania.

OFERTY PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
W STRZZŁCACM OPOLSKICH

STANOWISKO
KONSULTANT FINANSOWY
SPECJALISTA DS.RYNKU
NIERUCHOMOŚĆ

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

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
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STRZELCE OPOLSKIE;
POWIAT STRZELECKI
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- niekaralność,
- komunikatywność
- wykształcenie średnie lub wyższe.
- samodzielność, - gotowość do pracy w terenie,
- obsługa komputera, - doświadczenie mile widziane,
- słaba znajomość j. angielskiego i j. niemieckiego
- wykształcenie średnie, - obsługa komputera.
- komunikatywność
- komunikatywność. - obsługa komputera
- wykształcenie średnie. - obsługa komputera.
- dobra dykcja. - komunikatywność
- wykształcenie min. średnie. - obsługa komputera.
- dyspozycyjność. - łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
- wysoka kultura osobista, - prawo jazdy kat. B
- wykształcenie średnie - wyższe,
- znajomość branży budowlanej,
- doświadczenie, staż na podobnym stanowisku,
- obsługa komputera. - prawo jazdv kat. B
- wykształcenie min. średnie. - prawo jazdy kat. B.
- doświadczenie w handlu.
- doświadczenie w prowadzeniu samochodu dostawczego,
- gotowość do częstych wyjazdów służbowych
- obsługa stron internetowych (budowa);
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
- dobra znajomość j. angielskiego
r wykształcenie zawodowe.- doświadczenie mile widziane,
- mile widziana aktualna książeczka sanepidowska,
- sumienność. - odpowiedzialność
- wykształcenie średnie,
- obsługa komputera. - min. rok doświadczenia.
- dobra organizacja pracy własnej i podległych pracow.
- wykształcenie zawodowe. - obsługa kasy fiskalnej
- aktualna ks. zdrowia,
- doświadczenie jako sprzedawca w sklepie mięsnym.
- obsługa kasy fiskalnej
- wykształcenie kierunkowe,
- doświadczenie mile widziane
- wykształcenie zawodowe-rzeźnik. - doświadczenie
- dyspozycyjność, - komunikatywność

KONSULTANT TELEFONICZNY

STRZELCE OPOLSKIE

TELEMARKETER. KONSULTANT
KONSULTANT
DS.OBSŁUGI KIENTA
PREZENTER HANDLOWY
-NEGOCJATOR

STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

STRZELCE OPOLSKIE

ASYSTENT

SPRZEDA WCA-SERW1SANT

KASJER-SPRZEDAWCA

CALA POLSKA

CAŁA POLSKA

STRZELCE OPOLSKIE

JEMIELNICA

ZASTĘPCA KIEROWNIKA SKLEPU

STRZELCE OPOLSKIE

SPRZEDAWCA
SPRZEDAWCA - SKLEP MIĘSNY

STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE

RZEŹNI K
RZEŹNI K
KELNER/ KELNERKA
ZAOPATRZENIE-RO/W<)Z PIZZY

MECHANIK SAMOCHODOWY
-MECHANIK MASZYN BUDOWNICTWA
PRACOWNIK STACJI (DIAGNOSTA)

K - KOŹLE

PIOTRÓWKA
STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE
+ OKOLICE
STRZELCE OPOLSKIE

KLUCZ

PRACOWNIK WARSZTATU

STRZELCE OPOLSKIE

KIEROWCA MIĘDZYNARODOWY

TRASY KRAJOWE
I MIĘDZYNARODOWE

KIEROWCA KAT. C+ E
MECHANIK - KIEROWCA
NA TRASACH KRAJOWYCH
1 MIĘDZYNARODOWYCH
KIEROWCA KAT. C + E

TRASY KRAJOWE
JEMIELNICA.
TRASY KRAJOWE.
TRASY MIĘDZYNARODOWE
STRZELCE OPOLSKIE

KIEROWCA KAT. C + E
KIEROWCA KAT. C+E
(PRZEWÓZ WĘGLA)
KIEROWCA

TRASY MIĘDZYNARODOWE
TRASY KRAJOWE

WOJ. OPOLSKIE

KIEROWNIK ZAKŁADU

STRZELCE OPOLSKIE

PRACOWNIK ROBOT
WYKOŃCZENIOWYCH
KAMIENIARZ

WG.ZLECEŃ

Dzień Pracownika Socjalnego
OPERATOR POMPY DO BETONU

STRZELCE OPOLSKIE

SAMODZIELNY BRUKARZ

STRZELCE OPOLSKIE

OPERATOR WIBROPRASY DO
PRODUKCJI ELEMENTÓW
BETONOWYCH

STRZELCE OPOLSKIE

SPAWACZ

ŚLUSARZ-TOKARZ
PALACZ GAZOWY -SPAWACZ
ŚLUSARZ - SPAWACZ

W dniu 21 listopada co roku obtbodzony jest „Dzień Pracownika Socjalnego”. Jest to szczególny dzień
min. dla pracowników Domu PomotySpołecznej w Strzelcach Opolskich
z filią w Szymiszowie i filią w Leśni' ty, o którym nie dadzą zapomnieć im,
ich podopieczni mieszkający w tych
Domach. Mieszkańcy podziękowali
swoim opiekunom za cierpliwość,
tad jaki wkładają w swoją pracę,
współczucie, za dobre słowo, życząc
wytrwałości w swojej służbie. Na

stępnie pracownicy tych Domów
spotkali się na uroczystości z tej oka
zji w Domu Pomocy Społecznej w fi
lii Leśnica, na które przybyli również
Starostowie naszego Powiatu Józef
Swaczyna i Waldemar Gaida. Pano
wie na ręce Dyrektora i Kierowników
Domu z tej okazji wręczyli kwiaty,
życząc wielu sukcesów w życiu oso
bistym i zawodowym oraz tego, aby
podejmowany trud był źródłem sa
tysfakcji i społecznego uznania.

ROŻNIĄTÓW

ZAWADZKIE

DZIEWKOWICE
DZIEWKOWICE
KOLONOWSKIE

LAKIERNIK
PRACOWNIK OCHRONY
MAGAZYNIER

ZEDOWICE
STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO

STRZELCE OPOLSKIE

OPERATOR CIĄGU

STRZELCE OPOLSKIE

POMOCNIK OPERATORA

STRZELCE OPOLSKIE

PA KOWACZ

STRZELCE OPOLSKIE

KONTROLER JAKOŚCI

STRZELCE OPOLSKIE

- prawo jazdy kat. B min. rok czasu
- wykształcenie zawodowe - mechanik samochodowy
+ mechanik maszyn budowlanych.
- doświadczenie
- wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat. B.
- egzamin diagnosty, - doświadczenie
- wykształcenie zawodowe kierunkowe;
- doświadczenie min. rok
- wykształcenie zawodowe. - prawo jazdy kat. C+E,
- kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy,
- doświadczenie,
- znajomość j. angielskiego lub niemieckiego
- wykształcenie zawodowe. - upr. na wózki widłowe
-umiejętność jazdy ciągnikiem siodłowym
+ naczepy 13,60;
- uprawnienia kierowcy powyżej 12 T
- wykształcenie zawodowe. - doświadczenie,
- kurs na przewóz rzeczy
- prawo jazdy kat. C + E
- kurs na przewóz rzeczy

- wykształcenie min. zawodowe,
- upr. na wózki widłowe. - prawo jazdy kat.CiB
- wykształcenie min średnie - techniczne - budowlane.
- znajomość branży budowlanej.
- komunikatywność, - dyspozycyjność,
- umiejętność kierowania zespołem ludzi,
- umiejętność podejmowania decyzji.
- prawo jazdy kat. B. - obsługa komputera
- wykształcenie zawodowe
- mile widziany kurs na wózek widłowy.
- umiejętność polerowania, wycinania
- wykształcenie zawodowe. - umiejętność pracy w zespole,
- uprawnienia operatora pompy do betonu,
- doświadczenie na podobnym stanowisku
- wykształcenie zawodowe.
- doświadczenie jako brukarz. - prawo jazdy kat. B.
- wykształcenie zawodowe,
- doświadczenie na podobnym stanowisku.
- umiejętność pracy w zespole,
- uprawn. operatora do produkcji mieszanek betonowych
- wykształcenie zawodowe lub średnie.
- upr. elektryczne: min. MAG.
- upr. gazowe: min. przecinacz gazowy.
- min. 3 lata doświadczenia.
- elastyczność (gotowość na wyjazdy), - komunikatywność.
- umiejętność organizacji pracy,
- samodzielność, kreatywność
- wykształcenie zawodowe: ślusarz - tokarz
- wykształcenie zawodowe
- wykształcenie zawodowe. - spawanie metodą MIG MAG.
- książeczka spawacza. - min. rok doświadczenie
- wykształcenie zawodowe. - mile widziane doświadczenie
- wykształcenie zawodowe, średnie
- wykształcenie zawodowe lub średnie,
- umiejętność pracy w zespole, - upr. na wózki widłowe.
- doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane
- wykształcenie min. zawodowe,
- uprawnienia na wózek widłowy.
- doświadczenie mile widziane.
- wykształcenie min. średnie techniczne.
- obsługa komputera.
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
wykształcenie min. średnie techniczne.
- obsługa komputera, - mile widziane doświadczenie
- wykształcenie min. zawodowe, - obsługa komputera.
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
- wykształcenie min. zawodowe, - spostrzegawczość.
- rozróżnianie barw, - mile widziane doświadczenie

dok. na str. 10

Kiedy będzie dobrze w samorządach?
Już było!

Na pomoc zabytkom

dok. ze str. 1

wany przy udziale pieniędzy z UE wy
magał wkładu własnego. W większym
lub mniejszym stopniu. Jednak propor
cje między środkami własnymi a ze
wnętrznymi były na tyle interesujące,
że opłacało się składać wnioski. Pozy
tywna ich ocena w konkursie gwaranto
wała, że po uzyskaniu kredytu na wkład
własny można było ruszać z wieloma
różnorakimi inwestycjami, co się nam
w ostatnich latach udawało wyśmieni
cie. Jednak wprowadzone przez rząd za
ostrzone przepisy dotyczące zadłużenia
mocno skomplikowały życie samorzą
dom - ocenia starosta.
Zawsze prowadziliśmy bardzo
oszczędny sposób gospodarowania na
szym budżetem - dodaje. - Nigdy nie
przekraczaliśmy dopuszczalnego wcze
śniej 60% progu zadłużenia, ale też wie
dzieliśmy, że jeśli uda się nam zdobyć
dodatkową kasę - zrobimy całkiem spo
ro. Ten okres już za nami. Teraz praw
dopodobnie czeka nas stagnacja. W
przyszłym roku będziemy prowadzić
tylko dwie duże inwestycje. Ponad 5 min
zł przeznaczymy na modernizację bu
dynku po dawnym kasynie i przekształ
cenie go w multipleks kultury, natomiast

ok 1,7 min zł pochłonie kolejny etap
budowy obwodnicy północnej Strzelec
Opolskich. Znacznie mniej, bo ok. 300
tysięcy zł wydane zostanie na remont
mostu (po powodzi) przy ul. A. Bożka
w Kolonowskiem.

Nie za wiele...
To zestawienie w porównaniu z
tym, co udało się nam zrobić w poprzed
nich latach, świadczy o jednym: tłuste
lata już za nami. Mimo że w ostatnich
latach wydatkowaliśmy na drogi ok. 70
min zł, nie udało się nam osiągnąć stan
dardów europejskich. I wcale nie zanosi
się na to, by w dobrym stanie utrzymać
je nadal, bo więcej pieniędzy na drogi
nie będzie nie tylko w najbliższym roku,
ale i w ciągu kilku lat.

Przyszły rok będzie z tych chud
szych?
Już zaczynamy zaciskanie pasa. Mniej
pieniędzy będzie na zadania związane w
konserwacją zabytków. Całkowicie
wstrzymujemy wsparcie finansowe na
działania objęte patronatem starosty.
Nie podejmujemy się realizacji nowego
zadania związanego z pieczą nad rodziną
zastępczą - rząd nie przekazał na to
środków. Nie będzie żadnych prac wokół

siedziby PUP. Nie będzie podwyżek w
jednostkach Powiatu Strzeleckiego. Tak,
w ogromnym skrócie, w tej chwili wy
gląda projekt naszego budżetu. Jednak
przygotowywaliśmy go jeszcze przed in
formacją premiera o podwyżce składki
rentowej - to w naszym przypadku wy
niesie ok. 700 tysięcy. Być może z tym
związane będą kolejne nasze ogranicze
nia.

Ale nie zwolnienia.
Nie. Zatrudnienie w naszych jednost
kach i w samym starostwie od lat pozostaje na tym samym poziomie - ok. 90
osób. Mimo że w międzyczasie przyby
ło nam wiele nowych zadań. Nawet w
okresie znaczącego pozyskiwania środ
ków unijnych nie zatrudnialiśmy, jak
wiele innych samorządów, dodatkowych
osób w starostwie. Byliśmy i jesteśmy
oszczędni, jak powiedziałem.

Więc
jest...

przyszłoroczny

budżet

Optymalny w obecnych warunkach
i przepisach prawnych. Skromny, nie da
jący wielkiego pola do manewrów.
Rozmawiała Marta Górka

ZSS Zawadzkie w Vila Nova de Gaia

Jednym z zadań samorządu powia
towego jest wsparcie finansowe prac
konserwatorskich, restauratorskich czy
robót budowlanych prowadzonych przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabyt
ków. W tym roku, na mocy uchwały
Rady Powiatu Strzeleckiego, dotację
przyznano:
*
Zgromadzeniu Braci Szkól Chrze
ścijańskich w Kopcu prowadzącemu
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i
Młodzieży oraz Osób Dorosłych Nie
pełnosprawnych Intelektualnie w Zawadzkient na dofinansowanie wymiany
pokrycia dachowego wraz z jego termoizolacją Pałacyku Myśliwskiego przy
ul. Czarnej 2 w Zawadzkient w wyso
kości 15.000,00 zł
*
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Na
rodzenia Najświętszej Marii Panny w
Centawie na dofinansowanie konserwa
cji wieży zabytkowego kościoła pw.
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Centawie w wysokości 15.000,00 zł
*
Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Trójcy Świętej w Leśnicy na dofinan
sowanie remontu elewacji wraz z uzu
pełnieniem pokrycia dachu kościoła pw.

Trójcy Świętej w Leśnicy w wysokości
10.000.00 zł
*
Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Wszystkich Świętych w Raszowej na
dofinansowanie kontynuacji prac: reno
wacja elewacji, wymiana rynien i rur spu
stowych oraz I etap konserwacji witra
ży, rekonstrukcji ram i oszkleń na bu
dynku kościoła pw. Wszystkich Świę
tych w Raszowej w wysokości 5.000,00
zł
*
Klasztorowi Zakonu Braci Mniej
szych w Górze Św. Anny na dofinanso
wanie prac konserwatorskich oraz re
nowacji elewacji kaplicy kalwaryjskiej
Brama Wschodnia
w wysokości
5.000,00 zł.

Tak sytuacja przedstawiała się do
niedawna. Ostatnią umowę Powiat Strze
lecki zawarł 21 listopada z Parafią Ujazd,
która złożyła wniosek na refundację
zadania „Wymiana części elementów
konstrukcyjnych drewnianej więżby da
chu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz
odnowieniem elewacji kościoła pw. Św,
Andrzeja Apostoła w Ujeździe” - w wy
sokości 15 tysięcy złotych.
-

W dniach 23-28 października dele
gacja Zespołu Szkół Specjalnych uczest
niczyła w kolejnym spotkaniu progra
mu Comenius — „Uczenie się przez całe
życie” w ramach projektu Cultural Cock
tail.
Tematem przewodnim spotkania
były tradycyjne tańce narodowe, a
uczestnikami była trójka uczniów i trójka
nauczycieli naszej szkoły. Tym razem
miejscem spotkania było portugalskie
miasto Vila Nova de Gaia leżące nad uj
ściem rzeki Douro do Oceanu Atlantyc
kiego. Portugalia przywitała nas burzą,
więc poza emocjami związanymi z cze
kającymi nas na miejscu atrakcjami,
mieliśmy zagwarantowane dodatkowe,
a w szczególności nasi uczniowie; zwią
zane z lądowaniem samolotu przy po
rywistym wietrze w strugach deszczu.
Na lotnisku w Porto zostaliśmy powi
tani przez portugalskich koordynato
rów projektu - Diamantinę i Paulo z
którymi udaliśmy się do Parku Krajo
brazowego - Aquas e Parque Biologico
de Gaia, którego hotel stanowił naszą
bazę noclegową. Poranek i przedpołu
dnie pierwszego dnia pobytu poświęcili
śmy na poznanie i zwiedzanie szkoły
Agrupamento de Escolas de Oliveira do
Douro. Zostaliśmy powitani przez dy
rektora szkoły, a następnie jej ucznio
wie w programie artystycznym zapre
zentowali tradycyjne tańce i pieśni por
tugalskie.
Po południu czekały na nas atrakcje
innego typu - turniej koszykówki z
udziałem delegacji, zorganizowany z
okazji 125 „urodzin” gry.w koszyków
kę. Nasza ekipa spisała się na medal,

dokładnie - na złoty medal, pokonując
po drodze ekipy Łotwy, Turcji i Portu
galii.
Po turnieju pojechaliśmy na nabrze
że. gdzie mieliśmy okazję podziwiać za
chód słońca nad oceanem. Silny wiatr,
wysokie fale i niesamowicie wyglądają
ce niebo stworzyły nieprawdopodobny
spektakl, którego mogliśmy być uczest
nikami. To jeszcze nie był koniec atrak
cji pierwszego dnia pobytu, ponieważ
po kolacji, jak i wieczorami w kolej
nych dniach, uczestniczyliśmy w kon
cercie portugalskich tańców i pieśni.
Wtorek poświęciliśmy na poznanie
drugiej szkoły partnerskiej - Aldeia
Nova School, której uczniowie zapre
zentowali tańce i pieśni charaktery
styczne dla każdego regionu Portugalii.
Dodatkową atrakcję stanowiły stroje
ludowe, w których prezentowali się
uczniowie.
Czas popołudniowy wypełniły nam
przygotowania do prezentacji narodo
wych tańców, czyli związane z tema
tem przewodnim wizyty. Nasza delega
cja przygotowała pokaz multimedialny
prezentujący poloneza, krakowiaka i
trojaka. Po części „teoretycznej” przy
szedł czas na zaprezentowanie w prak
tyce tego, co przygotowywaliśmy w
Polsce. Nasze tańce zaprezentowane w
polskich strojach ludowych wzbudziły
duży aplauz na widowni. W tym miejscu
chcieliśmy podziękować pani Dorocie
Robak-Detko. dyrektorowi Szkoły Pod
stawowej w Staniszczach Wielkich za
wypożyczenie wianków i pani Reginie
Koloch za wypożyczenie strojów ślą
skich. Poloneza zatańczyliśmy z przy

jaciółmi z Niemiec, co jeszcze bardziej
rozgrzało atmosferę wśród widzów.
Środę wypełniło nam zwiedzanie Por
to. leżącego po drugiej stronie rzeki Do
uro. Niestety pogoda nie dopisywała,
jednak deszcz i wiatr nie zepsuły nam
podziwiania zabytków z piętra odkryte
go turystycznego autobusu. Następnie
mogliśmy zwiedzić największą piwnicę pod względem ilości leżakującego w niej
wina: znajduje się w niej dziesięć milio
nów litrów porto - marki rozpoznawal
nej na całym świecie.
Na kolację środową czekaliśmy wszy
scy z niecierpliwością, ponieważ mieli
śmy zjeść ją w pięciogwiazdkowym ho
telu Yeatman, goszczący, zazwyczaj gło
wy koronowane i prezydenckie. Wnę
trza hotelu, panorama Porto, roztacza
jąca się z jego tarasów, jak i menu przy
gotowane na ten wieczór pozostaną
przez nas zapamiętane jako coś niepo
wtarzalnego.
Czwartek był dniem rejsu rzeką Do
uro, szlakiem wina porto. Po ponaddwugodzinnej jeździe pociągiem, wsiedliśmy
na statek i przez siedem godzin płynęli
śmy do Porto, podziwiając malownicze
brzegi, położone na nich winnice i stare
portugalskie domy. Kolacja tego dnia
stanowiła jednocześnie nasze pożegna
nie z uczestnikami wizyty w Portugalii,
ponieważ o czwartej rano dnia następ
nego wyjeżdżaliśmy na lotnisko. Poznani
w trakcie tej wizyty ludzie, miejsca, kul
tura i tradycje portugalskie wryły nam
się głęboko w pamięć, zbliżając do siebie
uczestników projektu, pogłębiając więzi
łączące przedstawicieli krajów wchodzą
cych w skład rodziny europejskiej.
Piotr Nawrot

Stowarzyszenie
na Rzecz Roz
woju
Edukacji
i Rehabilitacji
_ Osób
Niepełnosprawnych w Kadłubie
Stowarzyszenie realizuje 2 zadania
publiczne wygrane w III edycji otwar
tego konkursu ofert dla fundacji i or
ganizacji pozarządowych na wykona
nie na wykonanie w roku 2011 zadania
publicznego ze środków PFRON ogło
szonego przez Zarząd Województwa
Opolskiego:
1. Warsztaty szkoleniowe dla kadry i
opiekunów województwa opolskiego
bezpośrednio zaangażowanych w pro
ces rehabilitacji społecznej osób nie
pełnosprawnych Domach Pomocy
Społecznej:
Godność osobista mieszkańca DPS
w świetle jego praw i obowiązków
Proces ubezwłasnowolnienia miesz
kańca DPS w świetle regulacji praw
nych
Śmierć w domu pomocy społecz

nej, bliskość i dystans, słowa i mil
czenie

Zadanie będzie realizowane w Domu
Pomocy Społecznej w Kadłubie 7,
14. 21 grudnia.
2. Dni Aktywności Sportowo - Rekre
acyjnej Osób Niepełnosprawnych - Edy
cja I - Bowling. Beneficjentami zadania
są osoby niepełnosprawne intelektual
nie w stopniu umiarkowanym i znacz
nym z ważnym orzeczeniem o niepeł
nosprawności z terenu wojewódzkiego
opolskiego, uczniowie Szkół Specjal
nych. Zadanie będzie realizowane na
terenie miasta Opola w dniach 13-14
grudnia.
Aktualnie trwa rekrutacja uczestników
warsztatów i Dni Aktywności Sporto
wo-Rekreacyjnej, serdecznie zaprasza
my zainteresowanych.
Realizowane zadania w całości finanso
wane są ze środków Państwowego Fun
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw
nych przez Województwo Opolskie

Stowarzyszenie 23 listopada w Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie zorgani
zowało już II Powiatowy Festiwal Aktywności Niepełnosprawnych „Śpiewać każdy
może”. Patronat nad imprezą objął Starosta Strzelecki. Nasz Festiwal to forma
prezentacji uzdolnień muzyczno-wokalnych niepełnosprawnych mieszkańców
powiatu strzeleckiego oraz zaproszonych gości z Kędzierzyna -Koźla wykorzystu
jąca technikę Karaoke. O wrażeniach i szczegółach napiszemy w kolejnym artyku
le.
Kornelia Mroszczyk
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
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PRZYZNAJ NAGRODĘ KONSUMENTA
WYBIERZ NAJLEPSZY PRODUKT
POWIATU STRZELECKIEGO 2011
Nie przegap swojej szansy!
By wziąć udział w konkursie, należy prawidłowo wypełnić kartę do głosowania.
Karta do głosowania dostępna jest:
W aktualnym wydaniu dwutygodnika „Powiat Strzelecki" nr 22 (można ją wyciąć wprost z gazety)
Obok urny do glosowania znajdującej się przy Informacji
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
Na stronie internetowej powiatu www.powiatstrzelecki.pl

W konkursie mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie zameldowane w powiecie strzeleckim, które do
15 stycznia 2012 r. złożą w starostwie w Strzelcach Op. prawidłowo wypełnioną kartę do głosowania.

Wypełnioną kartę można nadsyłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich (Zespól ds. Promocji Powiatu),
ul. Jordanowska 2 47-100 Strzelce Opolskie
bezpośrednio wrzucić do urny znajdującej się w holu budynku Starostwa w Strzelcach Opolskich obok Informacji
Jedna osoba może złożyć tylko jedną kartę.
Oddajemy tylko jeden głos na produkt lub usługę.
W innym przypadku głos będzie nieważny, a osoba go oddająca nie będzie miała prawa wzięcia
udziału w losowaniu nagrody. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej
www.powiatstrzelecki.pl

Najlepszy Produkt Powiati Strzeleckiego 2011
- NAGRODA KONSLMEN TA
Karta do głosowania
Przed w spełnieniem proszę zapoznać się z. “Zasadami głosowania", umieszczonymi w dole karty !!!

Proszę zakreślić kratkę po lewej stronic produktu/ usługi, na który.'ą oddajemy glos !!!

□

Mebłe ogrodowe

Grawer na szkle, sprzedaż szkła
dekoracyjnego oraz art ślubno-weselnych

Kamieniarstwo

KATEGORIA
DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA

Urządzenia na płace zabaw

I NaSfobki i parapety

URZĄDZENIA NA PLACE ZABAW

□ □ □ □ □ □□

Stoi do bilardu

□|^j
I

Obiad śląski: rosół z makaronem, rolada
wołowa i kluski śląskie z modra kapusta
Pieczywo produkowane w pełni tradycyjna
metoda CHLEB TRADYCYJNY

□

Przecieranie drewna trakiem przewoźnym
renomowanej firmy Wood-Mizer

|Maaj Szkoła Jazdy

j Tygodnik Regionalny ..Strzelec Opolski"

Ser parzony z kminkiem

Bramy, ogrodzenia. balustrady, schody
stalowe kute ozdołme

j Więżby dachowe

□

Doradztwo prawne i ubezpieczeniowe

Zakładanie i pielęgnowanie ogrodów,
trawników, skalników»oczek wodnych

OPIS PRODUKTU:

Dane gtosującego

•Iauęismz»k1» _ __ ____ ___ ___ _________ __________ ................... ............................................... .....

Elementy placów zabaw wykonane są z kompozytowych, solidnych i odpornych na
wszelkie warunki atmosferyczne materiałów typu: lity laminat HPL posiadający
stabilizator UV oraz drewno lite w postaci okrąglaków jaki klejone w formie kan
tówki o przekroju kwadratowym impregnowanym w IV klasie impregnacji dodatko
wo malowane środkami ochronnymi. Barwna kolorystyka urządzeń pewnością
zachęci do zabawy, a wielofunkcyjność każdego z urządzeń zapewni znakomitą
rozrywkę każdemu dziecku. Zasadniczą zaletą jest niska cen duża wytrzymałość
użytych materiałów.

Ałfces: miejscowość ......... . .................................. ulica........ . ........................ nr domu___ ......
OPIS FIRMY:

Icł. kontaktowy................... ........
A ’•

zę,>ifc na przetwarzanie nwścti daaęciiOMihuwycii na potrzeb* przcpr<«» ądzerus koąkiBWr
na Najieprzy produkt Bowrats Mrzctokicsł" 2ttI0(zg«Mfare z ustawą z. daiajśł sierpnia 1997 r,
i-JuoaK* daiweb osobowych Dz.t Z 2Ckr2 r Nr HH p«łz.
z pózą. zrrt ł

Zasad?- r<.„.Wła*amęczwy pćłr^us
t
iscwsz.. u/i*. atózui aw-za tóJy'...l- ......a*
zawawwiiu euae
- trżm .„sb, :r.«żc A.i
źh** ry.SŁsssu
5 Lars
■ '.-.sfczi a-yps^si „/:.:z<r;z-fc>r<iSdw»*ł>ao",nuS>S3*asi, mlwii. *
s Wsa.J-n
ftWbAtPłńiiaw SscwtedUejwtwiawiwanaeziąola
t r>S'- w--a; » • ifaiirza ,ąazatvsn3
...>
i, a7 usas
- Łac. *ts:.
raMaasinaw. mesaysdae ieh p'*iarz„ww
lózśaeclKr/ąwrau

r uc*s-v. .‘i.: ■<- - ...r
‘t*- woai .
su/.-: .-. C-. .iuructwui
-a ti
'j4zsał

>,

sZraeleiląąps u
^dllr ■: rfunajaż-głi A-55

od 1 grudnia -

Eltete-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kolonowskiem istnieje ponad 15 lat. Firma ma
charakter produkcyjno-usługowy jak również wykonuje usługi projektowe. Do pro
dukcji firma używa wysokiej jakości materiałów. Dzięki wysoko wykwalifikowanej
załodze firma osiągnęła renomę na rynku polskim jak i zagranicznym. Współpracu
je z renomowanymi firmami krajowymi, a także z takimi krajami jak Finlandia,
Niemcy czy Słowacja. Na wszystkie wyroby posiadają szereg aprobat technicznych,
certyfikatów, znaków bezpieczeństwa zarówno krajowych jak i europejskich.

EJłete-Pohka Sp, z o.o.
©ŁZaMadywa 1
47-1.1# Ketonwstóe
TeL 77 461 O 82

aj lepszy
KOMPLET MEBLI OGRODOWYCH

STÓŁ DO BILARDA
OPIS FIRMY:

OPIS FIRMY:

Firma „meble Pyka” rozpo
częła swoją działalność w roku
1979 uruchomieniem zakładu
meblarskiego w Malichowie
koło Dobrodzienia. W 2001
roku otworzyła drugi zakład w
Oleśnie. Kolejnym etapem
rozwoju przedsiębiorstwa było
zakupienie w październiku
2003 roku maszyn i urządzeń,
a w listopadzie zakładów me
blarskich przy ul. Krakowskiej
oraz Leśnej-Baraki w Strzel
cach Opolskich. W ciągu za
ledwie 3 miesięcy przywrócił
100 byłych pracowników do
pracy i rozpoczął realizację in
westycji w nowoczesne linie produkcyjne. Rodzinna firma produkuje meble skrzyniowe, meblościanki,
stoły, krzesła, meble tapicerowane, a w 2011 roku rozpoczęła produkcję stołów bilardowych. Na kana
pach wyprodukowanych przez firmę Kuba Wojewódzki w TVN prowadzi program telewizyjny. W chwili
obecnej firma zatrudnia 115 osób w Strzelcach Opolskich, a łącznie ponad 400.

Firma „Jaśko” wykonuje
meble ogrodowe, impregno
wane ciśnieniowo, według
swojego wzoru lub na indy
widualne życzenie klienta.
Dodatkowo doradza jak urzą
dzić swój wymarzony ogród
poprzez własne doświadcze
nia lub firm współpracują
cych w dziedzinie projekto
wania ogrodów. W ofercie
można znaleźć jeszcze: ka
mień ogrodowy, kostkę gra
nitową grysy. granitowe pły
ty na ścieżki, dębowe krążki
na ścieżki, place zabaw dla
dzieci, drewno kominkowoopałowe.

„JAŚKO” Smykała Jan

„Meble Pyka”
ul. Leśna 43, 47-100 Strzelce Opolskie
Tel. 77 463 91 65, 608 643 435

uL Leśna 2, Sta n iszczę Wielkie, 47-113 Fosowskie
Tel. 77 462 25 15

KATEGORIA DZIAŁALNOŚĆ ROLNO-SPOŻYWCZA

DOMOWY SER PARZONY Z KMINKIEM

CHLEB TRADYCYJNY

OPIS PRODUKTU:

OPIS PRODUKTU:

Domowy ser parzony z
kminkiem jest produktem
bez konserwantów. Produko
wany jest z twarogu chude
go, metodą tradycyjną. Pro
dukt został wpisany na listę
Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi.

Chleba TRADYCYJNY to fundament na
szej piramidy zdrowego, żywienia. Segmen
ty zdobywające coraz większe udziały w
rynku to pieczywo o przedłużonej trwało
ści, tostowe, chrupkie oraz głęboko mro
żone. Chleb tradycyjny produkowany jest
z mąki pszennej, drożdży i rzecz jasna na
zakwasie naturalnym! Chleb ma ładną i
chrupiącą skórkę.

opis firmy:

OPIS FIRMY:

Firma jest obecna na rynku
od 1992 roku i jest to firma
rodzinna. Większość pro
dukcji trafia do sąsiedniego
województwa śląskiego, na
tomiast część jest również
eksportowana na rynek nie
miecki.

TWP Tradycyjne Wypieki Piekarskie po
wstało dopiero w 2011 roku, lecz na bazie
doświadczenia i fundamentach istniejącej
od 1975 roku piekarni z tradycjami. Wy
pieki są na zakwasie, jaki pamiętają nasze
babcie i pieczone w tradycyjnym piecu ce
ramicznym. Produkty można znaleźć w
całym powiecie strzeleckim, opolskim i
krapkowickim.”

ZPS „MILKA” Piotr Breitscheidel
ul. Strzelecka 3, Łaziska, 47- 133 Jemielnica
Tel. 77 463 24 73

TWPTradycyjne Wypieki Piekarskie
ul. Fabryczna 5, Łaziska, 47- IW Strzelce Opolskie
Tel. 502 880 818

OBIAD ŚLĄSKI
OPIS PRODUKTU:
Tradycyjny obiad śląski: rosół
z makaronem, rolada wołowa
i kluski śląskie z modrą ka
pustą. Zestaw obiadowy został
oparty na przepisach przeka
zywanych w firmie z pokole
nia na pokolenie, bazuje na
miejscowych surowcach. Ślą
ski obiad w starych murach
pięknej restauracji to nie tyl
ko posiłek, to kulinarna pod
róż do starych, dobrych cza
sów, ucieczka od codziennego
stresu.

Głosujemy
od 1 grudnia
- urna w siedzibie

OPIS. FIRMY:

Strarostwa

Spółka powstała w 1990 roku,
zajmuje się handlgm i gastro
nomią. Działa na terenieg-miny Izbicko, aktualnie zatrudnia HTosób. Dzięki realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego powśtała restauracja „del Villaggio”. obiekt z nowoczesną kuchnią oraz
pięknym stylowym wnętrzem. Wyróżnią się przede wszystkim różnorodną i znakomitą kuchnią. Dowo
dem na to jest zajęcie pierwszego miejsca na tegorocznym Opolskim Festiwalu Smaków.”

„PIK” POLAŃSCY, KALLA SPÓŁKA JAWNA
ul. Powstańców Śl. 1,47-180 Izbicko

Tel. 77 461 74 96
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KATEGORIA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PRZECIERANIE DREWNA TARTAKIEM
PRZEWOŹNYM U KLIENTA

GRAWER NA SZKLE, SPRZEDAŻ SZKŁA
DEKORACYJNEGO ORAZ ARTYKUŁÓW
ŚLUBNO-WESELNYCH

OPIS PRODUKT!;:

Usługa przecierania kłód drewna na
wymiary podane przez klienta. W
zależności od potrzeb firma może
przecierać drewno na każdy wymiar
- deski, łaty, kloce, więźby. Firma
posiada duży zakres cięcia desek od
nawet lmm do bali budowlanych.

OPIS PRODUKTU:
Firma projektuje i wykonuje grawer okolicznościo
wy na wazonach, statuetkach, kieliszkach, kuflach
itp., dzięki któremu artykuły otrzymują wyjątkowy i
niepowtarzalny charakter. Firma oferuje również
sprzedaż szkła dekoracyjnego w szerokim asortymen
cie oraz dekoracje ślubno-weselne. Do nabycia są także
medale, trofea i puchary.

OPIS FIRMY:
Firma powstała w 2008 roku. Jej wła
ściciel nie chcąc wyjeżdżać za grani
cę, skorzystał z dotacji Powiatowe
go Urzędu Pracy w ramach projektu
„Tutaj zostaję”. Z otrzymanych pie
niędzy zakupiony został trak oraz
urządzenia pomocnicze. Firma po
siada trak przejezdny wiodącej fir
my produkującej według sprawdzonej amerykańskiej metody cięcia drewna.

OPIS PRODUKTU:

OPIS FIRMY:

■I H

Sklep DAG A-ART powstał w 2010 roku, oferuje usłu
gę grawerowania na szkle, sprzedaż szkła dekoracyj
nego oraz artykułów ślubno-weselnych. Sklep znaj
duje się między rynkiem a targowiskiem przy drodze
przelotowej na ul. Krakowskiej 29 w Strzelcach Opol
skich. Z uwagi na fakt, iż nie jest to same centrum
miasta firma może zaoferować ceny konkurencyjne
swoich produktów."

BREIT-HOLZ Paweł Breitscheidel
ul. Strzelecka 3, Łaziska , 47-133 Jemielnica
Tel. 77 463 24 83

DAG A-ART Dagmara Galanl
ul. Krakowska 29,47-100 Strzelce Opolskie
Tel. 512 333 580

WYDOBYCIE I SPRZEDAŻ
KAMIENIA PIASKOWCA

WYKONYWANIE NAGROBKÓW, PARAPETÓW
I SCHODÓW Z GRANITU I MARMURU
OPIS PRODUKTl :

Piaskowiec to średnioziamista, zwię
zła skała osadowa powstała w wyni
ku scementowania ziaren kwarcu,
skaleni, miki oraz okruchów innych
skał i minerałów. Piaskowiec jest jed
nym z naturalnych materiałów bu
dowlanych. Jego walory estetyczne
i bogata gama kolorów pozwala na
zrealizowanie wielu przedsięwzięć
budowlanych. Materiał ten świetnie
się sprawdza, jako jedyne pokrycie
powierzchni, jak również w połącze
niu z popularnymi współcześnie ele
mentami szklanymi, metalowymi
czy drewnianymi. Zastosowanie pia
skowca to m.in.: kominki, ogrodze
nia. okładziny elewacyjne, schody,
parapety, posadzki. Kamień wydo
bywany jest ręcznie.

Firma "Jontza-Granit" zajmuje się sze
roko pojętą obróbką kamienia naturalne
go. Wykonuje nagrobki: pojedyncze, po
dwójne, dziecięce;
schody: wewnętrzne, zewnętrzne, także
parapety, blaty, kominki, posadzki i
inne.
Oferuje kilkadziesiąt rodzajów kamieni
“o różnych kolorach i grubościach “w
nieobrobionych płytach. Wykonuje po
miary u klientów, zapewnia transport oraz
montaż swoich wyrobów.

OPIS FIRMY:

OPIS FIRMY:

Firma działa na rynku od 2009 roku i zatrudnia 3 osoby. Na życzenia klientów organizowany jest
transport na terenie całego kraju. Firma pomaga również w organizacji grupy montażowo-kamieniarskiej. W ofercie znajduje się duży wybór kolorystyczny kamienia, począwszy od białego poprzez kremo
wy, żółty, a skończywszy na beżowym.

KAMIENIARSTWO Andrzej Gołąbek
ul. Powstańców Śląskich 2, Centawa, 47-134 Błotnica Strzelecka
Tel. 506 965 278

Początkowo przedsiębiorstwo zajmowa
ło się produkcją nagrobków, płytek, pa
rapetów i schodów z lastryka oraz pro
dukcją kostki brukowej. Zakład znajdował się w Strzelcach Opolskich “i zajmował około 60m2. Zmieniające się
potrzeby nabywców i rosnący popyt na wyroby lastrykowe i kamieniarskie, stymulujący rozwój firmy spowodował
konieczność zakupu nowych maszyn. Firma rozpoczęła produkcję nagrobków, parapetów, schodów również z granitu i
marmuru a z czasem zaprzestała produkcję lastryka. W roku 2002 firmę przejął syn Adrian Jontza i nadał jej obecną nazwę
"Jontza-Granit". W 2005 roku przedsiębiorstwo "Jontza-Granit" uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
na zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do obróbki kamienia naturalnego. Dzięki nowoczesnym maszynom, produkty
oferowane przez firmę charakteryzują się precyzją wykonania i krótkim terminem realizacji.

Jontza-Granit Adrian Jontza
ul. Gogolińska la, 47-161 Roźniątów
Tel. 77 461 92 01

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI,
ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA OGRODÓW,
TRAWNIKÓW, SKALNIAKÓW I OCZEK WODNYCH
OPIS PRODUKTU:
Firma „Izmar” wykonuje usługi z zakresu
zagospodarowania terenów zieleni. Oczka
wodne czyszczone są specjalistycznymi
odkurzaczami. Przedsiębiorstwo posiada
kilka różnych rodzajów dmuchaw i odku
rzaczy. które są niezastąpione przy usuwa
niu skoszonej trawy, opadłych liści. Firma
zajmuje się także stawianiem murów oporo
wych na skalniakach. układaniem kostki,
montażem ogrodzeń, altan i mebli ogrodo
wych.

OPIS FIRMY:
Firma istnieje na rynku od 2002 roku. Po
czątkowo głównym obszarem jej aktywno
ści było świadczenie usług związanych z
utrzymaniem terenów zielonych. Z czasem
poszerzono ofertę o zakładanie i pielęgna
cję ogrodów, a także o ścinkę i cięcia pielę
gnacyjne drzew. Aby sprawnie i profesjonalnie wykonywać zlecenia z tego zakresu przez lata zgromadzono szereg maszyn
i urządzeń. W 2008 roku firma otworzyła w Zawadzkiem ..Centrum Ogrodnicze”.

„IZMAR” Marek Mrohs
ul. Kościuszki 1. Żędowice, 47-120 Zawadzkie
lei. 607 034 078, 77 4620 046

Głosujemy
od 1 grudnia
- urna w siedzibie

Strarostwa

Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2011
KATEGORIA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Najlepszy
Produkt
Powiatu Strzeleckiego

TYGODNIK REGIONALNY
„STRZELEC OPOLSKI”
OPIS PRODUKTU:
Tygodnik Regionalny „Strzelec
Opolski” ukazuje się na terenie po
wiatu strzeleckiego od 1998 roku.
Zajmuje się problemami regionu i
jego mieszkańców. Promuje przed
siębiorców i ludzi aktywnych. Po
siada 21 tysięcy czytelników. Tygo
dnik Regionalny wyróżnia się ory
ginalnym layoutem. dobrą jakością
druku oraz mnogością podejmowa
nych tematów. Na łamach tygodnika zamieszczane są teksty informacyjne, komentarze, wywiady i
reportaże, a także liczne konkursy z nagrodami.

SZKOLENIE KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW
KATEGORII Al, A, B, C, C+E. KURS WÓZKÓW
JEZDNIOWYCH Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ
BUTLI GAZOWEJ
OPIS PRODUKTU;
Firma Usługi szkoleniowe WIRAŻ świad
czy usługi w zakresie szkolenia kandyda
tów na kierowców kategorii AI ,A,B,C,C+E.
Ponadto w ofercie znajduje się również kurs
wózków jezdniowych z bezpieczną wy
mianą butli gazowej. Dzięki wykorzystywa
niu w szkoleniach najnowocześniejszych
technik (system SPS), usługo świadczone
są na najwyższym poziomie, czego dowo
dem jest uzyskanie Akredytacji Opolskie
go Kuratora Oświaty.
OPIS FIRMY:

OPIS FIRMY:
Wydawnictwo Silesiana to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Należy do Business Centre Club.
Główną działalnością spółki jest wydawanie „Strzelca Opolskiego”. Oprócz tego, Silesiana wydała książki
m.in. „Od lekarza do grabarza” Jerzego Maslanky. „Dolna biskupa Cedzicha” Piotra Smykały. Drukuje
zdjęcia noworodków oraz kalendarze. Organizuje również imprezy takie jak „Gala Perły Roku”. „Akcja
wakacyjna redakcja”. „Wygraj choinkę”, „Rajd rowerowy”.

Firma Usługi Szkoleniowe WIRAŻ powsta
ła w 2007 roku jako jednoosobowa firma
świadcząca usługi w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców kat. B. W chwili obecnej szkoleni są kandydaci na kierow
ców w 5 kategoriach. Dzięki współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców i Doskonalenia Techniki Jazdy DELTA s.c. firma
rozszerzyła swoje usługi o szkolenia kierowców zawodowo wykonujących transport drogowy. W styczniu bieżącego roku
firma uzyskała Akredytację Opolskiego Kuratora Oświaty na prowadzone szkolenia kandydatów na kierowców w ww. kate
goriach. Kadra składa się z 5 instruktorów nauki jazdy, ratownika medycznego i pracownika biurowego.

Wydawnictwo Silesiana Spółka z o.o.
ul. Piłsudskiego 9,47-100 Strzelce Opolskie
Tel. 77 4630 440

Usługi Szkoleniowe WIRAŻ Marcin Bartodziej
ul. Powstańców Śl. 23,47-150 Leśnica

BRAMY, OGRODZENIA, BALUSTRADY,
SCHODU STALOWE, KL TE, OZDOBNE (wykonawstwo)

WYKONYWANIE WIĘŹB DACHOWYCH

OPIS PRODUKTU:

Tel. 501 087 535

OPIS PRODUKTU:

Oferowane produkty wykonywane
są ze stali czarnej, wysokiej jakości i
ocynkowane ogniowo. Następnie
malowane proszkowo, co sprawia,
że powłoki te są nierozdzielnie zwią
zane na stałe z podłożem stalowym.
Firma wykorzystuje stal o przekro
ju pełnym i profilowym, potrafi ją
przekuwać na zimno i gorąco lub
skręcać i profilować do wymarzo
nego kształtu.

Dachowe więżby są perfekcyjnie
wykonywane, łatwe w montażu, ich
wykończenie jest niezwykle este
tyczne. Firma jest w stanie wykonać
każdy skomplikowany element
ozdobny, jaki sobie zażyczy klient.
Produkuje i montuje domy drewnia
ne szkieletowe jak i w systemie pru
skim. Firma charakteryzuje się krót
kim czasem montażu, jego elemen
tami wykończeniowymi, ozdobny
mi, które upiększają jak i wzboga
cają krajobraz Opolszczyzny.

OHS FIRMY':

OPIS FIRMY:

Firma istnieje na rynku od 1980
roku, z tego też względu posiada
ogromne doświadczenie i wiedzę w wykonywaniu swoich prac. Zatrudnione osoby są wysoko wykwalifi
kowanymi pracownikami. Firma specjalizuje się w wykonywaniu na zamówienie ogrodzeń i bram stalo
wych. kutych a także balustrad, schodów itp.

Firma Dekarstwo-Ciesielstwo Augustyn Krystian istnieje na rynku od 2001 roku. Doświadczenie zdobyła
nie tylko w kraju, ale również za granicą. W ciągu ostatniego roku wymienili cały park maszynowy, tym
samym na dzień dzisiejszy posiadają najnowocześniejsze linie do produkcji więżby dachowych i budowy
domów szkieletowych, drewnianych. Mocnym atutem firmy jest kadra fachowców, wieloletnie doświad
czenie i dalszy rozwój i dlatego jest w stanie sprostać każdemu zadaniu.

Zakład Ślusarsko- Kotlarski Piertmczyk Zygfryd

ul. Myśliwca 11. Krosnica, 464149 Izbicko
Teł. 77 4617 653. 50(1 793 303

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
PRZEDSIĘBIORSTW I OSÓB FIZYCZNYCH
(DORADZTWO PRAW NE. DORADZTWO UBEZPIECZENIOWE)
OHSfRffllWU
Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw i
osób fizycznych polega na pełnej obsłudze
przedsiębiorców i osób fizycznych w zakre
sie prawa, ubezpieczeń i szeroko pojętym
doradztwie. Produkt jest nie tylko innowa
cyjny, ale również unikatowy na rynku pol
skim. Raz w tygodniu prowadzone są dar
mowe porady prawne. Pracownicy zawsze i
wyłącznie działają na korzyść swoich klien
tów, dzięki czemu posiadają w swym portfe
lu lojalnych i oddanych klientów.
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OBKORMY:

Firma posiada 11 letnie doświadczenie, od
początku swojej działalności specjalizują
się w obsłudze zamówień publicznych.
Multi-Form składa się z działów (prawo,
ubezpieczenia, windykacje, fundusze unij
ne, inwestycje, odszkodowania). MultiForm to wysoka jakość za rozsądną cenę.
Firmę wyróżniają m.in. jasne zasady współ
pracy, elastyczność, konkurencyjne ceny
oraz ceniony czas klientów.

MI1T1-FORM Kancelarie Frawne. lbezpiecze®ia

IFILTA.: ul. Mickiewicza 1 Sb

Strzelce O^bKkic

Dekarstwo-C iesielstwo Augustyn Krystian
ni. Wiejska 24. Wierchlesie. 47-133 Jemielnica
Tel. 77 4632 224

POWIAT STRZELECKI
Strzelczan Album Rodzinny

Złote gody, czyli kto kogo usunął i dlaczego
Pana Herberta Waclawczyka ze
Staniszcz Wielkich przywiodła do na
szej redakcji kolekcja zdjęć, na których
uwieczniono „złote gody” w kolejnych
pokoleniach. To prawdziwa rzadkość!
: I wszystko zapowiadało, że będzie to
■ bardzo ciekawa opowieść jedynie o
skromnej śląskiej rodzinie. Tyle że dłu
gowiecznej i nad wyraz wiernej wybranI kom serca. Dość wymagającej w wy
chowywaniu gromadki dzieci, ale w grun
cie rzeczy - łagodnej. Bardzo pracowi! tej, i to do późnej starości.
H Stało się zupełnie inaczej. Z opo
wieści rodzinnej przeszliśmy niespo
dziewanie do poszukiwań iście detekI jywistycznych! Ale najpierw opowiedz
my o rodzinnych zdjęciach. Niewiele
ich już w domu zostało, przyznaje p.
Herbert, bo każdy członek ródziny
[ (zwłaszcza ci, którzy mieszkają za gra-,
l nicą) coś tam „chapnął” dla siebie. Pan
Herbert nie wypuścił jednak z ręki fo
tografii zrobionych z okazji „złotych
godów” - 50-lecia małżeństwa - praI dziadków: Marii (z d. Kiwitz) i ChriI stiana Namyslo, dziadków: Elisabeth (z
d. Namyslo) i Matthiasa Pruss oraz ro
dziców: Marty (z d. Pruss) i Antoniego
' Waclawczyka.
To cenna i droga sercu pamiątka,
ale nie wyzwoliła żadnych zapędów po
szukiwawczych. Do poszyukiwań detek
tywistycznych zainspirowało nas zdję
cie, jedno z trzech o znacznie więk
szych wymiarach niż pozostałe. Zostało
znalezione w domu rodzinnym, w któ
rym mieszkały cztery pokolenia Waclawczyków (ten dom już nie istnieje,
ale w tym miejscu kolejny Walcawczyk
Klerbert - wybudował nowy).
r‘ Jest oprawione starannie w dobre
zdrewniane
ramy,
zabezpieczone
fckłem. Widać tu wyjątkową dbałość o
Jśtan zachowania zdjęć. A ten dla nas,
‘laików, jest bardzo dobry. Aż trudno
TWierzyć, że, jak opowiada p. Herbert
Waclawczyk, fotografie w momencie
Znalezienia ich w rodzinnym domu były
zawilgocone! trzeba je było starannie
Tumiejętnie
by mogły cieSzyć oko.
«¥»'•
Dwie z nich uwieczniają doniosły
moment w życiu parafii w Staniszczach
Wlk.: 22 maja 1905 roku wizytował ją
książę biskup wrocławski Georg von
Kopp.
f Na pierwszym zdjęciu widać uro
czystą procesję sunącą przez wieś. Jej
mieszkańcy nie mogli godniej i uroczy

ściej przywitać swego arcypasterza. I
jeśli tu coś stanowi zagadkę, to tylko
lustrzane odbicie daty 1905. Skąd się
wzięło? Zapewne kliszę - czy może
szklany dagerotyp - odwrócono przy
wykonywaniu odbitki. Dlaczego tak się
stało - pozostanie tajemnicą. Drugie
zdjęcie jest znacznie bardziej intrygu
jące, choć z pozoru wygląda zupełnie
zwykle: ot, książę biskup, pewnie ze
swym sekretarzem, w otoczeniu kapła
nów z dekanatu - odpoczywa chwilę w
cichym zakątku. To dobry moment na
utrwalenie tej chwili przez fotografa.
Ale...
W dużym powiększeniu widać, że
ktoś niezwykle pieczołowicie usiłował
„wymazać” z kliszy - na pewno nie był
to zabieg wykonany na samej fotogra
fii - jedną postać z otoczenia biskupa.
Praca była wykonana bardzo dobrze na pierwszy rzut oka niewiele było wi
dać. Jednak efekt pracy „retuszera”
można dostrzec nie tylkcr na tle ściany,
ale i na głowie siedzącego poniżej księ
dza. Widać nie tylko zarys postaci, ale
i pewne szczegóły. Możemy domyśleć
się, że był to mężczyzna - nie do po
myślenia było, by na pamiątkowym
zdjęciu mogła pojawić się w takiej bli
skości biskupa kobieta. Czy miał wąsy?
Cóż, im mocniej wpatrujemy się w zdję
cie, tym wyraźniej się nam rysują, ale
czy nie są wytworem wyobraźni, nie
mamy pewności. Prawie pewne jest
natomiast, że na szyi miał zawieszony
łańcuch - widoczny na fotografii
kształt sugeruje to dość wyraźnie.

Zdjęcie

z o*az/7
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Kto dokonał tak znacznej ingeren
cji w zdjęcie? Na czyje polecenie? Dla
czego? I najważniejsze - kto zniknął
ze zdjęcia?
Te pytania nie dają nam spokoju.

I Komunii św. Wilhelma Ziai z 1930 roku
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Zaczynamy snuć domysły. Fantastycz
ne i - być może - całkiem prawdopo
dobne. Takie dywagacje niewiele
wnoszą. Pozostaje nam jedno: czekać,
aż ktoś we własnym archiwum lub w

Ziole Gody pradziadkowie obchodzili
m 1971r.

ic

innych źródłach znajdzie prawie iden
tyczną fotografię. Prawie - bo z osobą
którą „zniknięto” z naszego zdjęcia.
Czekamy na efekty Państwa po
szukiwań.

roku 1905. dziadkowie

192H, a rodzice

Zimowe utrzymanie dróg (1)
WYKAZ TELEFONÓW

STAROSTWO

NUMER TELEFONU

Informacja
Dyżurny „Akcji zima”

77 440 17 00
602 297 839
Nr drogi

Nr drogi

1801 O

Nazwa ciągu drogowego - przebieg / loikalizacja
odcinka drogi

Strzelcze Opolskie - Brzezina
ul. Ujazdowska od skrzyżowania z droga, krajowa.94
do
skrzyżowania z drogą gminną ul. Brzezińska "
L-----------od skrzyżowania z drogą gminną ul. Brzezińska do
skrzyżowania z. drogą krajową 88
1804 O
Strzelce Opolskie - Kolonowskie
ul. Habrykiod skrzyżowania z drogą powiatową ul. 1
Maia do skrzyżowania z drogą gminną ul. Leśna
ul. Osiecka od skrzyżowania z drogą gminną ul.
Leśna do Podborzan
1807 0
Strzelce Opolskie - Krasiejów
ul. Powstańców Śląskich na odcinku od skrzyżowania
z drogą krajową 94 do skrzyżowania z drogą
1------------ powiatową ul. 1 Maja
ul. 1 Maja od skrzyżowania z drogą powiatową ul.
Powstańców Sl. do ronda na skrzyżowaniu ul. 1 Maja
z ul. Cementową
ul. Powstańców Śląskich na odcinku od skrzyżowania
2281 O
z drogą powiatową ul. 1 Maja do skrzyżowania z
drogą powiatową ul. Dworcowa
2271 O
ul. Dworcowa
2272 0
ul. Cementowa
2273 0
ul. Zakładowa
1 2274 0
ul Szpitalna
__2275 O
ul. Mickiewicza
2276 0
ul. Budowlanych
2277 0..... ul Budowlanych ■ boczna
2278 O
ul. Matejki
12279 0
ul. Nowowiejska

Długość drogi i
odcinka drogi
objętego zimowym
utrzymaniem

Długość odcinka drogi w
poszczególnym standardzie
z.u.d.

IIIP

III

1803 0
1812 0

V

3.272

1836 0
1841 O

1,135

2,137
4,570
0,453

1440 0
1441 O
1442 0
1455 0
1457 0

4,117
2,821

1458 0
1461 O
1486 0
1802 0

1,174
1,215
1 628
0 500
1 460
0.865
0305
1.220
1.395

1,174
1,628
0,500
1.460

1,220
1,395

0.865
0,305

Zimna Wódka - Jaryszów
Nogowczyce - Balcarzowice
Olszowa - Ujzad
Ujzad - Niezdrowice - granica województwa śląskiego
(Pławniowice)
,Ujazd - Kędzierzyn - Koźle
Sieroniowice - Ujazd
Błotnica Strzelecka - Sieroniowice

1401 O
1412 0
1434 0
1435 0
1438 0
1439 0
1471 0

1472 0
1805 0
1808 0
1818 0
1827 0

od skrzyżowania z drogą powiatową 1401 0 do końca
zabudowy w Leśnicy
Leśnica - Krasowa
Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle
DW 409 - Zdezieszowice
Rożniątów - Dolna
Ligota Dolna - DP 1805 0

2,396

0,335

Piotrówka - Zębowice
(Dąbrówka) granica województwa śląskiego - Barut
od skrzyżowania z drogą powiatową 1803 O w Barucie do
końca zabudowy
Kielcza - granica wojewóztwa śląskiego (Krupski Młyn)
Jemielnica - Barut
Klucz - DP 1455 O

Jemielnica - granica województwa - (Kotulin)
od skrzyżowania z drogą wojewódzką 426 w Jemielnicy do
skrzyżowania z droga powiatowa 1466 0
od skrzyżowania z drogą powiatową 1466 0 do granicy
powiatu
2dzies zowie e - Leśnica - Zalesie Śląskie
Dolna - Olszowa
Kędzierzyn - Koźle - Januszkowice
Zalesie Śląskie - Kędzierzyn - Koźle
Góra Św. Anny - Leśnica
Zalesie Śląskie - Olszowa
Leśnica - Źyrowa

0,425

0,335

Nazwa ciągu drogowego - przebieg / lokalizacja
odcinka drogi

Długość drogi/
odcinka drogi
objętego zimowym
utrzymaniem

Długość odcinka drogi w
poszczególnym standardzie
z.u.d.

IIIP

9.670
0,773

///

V

9,670

0,733
4.570
3.660

4,570
3.660
1.631
3 677
2.735

1,631
3.677
2.735
10,900

10,900

4.002
1,964

9.783
3.092
9,388

4,002
1.964
9.783
3 092

8,776

0.612
9.256
2,160
7.090
2.645
2,736
7,350
0.685

9.256
2,160
7 090i

2.645
2.736
7,350

0.685
2.901
18.411
8.745
4.455
7,285

2 901

18.411
8.745
4.4551
7,2851

Samoocena w toku
We wrześniu tego roku informowa
liśmy czytelników o przystąpieniu Sta
rostwa Powiatowego w Strzelcach Opol
skich do programu CAF, dzięki które
mu obsługa każdego klienta będzie spraw
niejsza i bardziej kompetentna.
Ale żeby poznać wszelkie słabe stro
ny - przeprowadzona jest samoocena
przez specjalny zespół, którego człon
kowie poszukują dowodów potwierdza
jących osiąganie przez urząd kryteriów
wskazanych w metodologii oceny CAF.
Prace te są już na ukończeniu. Teraz na
podstawie zebranych danych dokonają
punktowej oceny sytuacji Starostwa, a
najniższe oceny wskażą obszary, które
należy poprawić. Jak udała się poprawa
okaże się za rok lub dwa w kolejnej sa
moocenie.

MIASTO WOLNE OD DYMU

Oczywiście działania takie mogą za
sobą pociągać koszty, konieczność za
kupu np. oprogramowania, nie musza
jednak one być finansowane w całości z
budżetu powiatu.

W roku bieżącym przewidziano
możliwość ubiegania się ich dofinasowanie w ramach działania 5.2.1 Progra
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na
razie ogłoszenie konkursu opóźnia się w
związku z podziałem MSWiA na dwa mi
nisterstwa, jednak nie zamierzamy re
zygnować. Dodatkowy czas przyda się
na dopracowanie wniosku, który nie
będzie prosty, bo musi objąć co najmniej
5 samorządów.

/bb/

Sw. Marcin w Kadłubie
Na zaproszenie koła Związku Ko
biet Śląskich (ZKŚ) w Dolnej, panie z
koła Związku w Kadłubie i Spóroku wzię
ły udział w tamtejszych obchodach św.
Marcina.
Tradycję pochodu ze św. Marcinem
podtrzymuje koło DFK [Mniejszość
Niemiecka] we współpracy z probosz
czem. Po krótkim nabożeństwie Św.
Marcin tradycyjnie przeszedł konno
wraz z procesją parafian główną ulicą
wioski. Następnie wśród zabytkowych
budynków gospodarczych parafii w Dol
nej odegrano scenkę, w której Św. Mar
cin lituje się nad półnagim żebrakiem,
oraz przekazuje mu część swojego płasz
cza.
Aktywny udział w uroczystości
miały też dzieci z niemieckiej szkółki
sobotniej (Samstagschule), które śpie
wały piosenki świętomarcińskie w języ
ku niemieckim. Proboszcz przedstawił
także krótką historię życia świętego
oraz kilka zwyczajów i przysłów zwią
zanych z tym świętem.

Mieszkańcy tej niewielkiej wioski u
stóp Góry Św. Anny docenili starania

15 listopada br. obchodziliśmy
pierwszą rocznicę znowelizowanej usta
wy o ochronie zdrowia przed następ
stwami używania tytoniu i wyrobów ty
toniowych. Jednocześnie Główny In
spektorat Sanitarny (GIS) zaplanował
przeprowadzenie kampanii społecznej
pt. „Miasta wolne od dymu”, mającej
na celu przypomnienie obowiązującego
prawa oraz wzmocnienie jego przestrze
gania. Kampania jest jednym 2 elemen
tów projektu „Odświeżamy nasze mia.sta TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”,
który w tym roku nabrał charakteru
ogólnopolskiego. Pomysł projektu po
wstał w Głównym Inspektoracie Sani
tarnym w związku z niepokojącą sytu
acją epidemiologiczną dotyczącą pale
nia tytoniu w kraju.
W Polsce codziennie pali tytoń ok.
9 milionów ludzi - 34% mężczyzn (5,2
miliona) i 21% kobiet (3,5 miliona).
44% Polaków narażonych jest na bier
ne palenie we własnym domu, natomiast
narażenie na dym tytoniowy w zakła
dzie pracy deklaruje 34% dorosłych
Polaków.
Natomiast z badania GIS wynika,
że nowe przepisy zmniejszyły ryzyko

organizatorów i przybyli tłumnie na uro
czystość. Na koniec mroźnej ale pogod
nej niedzieli mogli pożywić się przy
ognisku świętomarcińskimi rogalami
oraz gorącą herbatą.
Joanna Mróz

OFERTY PRACY
dok. ze str. 3

HYDRAULIK

PIELĘGNIARKA

STRAŻNIK W DZIALE
OCHRONY (10 osób)

Patrycja Płoszaj
PSSE

* Więcej informacji można uzyskać na stronach www.gis.gov.pl oraz w zakładce
tytoń na stronie: www.mz.gov.pl, oraz z tekstu Ustawy z dnia 9 listopada 1995
r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytonio
wych (Dz. U. 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.).

Makroregionalny Turniej Sportów
Zunifikowanych Młodych Olim
piad Specjalnych w koszykówce męż
czyzn oraz piłce nożnej kobiet i męż
czyzn, będący podsumowaniem wspól
nego oficjalnego projektu, który łączy
osoby z niepełnosprawnością intelek
tualną (Zawodnicy Olimpiad Specjal
nych) z ich rówieśnikami w normie in
telektualnej (Partnerzy}we wspólne dru
żyny uczestniczące w rozgrywkach spor
towych.
Turniej rozegrany zostanie pod ho

dział Regionalny Olimpiady Spe-

PRACOWNIK PRODUKCJI
ELEKTRYK
UTRZYMANIA RUCHU

Jeśli znajdujemy się w jednym z tych
miejsc i jesteśmy świadkami złamania
tego zakazu, to poprośmy o zaprzesta
nie palenia, gdyż za łamanie zakazu pa
lenia grozi kara grzywny do 500 zło
tych. Ponadto za brak umieszczenia in
formacji o zakazie palenia tytoniu wła
ścicielowi lub zarządzającemu obiektem
grozi kara do 2000 złotych*.

W dniach od 1 do 4 grudnia 2011
na obiektach sportowych Zespołu Szkół
Ogólnokształcących oraz Publicznego
Gimnazjum nr 2 im .Czesława Niemena
w Strzelcach Opolskich odbędzie się

W turnieju weźmie udział 74 zawodni
ków i 45 partnerów z oddziałów Olim
piad Specjalnych z województwa śląskie
go. podkarpackiego, kujawsko-pomor
skiego. świętokrzyskiego, łódzkiego,
pomorskiego i opolskiego.
Organizatorami zawodów są: Od

PRACOWNIK PRODUKCJI

w miejscach przeznaczonych do za
baw dzieci.
kinach, teatrach, domach kultury,
lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,
obiektach sportowych,
na przystankach komunikacji pu
blicznej.
innych pomieszczeniach dostęp
nych do użytku publicznego.

Makroregionalny Turniej Sportów
Zunifikowanych Młodych Olimpiad Specjalnych

norowym patronatem Marszałka
Województwa Opolskiego Pana Jó
zefa Sebesty oraz instytucji wspiera
jących :Państwowego Funduszu Re
habilitacji Osób Niepełnospraw
nych, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego. Starostwa Powiatowego Strzelce Opol
skie, Urzędu Miasta KędzierzynKoźle.

STANOWISKO

narażenia się na dym nikotynowy m.in.
w obiektach sportowych (spadek o 72
proc.), restauracjach (spadek o 68
proc.), barach i pubach (spadek o 49
proc.), zakładach pracy (spadek o 37
proc.) oraz na przystankach i w obiek
tach komunikacji miejskiej (spadek o
33 proc.).
Poparcie dla obowiązujących przepisów
deklaruje 68 proc, palących i 84 proc,
niepalących Polaków. 45 proc, palaczy
przyznało, że ograniczenie możliwości
palenia w miejscach publicznych sprzy
ja zerwaniu z nałogiem.
W związku z tym Państwowy Po
wiatowy Inspektor Sanitarny w Strzel
cach Opolskich przypomina o bez
względnym zakazie palenia tytoniu w
miejscach publicznych, czyli m.in. w:
zakładach pracy,
przychodniach i szpitalach,
szkołach, przedszkolach, na uczel
niach.

MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe,
- umiejętność pracy w zespole,
- mile widziane doświadczenie
na podobnym stanowisku
STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min zawodowe
- elektryczne,
- doświadczenie w pracy na
podobnym stanowisku,
- upr. SEP do lkV
WOJ.OPOLSKIE
- wykształcenie min. zawodowe,
- mile widziane upr. spawalnicze,
- prawo jazdy kat. B,
- min. 2 lata doświadczenie
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie kierunkowe,
- kurs pielęgniarki
środowiskowej lub opieki
długoterminowej
STRZELCE OPOLSKIE - wymagane dokumenty,
przebieg postępowania
kwalifikacyjnego na stronie:
www.sw.gov.pl/pl/praca

U
JK

Pierwsza dama Anna Komorowska spotkała się »• Pałacu Prezydenckim j kilku
dziesięcioma zawodnikami - uczestnikami XIII Światowych Igrzysk Olimpiad Spe
cjalnych w Atenach.

cjalne Polska-Opolskie, Olimpia
dy Specjalne Polska, Specjalny
Ośrodek Szkolno Wychowawczy w
Leśnicy, Zespół Szkół Specjalnych
w Kędzierzynie-Koźlu.
Zawodników wspierać będą wolon
tariusze Zespołu Szkół Ogólnokształcą
cych w Strzelcach Opolskich, Publicz
nego Gimnazjum w Leśnicy, oraz I Li
ceum Ogólnokształcącego w Kędzierzy
nie-Koźlu.

PUNKT
INFORMACYJNY

%

Początek turnieju koszykówki w
Gimnazjum nr 2 oraz piłki nożnej w Ze
spole Szkół Ogólnokształcących w pią
tek i sobotę o godzinie 9.30
Zapraszamy kibiców i sympatyków
Olimpiad Specjalnych na zawody oraz
wszystkich chętnych do kibicowania,
wspierania i oglądania ciekawej walki
podczas turnieju, a także zapoznania się
ze specyfiką sportu osób niepełnospraw
nych intelektualnie.
Marek Walichowski

UNIA EUROPEJSKA
EUROUHC FUNDUSZ
ROZWOJU REOONALNEGO

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

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH
W STRZELCACH OPOLSKICH
I REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W OPOLU
serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu pn.:

„Procedury aplikowania w ramach PO KL Działanie 9.5 Od
dolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
w kontekście zmian w wytycznych programowych”

które odbędzie się w dniu 25.11.2011 roku (piątek) od
godziny 8.30
w sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
przy ulicy Jordanowskiej 2

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia
związane z:
*
Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki: zasady apli
kowania o środki, zasady oceny projektów, kwalifikowalność
wydatków,

*
działaniem 9.5 PO KL: kryteria szczegółowe, upraw
nieni beneficjenci, grupy docelowe, typy projektów, zasady
równości szans,
*
praktycznym przygotowaniem projektu: zasady budo
wania projektu, analiza problemów, budżet projektu, har
monogram działań, Generator Wniosków Aplikacyjnych.
Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom prosimy o
potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 23.1l.2011r.
(środa) pod nr tel. (77) 440 17 05 lub (77) 440 17 13.
Więcej szczegółowych informacji udzielą Państwu pracow
nicy Lokalnego Punktu Informacyjnego pani Iwona
Jagusz i pani Sabina Kiełbasa. , że udział w spotkaniu

informacyjnym jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy!!!

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie

tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 4639840, 4639830

Na łamach naszego dwutygodnika podajemy pierwsze informacje dotyczące pod
miotów medycznych oraz godzin ich przyjmowania, na podstawie przesłanych do
nas ankiet. Możliwe jest dalsze dosyłanie ankiet. Można je znaleźć na stronie
www.powiatstrzelecki.pl w zakładce „Ankieta ZOZ”.

Specjalista Chirurg Ortopeda. Traumatolog
Piątek 13.00 - 14.00
Lek. Med. Wojciech Superat
Środa 13.00 - 14.00

Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich
Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego
77/ 461 32 91 + 95

u.

Pracownia RTG - czynna całą dobę w dni powszednie i w niedzielę
Laboratorium - czynne całą dobę w dni powszednie i w niedzielę

12.

Pracownia USG
Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 12.00
Lek. Med. Tadeusz Ryncarz
Specjalista Radiolog
Lek. Med. Mirosław Wróbel
Specjalista Radiolog
Poniedziałek 8.30 - 13.00
Wtorek 8.30 - 13.00
Środa 8.30 - 13.00
Czwartek 8.30 - 13.00
Piątek 8.30 - 13.00

13.

USG Doppler Duplex
Lek. Med. Mirosław Wróbel
Specjalista Radiolog
Czwartek 9.00 - 13.00

14.

Pracownia Endoskopowa
Kolonoskopia
Lek. Med. Dariusz Zwoliński
Specjalista Chorób Wewnętrznych
Lek. Med. Jacek Kleist
Specjalista Chorób Wewnętrznych Specjalista Gastroenterolog
Poniedziałek 8.50 - 9.20
Piątek 8.50 - 9.20
Gastroskopia
Lek. Med. Dariusz Zwoliński
Specjalista Chorób Wewnętrznych
Lek. Med. Jacek Kleist
Specjalista Chorób Wewnętrznych Specjalista Gastroenterolog
Poniedziałek 8.30 - 08.50
Wtorek 8.30 - 9.10
Środa 8.30 - 9.10
Czwartek 8.30 -9.10
Piątek 8.30 - 08.50

15.

Centrum Obsługi Osób Niedosłyszących
„AUDIFON”
Badanie Słuchu
Środa 9.00 - 12.00

Poradnia Preluksacyjna
Dr n. med. Mirosław Porwoł
Specjalista Ortopeda, Traumatolog
Środa 14.00 - 19.00

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie

tel. 4636337, 4636422. fax 4636744
e-mail: dpskąd|tib2(głgo2.pl
Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem

Oddział Wewnętrzny - dr n. med. Andrzej Wittek
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - dr n. med. Zbigniew Brachaczek
Oddział Ginekologiczno - Położniczy - Andrzej Banyś
Oddział Noworodkowy - Edyta Krupnik
Oddział Dziecięcy - dr n. med. Jarosław Mijas
Oddział Chirurgiczny - Sławomir Chmielewski
Blok Operacyjny - Bartosz Rudziński
Szpitalny Oddział Ratunkowy — Ryszard Wileński

tel. 4622011
e-mail: dp§żaw^gkię@PQęmflfm.pl
Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelcach Opolskich

tel. 4612225
e-mail: lQ^^.ę.|.ę.ę^Qp@Q2,p|
Zespół Szkół Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.

Poradnie Specjalistyczne

tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceopffi.oswiata.orę.pl

1.

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
Lek. Med. Joanna Chwiłowicz - Faryan
Specjalista Ginekolog — Położnik
Wtorek 10.00 - 14.00
Czwartek 10.00 - 12.00
Piątek 14.00 - 16.00
Gabinet zabiegowy Ginekologiczny

Zespół Szkół Zawodowych
w Zawadzkiem

tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl
Liceum Ogólnokształcące
w Zawadzkiem

2.

Poradnia Diabetologiczna
Lek. Med. Izabela Andrecka
Specjalista Chorób Wewnętrznych, Diabetolog"
Poniedziałek 12.35 - 14.35“Wtorek 9.00 - 14.00
Środa 12.35 - 14.35
Piątek 14.35 - 16.35
Aleksandra Tarnowska - Krępa
Dietetyk
Piątek 14.35 - 18.35

3.

Poradnia Urologiczna
Lek. Med. Rafał Olejnik
Specjalista Urolog
Wtorek 14.30 - 18.30
Lek. Med. Marek Kalisz
Specjalista Urolog, Chirurg
Czwartek 07.00 - 10.00

tel. 4616430
e-maiI: lozawadzkie@gtnail.com
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie

tel. 4613381, 4613901
e-mail: DCDrstrzelceoD@op.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich

tel. 4613026
e-mail: pppstrzelce@tx>czta.onet.ol
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem

tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: zss zawadzkie@poczta.onet.pl

4.

Zespól Szkól Specjalnych
w Strzelcach Opolskich

Poradnia Chorób Piersi
Lek. Med. Dariusz Morawski
Chirurg, Specjalista Chirurg Onkolog
Poniedziałek 15.00 - 19.00
Piątek 15.00 - 19.00

tel. 4612882
e-mail: gimsDecj@tlen.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie

5.

Poradnia Kardiologiczna
Dr n. med. Renata Rybczyk
Specjalista Chorób Wewnętrznych. Kardiolog
Wtorek 15.00 - 19.00
Czwartek 15.00 - 19.00

tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.nl
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy

tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.oriet.pl

6.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny

tel. 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich

tel. 4613291-95
e-mail: szpital@szpi tal.strzelce-op.pI

Listę Niepublicznych Ośrodków Opieki Zdrowotnej korzystających
z kontraktów z NFZ opublikujemy w następnym numerze

Poradnia Gastrologiczna
Lek. Med. Dariusz Zwoliński
Specjalista Chorób Wewnętrznych"
Lek. Med. Jacek Kleist
Specjalista Chorób Wewnętrznych Specjalista Gastroenterolog
Wtorek 12.05 - 14.35
Środa 12.00 - 14.00
Czwartek 14.35 - 18.35

7.

do składania wniosków o skierowanie na szkolenie.
Pozytywnie rozpatrywane będą wnioski, w których pracodawca
oświadczy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej
po zakończeniu szkolenia.

Poradnia Dermatologiczna
Lek. Med. Elżbieta Urbańska - Kmieciak
Specjalista Dermatolog
Poniedziałek 16.00 - 19.00

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich

tel. 4049903

POWIATOWY URZĄD PRACY
W STRZELCACH OPOLSKICH I
ZAPRASZA
OSBOBY BEZROBOTNE

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 7 urzędu
lub pod nr telefonu 77 4621814
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Poradnia Patologii Noworodka
Lek. Med. Edyta Krupnik Lek. Med. Jarosław Bukowski
Specjalista Neonatolog Specjalista Neonatolog
Poniedziałek 11.00- 13.00
Czwartek 11.00 - 13.00

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich

lei. 4621200, 4621903
Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich

9.

tel. 4614528
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich

tel. 4639099
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
W STRZELCACH OPOLSKICH S.A
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
ul. 1 Maja 59, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 4622557

Poradnia Chirurgii Urazowo Ortopedycznej
Dr n. med. Mirosław Porwoł
Specjalista Ortopeda, Traumatolog
Poniedziałek 13.00 - 19.00
Czwartek 10.00
19.00
Lek. Med. Sławomir Święchowicz
Specjalista Chirurg Ortopeda, Traumatolog
Piątek 9.00 - 13.00
Lek. Med. Wojciech Superat
Środa 8.00 - 13.00

OFERTA

tel. 4400313

10.
Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich

tel. 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, fax 77/4428009

Poradnia Wad Postawy
Dr n. med. Mirosław Porwoł
Specjalista Ortopeda, Traumatolog
Wtorek 9.00 - 10.00
Lek. Med. Sławomir Święchowicz

Oferta ważna do 30. 11. 2011 i dotyczy tylko pojazdów posiadających
ważne badania techniczne wykonane na naszej Stacji Kontroli Pojazdów.
ZAPRASZAMY: poniedziałek - piątek 6.00 - 20.00, sobota: 8.00-12.00

Wydział Finansowy

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Tel. wew.: 727, 728. 730, 731,732, 733, 734, 735

Tel. wew.: 766. 767.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystki

Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701

Tel. wew.: 737, 738. 739, 740, 741, 742, 743, 744,
745, 746, 747, 749.

Tel. wew.: 770, 771,772, 773.

Pow iatowy Rzecznik Konsumentów

Wydział Architektoniczno - Budowlany

Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska

Tel. +48 77 4401756

Tel. wew.: 760, 761,-762, 763.

Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.

Wydział Organizacyjny

Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu

Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
758, 764

Tel. wew.:783, 784.

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)

Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Pow iatu

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

SPECJALNA

W ramach akcji BEZPIECZNA JAZDA
wykonujemy bezpłatne badania:
-ustawienia świateł.
-stanu zużycia amortyzatorów,
-skuteczności hamowania

Zespół Kontroli

Wydział Inwestycji i Zarządzania
Funduszami

Tel. wew.: 705.

Tel. wew. 790,791

r

St. Martin przyjechał

1

Radosne Święto Niepodległości

,,Są takie jedne dłonie niby normalne, zwykłe - do innych podobne
a jednak zupełnie inne, już nie swoje ani nie dla siebie
z miłością ofiarowane, i z Miłością przyjęte. ”

1 I listopada młodzież Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich
wraz z DFK Strzelce Op. oraz parafią św. Wawrzyńca współorganizowała wieczor
nicę o św. Marcinie. Spotkanie odbyło się w ogrodzie parafialnym przy zapalonych
lampionach. Całość spotkania prowadziła Ania Sznajder z kl. II Tg wraz z Mate
uszem Kała z kl. I Tek „a”. Oprócz scenki spotkania św. Marcina z żebrakiem
uczniowie zatrzymali się nad fragmentami Pisma Św. które ukazują nam potrzebę
miłosierdzia we współczesnym świecie. Kończąc spotkanie wszyscy uczestnicy
spotkania przeszli w radosnym orszaku wraz ze św. Marcinem wokół domu parafial
nego. a na zakończenie zostali uraczeni „marcinowym rogalem”.
Edyta Bem

Młodzież LO w Zawadzkiem
W przeddzień Święta Niepodległo
ści w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w
Strzelcach Opolskich odbył się międzyklasowy turniej, wzorowany na popu
larnym telewizyjnym programie roz
rywkowym. Kocham Cię, Polsko I
Udział w nim wzięły klasy pierwsze
(I Tmtż i I Tot b) oraz drugie (II Tot i II
Thot). Wpisując się w konwencję tego
programu, dwie grupy uczestników pod
jęły rywalizację w pięciu kategoriach:

Znane polskie piosenki. Kalambury,
Muzyczne licytacje. Urodziny. Polsz
czyzna- obczyzna. Zadania dotyczyły
różnych aspektów polskiej kultury i ra
czej nie sprawiły uczestnikom większe
go kłopotu.
Beztroską atmosferę dopełniły po
pularne piosenki śląskie grane przez
zespół instrumentów dętych (uczniowie
z klas II Thot. III Tm. IV Ts) oraz re
zolutne przebrania uczestników i orga

nizatorów turnieju (byli nimi uczniowie
klas IV Tek b i III Tmt).
Nagrody były słodkie - polskie
krówki powędrowały do grupy Białej,
natomiast kukułki trafiły do grupy Czer
wonej.
Mamy nadzieję, że wszelkie święta
narodowe będą wyzwalały w Polakach
wyłącznie pozytywne emocje i mile
skojarzenia.
Monika Wilde - Zdobylak
i Danuta Malczyk

Poznaliśmy uroki naszej pięknej Warszawy
Polski Związek Emerytów Renci
stów i Inwalidów w Strzelcach Opol
skich zorganizował dla swoich człon
ków wyjazd integracyjny do Warsza
wy. Wyjazd obył się dzięki dofinanso
waniu Państwowego Funduszu Rehabi
litacji Osób Niepełnosprawnych, któ
rego środki otrzymaliśmy za pośred
nictwem Powiatowego Centrum Pomo
cy Rodzinie w Strzelcach Opolskich,
któremu składamy serdeczne podzię
kowania.
Impreza turystyczna „Warszawa
2011” odbyła się w terminie 24-25
września 2011. Wzięły w niej udział 23
osoby niepełnosprawne oraz 2 opieku

nów. 24.09 o godz. 6.00 wyruszyliśmy
ze Strzelec Opolskich w stronę War
szawy. Około godz. 12.00 dojechaliśmy
do Warszawy, spotkaliśmy się z prze
wodnikiem i rozpoczęliśmy zwiedzanie
stolicy.
Na początku zwiedziliśmy Stare
Miasto, gdzie podziwialiśmy Katedrę.
Rynek ora Barbakan. Dla większości
osób była to możliwość zobaczenia tych
pięknych miejsc naszej stolicy po raz
pierwszy. Obejrzeliśmy również po
mnik warszawskiej Syrenki na Starów
ce. Rzeźba Syrenki na warszawskim
Rynku Starego Miasta została wyko
nana przez Konstantego Hegla. Pier

wotnie (1855-1928) i obecnie (od
2000) stoi na Rynku. W czasie pomię
dzy tymi datami była przenoszona w
różne miejsca Warszawy. W 2008 roku
oryginalna rzeźba wykonana z brązo
wionego cynku została zabrana z ryn
ku w celu wykonania prac konserwa
torskich. Rzeźba była w bardzo złym
stanie technicznym na skutek urazów
mechanicznych i licznych aktów wan
dalizmu. 1 maja 2008 o 6 rano na cokół
na rynku wróciła oryginalna rzeźba,
jednak 12 maja oryginał przeniesiono
do Muzeum Historycznego m. st. War
szawy, jego miejsce zastąpiła kopia.
Następnie udaliśmy się na Plac Pił

sudskiego, gdzie wzięliśmy udział w uro
czystej zmianie warty przy Grobie Nie
znanego Żołnierza. Potem zwiedzili
śmy Trakt Królewski.
Następnie obejrzeliśmy Plac Zam
kowy wraz z Kolumną Zygmunta, Po
mnikiem Adama Mickiewicza oraz Pa
łacem Prezydenckim. Zwiedziliśmy
również wnętrza Zamku Królewskiego.
Po całym dniu zwiedzania udaliśmy się
do Hotelu Portos, gdzie zjedliśmy obiadokolację oraz mieliśmy zarezerwowa
ny nocleg. Po kolacji osoby chętne
wzięły udział w wieczornym spacerze
po dzielnicy Warszawy Nowy Świat
Drugiego dnia imprezy turystycz
nej zwiedziliśmy Łazienki Królewskie
oraz Warszawskie Powązki. Podczas
spaceru po Łazienkach zwiedziliśmy
Pałac na Wyspie oraz Biały Dom. Wi
dzieliśmy również amfiteatr, Starą Pomarańczarnie oraz Teatr Stanisławow
ski.
Na Powązkach spacerowaliśmy aleją
zasłużonych, gdzie obejrzeliśmy groby
znanych artystów, pisarzy, malarzy i
innych osobistości m.in. Gustawa Ho
loubek, Czesława Niemena, Leopolda
Staffa. Wśród ok. 1 miliona osób, po
chowanych jest bardzo wielu znanych i
zasłużonych Polaków i Polek, w tym
żołnierze powstań narodowych od in
surekcji kościuszkowskiej do powsta
nia warszawskiego, działacze niepodle
głościowi, wybitni pisarze, poeci, ucze
ni. artyści, myśliciele, lekarze, prawni
cy, duchowni. Część z nich spoczęła w'

założonej w 1925 Alei Zasłużonych. Po
1945 w budynku katakumb zorganizo
wano mauzoleum, gdzie złożono pro
chy zamordowanych w obozach kon
centracyjnych.
W drodze powrotnej, po sytym
obiedzie w pięknym Zajeździe Górskim,
zadowoleni wróciliśmy do Strzelec Opol
skich.
W imprezie turystycznej „Warsza
wa 2011 ” wzięło udział 49 osób, z cze
go bezpośrednio korzystających z do
finansowania - 23 osoby niepelno-:
sprawne oraz 2 opiekunów. Dzięki do
finansowaniu imprezy ze środków
PFRON osoby niepełnosprawne miały
możliwość poznania i zwiedzenia na
szej pięknej stolicy wraz z jej najbar
dziej znanymi zabytkami. Pełni wra-1
żeń wróciliśmy do domów. Wyjazd ten
był niezwykle cenny dla osób niepeł
nosprawnych, była to kolejna możli
wość wyjścia z domów, zapomnienia o
swoich schorzeniach i problemach dnia
codziennego, nawiązania nowych kon- ;
taktów, integracji z innymi osobami
niepełnosprawnymi oraz pełnospraw
nymi oraz wymiany doświadczeń.
Uczestnictwo w tym wyjeździe miało
bardzo pozytywny wpływ na osoby nie
pełnosprawne, które naładowały się
pozytywną energią i miały możliwość ’
poznania najpiękniejszych zabytków
naszej stolicy.
Józefa Balikowska
Sekretarz Oddziału Rejonowego PZERilw
Strzelcach Opolskich

