Ten 40-calowy telewizor
marki Toshiba
czeka na właściciela!
Na Najlepszy Produkt Powiatu
głosujemy do końca stycznia!

Jak uczą nasze szkoły?
Dobrze! - ocenia wicestarosta Waldemar Gaida
W ostatnich tygodniach pojawiło się w mediach sporo materiałów dotyczących jakości nauczania. W styczniu swój coroczny ranking, wyczekiwany przez szkoły ponadgimnazjalne,
przedstawiły „Rzeczpospolita” i Perspektywy”. Natomiast pod koniec ub. roku po raz kolejny
opublikowane zostały wskaźniki EWD. To dobra wiadomość nie tylko dla szkół, które mogą
swoją efektywność nauczania oceniać w dłuższej niż dotąd perspektywie, ale przede wszystkim
– dla rodziców i uczniów, zastanawiających się, którą szkołę wybrać. Wykresy jasno pokazują,
jaka jest jej pozycja. Przypomnijmy zatem, czym jest wskaźnik EWD - Edukacyjnej Wartości
Dodanej. Najkrócej mówiąc: pokazuje on, co szkoła zrobiła z uczniem w ciągu kilku lat nauki.

Wystarczy, że wypełnisz kartę do
głosowania ze strony 4 – wybierz
jeden produkt i odpowiedz na
proste pytanie:
Podczas jakiej imprezy ogłaszane
sa wyniki konkursu na Najlepszy
Produkt Powiatu?
Wypełnioną kartę wrzuć do urny
ustawionej w strzeleckim starostwie!

W Warszawie zawsze
wiedzą lepiej
Zmiany w funkcjonowaniu urzędów pracy miały
wejść w życie od początku tego roku. Nie weszły,
utknęły w Sejmie. Po wprowadzeniu ewentualnych
poprawek przez posłów, ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (bo tak brzmi
jej tytuł) musi przejść cały proces legislacyjny.
Kolejny planowany termin wprowadzenia zmian
to 1 lutego, zapewne jednak 1 marca jest bardziej
prawdopodobnym terminem.
Według założeń urzędy pracy mają stać się centrami pracy na wzór brytyjskich „job centres”, jak
wyjaśniał to minister pracy i polityki społecznej
Władysław Kosiniak-Kamysz.
Zmienić się ma podejście do bezrobotnych - od
momentu rejestracji ma być prowadzony przez tego
samego doradcę.
Kolejne novum – to profilowanie bezrobotnych.
W zależności od oddalenia od rynku pracy mają
być przydzielani do trzech grup pomocowych. Grupę pierwszą stanowić mają bezrobotni
aktywni na rynku pracy, którzy potrzebują oferty pracy. Grupa druga to bezrobotni wymagający wsparcia, choćby w postaci szkoleń, kursów itp. Do grupy trzeciej zaliczeni
zostaną osoby bezrobotne zagrożone wykluczeniem społecznym, ale też ci, którzy nie
interesują się podjęciem legalnej pracy. Co jednak w sytuacji, gdy osoba bezrobotna nie
zgodzi się z decyzją o zakwalifikowaniu jej do jednej z grup? Co stanie się z danymi o
profilach osób szukających pracy?
Zakłada się również powstanie nowych instrumentów, skierowanych w szczególności
do osób młodych. Skrócony ma zostać czas przedstawienia bezrobotnemu propozycji stażu,
podniesienia kwalifikacji lub oferty pracy z 6 do 4 miesięcy. Pracodawcy zatrudniający
młodych (według nowej definicji to osoby do 30. roku życia), również będą mogli liczyć
na pomoc. Zostaną zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Mogą też ubiegać się o refundację składek
na ubezpieczenia społeczne i dofinansowanie do ich wynagrodzeń.
dok. na str. 2

Wyniki egzaminu gimnazjalnego - część humanistyczna w gimnazjum z Oddziałami
Dwujęzycznymi w strzeleckim Zespole Szkół Ogólnokształcących

dok. na str. 5

Między nami dobrze jest
- mówi sołtys Maria Reinert
O tym, że Raszowa swoimi strażakami-ochotnikami stoi,
wiadomo nie
od dziś. Co
zawody – to
sukces. Także
na miarę międzynarodową
(ostatnio, na
Olimpiadzie Pożarniczej we Francji, w
sierpniu 2013 – dwa srebrne medale i
jeden złoty). Ale też w tej miejscowości
zamieszkanej przez 1052 osoby OSP liczy
178 członków (uwzględniając czynnych,
wspierających, honorowych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych), czyli ponad
15% ludności!
dok. na str. 2

Opowiedz mi swoją historię.
Najważniejszy dzień życia
Konkurs trwa!

Czy sprawiła, że zrobił
postępy w
stosunku do
„bazy”, z
którą przyszedł do
szkoły? Czy
może nie rozwinął się w żadnej sposób?
Im większa różnica między poziomem, z
którego startują uczniowie, rozpoczynając
naukę na kolejnym etapie, a tym, z którym
kończą edukację – tym większa wartość
dodana, czyli wkład szkoły w zdobywanie
przez nich wiedzy i umiejętności
Punktem wyjściowym dla oceny
pracy gimnazjów są wyniki sprawdzianu
na koniec szkoły podstawowej, a finalnym
– wyniki egzaminu gimnazjalnego. W
szkołach ponadgimnazjalnych punkt wyjścia stanowią wyniki egzaminu na koniec
gimnazjum, końcowy – wyniki egzaminu
maturalnego.
- Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w strzeleckim Zespole Szkół
Ogólnokształcących wypadło świetnie.
Na pewno jest szkołą sukcesu – cieszy
się wicestarosta Waldemar Gaida.

Szczegóły na str. 4

Czyn społeczny mieszkańców Raszowej, czyli: budujemy chodnik

Konferencja klimatyczna
31 stycznia 2014 roku o godzinie 10:00 w Powiatowym Centrum Kultury w
Strzelcach Opolskich ( ul. Dworcowa 23, naprzeciwko PKP) odbędzie się Konwent
Starostów Województwa Opolskiego. Podczas konwentu odbedzie się Konferencja
Klimatyczna. Związek Powiatów Polskich oraz Instytut na rzecz Ekorozwoju realizują
wraz ze 115 powiatmi projekt “Dobry Klimat dla Powiatów”. Projekt jest realizowany
przy udziale środków Instumentu Finasowanego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska.
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W Warszawie zawsze wiedzą lepiej

dok. ze str. 1

Na podobne wsparcie - np. w postaci
dofinansowania do wynagrodzenia lub
refundacji składek na ubezpieczenia społeczne – będą mogli liczyć przedsiębiorcy
zatrudniający bezrobotnych w wieku
powyżej 50 roku życia.
Inaczej też będą rozliczane ze swojej
pracy same urzędy pracy. Przewidziano powiązanie wysokości środków przekazywanych z Funduszu Pracy powiatom na wynagrodzenia pracowników powiatowych
urzędów pracy z efektami ich działania.
Premiowani będą pracownicy pracujący
bezpośrednio z klientami indywidualnymi i
instytucjonalnymi, a także kadra kierownicza tych urzędów, które uzyskają najlepsze
wyniki w „doprowadzaniu” bezrobotnych
do zatrudnienia.
O tych zmianach mówiono na ostatnim Konwencie Starostów Województwa
Opolskiego w Oleśnie, 24 stycznia.
- Zwłaszcza ta ostatnia zmiana – uzależnienie wysokości przekazywanych
środków samorządom powiatowym budzi
nasze sprzeciwy. Dwa procenty, o których
mowa (5% z Funduszu Pracy lub 7%, jeśli
urząd pracy wykaże się operatywnością)
to całkiem spory kawał grosza. W przypadku naszego powiatu to ok. 150 tysięcy
rocznie – mówi starosta Józef Swaczyna.
- Jeśli będzie mało ofert zatrudnienia dla
bezrobotnych, to może dojść do zwolnień
w samym urzędzie pracy. Poza tym – jak
oceniać efektywność w powiatach o tak
różnym bezrobociu i tak różnym rynku

pracy jak np. Opole i Nysa? W Opolu,
gdzie funkcjonuje dużo więcej potencjalnych pracodawców, łatwiej o efektywność,
trudniej w Nysie, czy w naszym powiecie,
gdzie grono pracodawców jest ograniczone, a w dodatku zdecydowaną większość
stanowią firmy małe.
Poza tym powiatowe urzędy pracy
byłyby – w proponowanym przez rząd
układzie – jedynymi jednostkami samorządu powiatowego, których finansowanie
byłoby powiązane z ich efektywnością.
Ani poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ani szpitale nie mają takich zasad
funkcjonowania. A jak będzie się mierzyć
efektywność zatrudniania np. stażystów?
Dotychczas z możliwości skorzystania ze
stażu, np. w naszym starostwie zadowolone
były obie strony. Nawet jeśli stażysta nie
dostawał od nas oferty stałej pracy, to
często był zatrudniany na zastępstwo. A
teraz jak ma być? My nie skorzystamy z
oferty zatrudnienia stażysty, a skoro żaden
nie dostanie pracy, to efektywność urzędu
pracy w tym względzie będzie równa zeru!
Wszyscy chcielibyśmy, by rynek
pracy wyglądał inaczej, by było więcej
ofert zatrudnienia, ale nam nie można się
równać z wielkimi ośrodkami, gdzie stopa
bezrobocia jest niska i gdzie zdecydowanie
łatwiej o pracę.
Proponowane przez rząd rozwiązania
i brak szerokich konsultacji w różnych
kwestiach zawartych w ustawie nasuwają
jeden wniosek – „warszawka” znów wie

wszystko lepiej.
Kolejny temat poruszany na Konwencie Starostów dotyczył zmian w
rozporządzeniu dotyczącym orzeczeń
wydawanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w celu określenia
niepełnosprawności dzieci i młodzieży.
- W naszym Stanowisku Konwent
Starostów Województwa Opolskiego
stwierdził, po analizie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawanych przez Poradnie
Psychologiczno-Pedagogiczne, że jest
w nich zbyt wiele niejednoznaczności.
Zasugerowaliśmy, by przypisać niepełnosprawnościom symbole, podobnie jak
jest to uregulowane w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 lipca 2013 roku w
sprawie orzekania o niepełnosprawności.
Symbole niepełnosprawności wpisywane
w orzeczeniu wyeliminowałyby wszystkie
nieścisłości. Dlaczego to tak istotne dla
samorządów powiatowych? Bo błędna interpretacja powoduje niewłaściwy sposób
ujmowania ucznia w Systemie Informacji
Oświatowej. To z kolei wpływa na wysokość przekazywanej powiatom części
oświatowej subwencji ogólnej. Mamy
nadzieję, że Minister Edukacji Narodowej
przychyli się do naszych propozycji zmian
w Rozporządzeniu.
Marta Górka

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy
Problem braku dostosowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy
widoczny jest w całym kraju, jednak w
województwie opolskim jest najdotkliwszy
– w wyniku depopulacji.
W drugiej połowie listopada ub.r. pisaliśmy o eksperymencie pedagogicznym,
mającym polegać na współpracy uczelni
wyższej i szkół kształcących w zawodach.
W ramach pilotażowego projektu Uniwersytet Opolski podpisał umowę partnerską
z Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.
Porozumienie dotyczy „eksperymentu
pedagogicznego” realizowanego pod
patronatem Centrum im. Adama Smitha
obejmującego reorganizację kształcenia
zawodowego z uwzględnieniem możliwości kształcenia dualnego, również z
wykorzystaniem potencjału naukowego
UO. O tym, czy ten eksperyment się powiedzie, mamy przekonać się w przyszłości, z
nadejściem nowego roku szkolnego – takie
są założenia. Niemniej to tylko jeden krok
w kierunku zmian.
24 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyła się
panelowa dyskusja związana z pakietem
„Edukacja a rynek pracy”, wchodzącym
w skład programu Specjalnej Strefy
Demograficznej. Uczestniczyli w nim
przedstawiciele opolskiego Kuratorium

Opowiedz
mi swoją
historię.
Najważniejszy
dzień życia

Oświaty, Centrum im. Adama Smitha,
a także dyrektorzy szkół zawodowych,
organizacji pozarządowych, samorządów
prowadzących szkoły. Wśród nich był
wicestarosta Waldemar Gaida.
- Trudno ocenić, czy posunęliśmy w
rozwiązywaniu problemów do przodu –
mówi W. Gaida kilka dni po tym spotkaniu.
– Była to raczej wymiana poglądów na
tematy ogólnie znane: że pracodawcy narzekają na brali umiejętności praktycznych
absolwentów szkół, że młodzi ludzie nie
bardzo umieją pracować w zespole, że nie
wykazują się oczekiwaną przez pracodawców samodzielnością w podejmowaniu
decyzji, że brak im kreatywnego myślenia.
Mówiono również o kształceniu dorosłych.
Kurator Halina Bilik wskazała, że w Danii
32 proc. społeczeństwa uczestniczy w
kształceniu ustawicznym, u Polsce zaledwie 4 proc. Zwróciła też uwagę, że zmiany
legislacyjne dotyczące kształcenia zawodowego, które obowiązują od września
2012 roku dają zarówno dyrektorom szkół
zawodowych, jak i pracodawcom wpływ
na wybór rodzaju kształcenia. Ale niewielu
pracodawców jest tym zainteresowanych. I
przy tym temacie chciałbym zatrzymać się
na chwilę. Ogromna jest równica między
małymi a dużymi ośrodkami. U nas nie ma
wielkich pracodawców, szukających kilkudziesięciu czy kilkuset pracowników. Te

firmy, które funkcjonują na naszym terenie
– jeśli zamierzają zwiększyć zatrudnienie,
to o kilka, kilkanaście osób. Nie jest to
więc tak duża skala, by opłacało się nam
otwierać nowy kierunek kształcenia. Zresztą przypomnę, z jaką sytuacją mieliśmy
do czynienia, gdy lokował się na naszym
terenie Kronospan czy Pearl Stream – byli
zainteresowani naborem pracowników, ale
nie zależało im na ich kwalifikacjach - sami
ich szkolili w macierzystych zakładach.
Oby to nie powtórzyło się przy kolejnych
dużych inwestycjach, jakie – mamy nadzieję – pojawią się w naszym powiecie
- mówi wicestarosta W. Gaida
Mamy nowoczesną bazę w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
dobre zaplecze i dobrą kadrę. Ale trzeba
też spojrzeć na przykład klasy, która jako
pierwsza kształciła się na obrabiarce sterowanej numerycznie. Po praktykach w
jednym z zakładów, zaoferowano im tam
etaty. Podjęli pracę. Dziś nie pracuje już
tam nikt – pensje były tak niskie, że woleli
szukać innej drogi dla siebie. Niestety,
większość za granicą. Dopóki nie zostanie wypracowany instytucjonalny model
rozwiązania problemu dostosowania
kształcenia do rynku pracy – takie sytuacje
mogą się powtarzać.
mg

Każdy z nas ma lepsze i gorsze dni. Ma też takie, których nigdy nie zapomni – z powodu wielkiej radości, albo przeciwnie – głębokiego smutku, albo zupełnie jakiegoś
innego powodu.
Mógł być to dzień związany ze śmiercią kogoś bliskiego, albo wręcz przeciwnie – z
narodzinami dziecka. Mógł być to dzień podjęcia decyzji o emigracji lub powrocie z
niej. Dzień utraty pracy. Wiadomości o chorobie. Dzień ślubu lub rozstania. Wyrzucenia poza nawias. Powrotu do normalności. Po prostu – najważniejszy dzień życia.
Opowiedzą nam Państwo swoje historie?
Mogą brać w nim udział obecni i dawni mieszkańcy powiatu strzeleckiego – dorośli
lub młodsi, którzy spiszą wspomnienia swoich dziadków. Ważne jest jednak, by te
wspomnienia dotyczyły jednego, jedynego dnia!
Objętość prac nie może przekraczać 5500 znaków
(ok. 3 stron znormalizowanego maszynopisu); prace mogą być dostarczane:
- pocztą elektroniczną na adres: redakcja@powiatstrzelecki.pl
- pocztą lub osobiście na adres:
Redakcja „Powiatu Strzeleckiego”
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
Autor może zastrzec nazwisko i imię do wiadomości redakcji.
Nagrody – bardzo atrakcyjne. Warto o nie powalczyć.
Ogłoszenie wyników konkursu – a prace będą oceniane przez jury – nastąpi podczas
Powiatowego Święta Chleba, we wrześniu 2014.
Na prace czekamy do 30 kwietnia 2014 roku. Mają się złożyć na książkę, która
stanowić będzie kontynuację opublikowanego w roku 2012 „Strzelczan Albumu
Rodzinnego”. Tym razem będzie to „Strzelczan album bardzo osobisty”.
Prosimy również o nadsyłanie zdjęć, ilustrujących nadsyłane wspomnienia. Oczywiście, niekoniecznie będą one związane z opisywanym przez Państwa dniem, ale mogą
być to fotografie rodzin, miejscowości itp.
Czekamy na Państwa historie, czyli opisy tego jednego, najważniejszego w Waszym
życiu dnia.

Dofinansowanie
dla gimnazjalistów
z Kolonowskiego?
- Sprawa jeszcze nie jest przesądzona
– zastrzega wicestarosta Waldemar Gaida.
- Niemniej rozważamy sposób pomocy
dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Zawadzkiem. To szkoła, gdzie nabór nie
spełnił ani oczekiwań szkoły, ani Powiatu
Strzeleckiego, jako organu prowadzącego.
Zastanawiając się nad przyczynami „ucieczki” gimnazjalistów poza powiat, doszliśmy
do wniosku, że jedną z przyczyn stanowi
brak dobrego dojazdu. Kiedyś mówiłem
już o tym, że po uruchomieniu gminnej
komunikacji autobusowej i „otwarciu” się
na Krupski Młyn, sporo młodzieży z tej
gminy wybrało szkoły ponagimnazjalne na
Śląsku, zamiast tych, które mają w pobliżu.
To nie były „gdybania”, tylko twarde wyliczenia. Postanowiliśmy więc powalczyć o
gimnazjalistów z Kolonowskiego.
Na wspólnym spotkaniu komisji
edukacji Rady Powiatu i Rady Gminy w
Kolonowskiem w siedzibie naszego starostwa zaproponowałem dofinansowanie
dojazdów młodzieży do Zawadzkiego.
Oprócz członków komisji problemowych

na tym spotkaniu obecni byli również
burmistrz Kolonowskiego, przewodniczący Rady Gminy oraz przedstawiciel
Rady Rodziców gimnazjum. I nasza
propozycja spotkała się z przychylnym
odzewem. Oczywiście, wymaga to jeszcze kolejnych spotkań, doprecyzowania
szczegółów, skonstruowania całego planu
przewozów autobusowych i przedstawienia konkretnych finansowych propozycji
rodzicom, ale sądzę, że takie rozwiązanie
jest dobrym wyjściem. Dla wszystkich
zainteresowanych. Dla rodziców – bo
odciążymy ich przynajmniej w części
(dużej) z wydatków na przejazdy dzieci do szkoły ponadgimnazjalnej. Dla
samorządu powiatowego – bo to będzie
nieoceniona pomoc w utrzymaniu dobrej
placówki, jaką jest ZSP w Zawadzkiem.
I dla samej szkoły, której potencjał będzie
mógł zostać wykorzystany w większym
stopniu niż obecnie. Wreszcie – dla samego Zawadzkiego, choć czy władze gminy
to docenią, raczej watpię.
mg

Między nami dobrze jest

dok. ze str. 1

Ale dziś nie o strażakach-ochotnikach
będzie mowa. Tylko o ochotnikach włączających się w czyny społeczne. Tak, tak.
To, co wydawałoby się, razem z PRL-em
odeszło w niepamięć (wg Wikipedii „czyn
społeczny - nieodpłatne prace wykonywane na rzecz ogółu, zwykle w dni wolne”),
w tej wsi ma się dobrze.
- U nas mieszkają fantastyczni ludzie
– ocenia sołtys (od dwóch kadencji) Raszowej Maria Reinert. - Jasne, wszędzie
znajdą się malkontenci, ale to nam nie
przeszkadza, bo stanowią mniejszość.
Większości „się chce”. To dlatego nie ma
miesiąca bez jakiejś imprezy we wsi. A to
Sylwester pod chmurką, a to bal dla dzieci,
wystawa stołów wielkanocnych czy bożonarodzeniowych, kulig, stawianie majowego drzewka... Raszowa zaliczana jest też
do najpiękniejszych wsi w województwie
opolskim (2011 – drugie miejsce), jury
konkursu doceniło nie tylko aktywność
Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi,
ale i współpracę wszystkich ze wszystkimi.
Z samorządami też się dobrze współpraca układa? - pytam panią sołtys, nie
dowierzając do końca tej cukierkowej
laurce.
Między nami dobrze jest – słyszę. Nawet zaskakująco dobrze. Cokolwiek
potrzebujemy, gmina przychylnie ustosunkowuje się do naszych wniosków. Wiele
udaje się nam zrobić dzięki funduszowi
sołeckiemu, który wynosi ponad 11,6 tys.
złotych na rok. I ta kasa, której jesteśmy
gospodarzami, bardzo się przydaje np. przy
upiększaniu wsi, ale też przy naszych inicjatywach. Z samorządem powiatowym też
nam się nieźle układa. Zaczęło się od tego,

że trzy lata temu po ułożeniu kanalizacji
sanitarnej przejść się nie dało poboczem.
Narzekali wszyscy. Doszliśmy do wniosku, że gdyby Powiat Strzelecki dał nam
materiał, sami moglibyśmy przynajmniej
to pobocze utwardzić. Napisaliśmy pismo.
Odpowiedź nie była do końca zadowalająca: jeśli pojawią się takie możliwości w
budżecie, samorząd powiatowy nas wspomoże. I rzeczywiście, potem dostaliśmy
kolejną informację: z nadwyżki w budżecie
zostaną kupione krawężniki chodnikowe.
Potem – kostka betonowa, o którą też
wnioskowaliśmy. Sami ją ułożyliśmy, a
powiat zrobił odwodnienie. W ten sposób
w dwóch etapach dorobiliśmy się pięknego
kawałka chodnika. I to jeszcze nie koniec
– w tym roku czeka nas kolejny etap.
Jak zachęcałam naszych mieszkańców? Zatrzymywałam wracających rano
z pie
karni: macie dziś wolne? a moglibyście pomóc? – pytałam. Okazało się,
że większość mogła. I pomogła. Zawsze
twierdziłam, że nie ma rzeczy niemożliwych! Choć przyznam, że sami do końca
nie wierzyliśmy, że to się uda, tym bardziej,
że słychać było głosy: „a po co pisać”, „a i
tak nam nic nie dadzą”. A tu proszę: „macie
chęci – róbcie!” Efekty są widoczne – to
nasza wspólna zasługa. Także tego, ze
mamy „swojego człowieka” w Radzie
Powiatu – Waldemara Bednarka. Kopię
każdego pisma do powiatu wysyłaliśmy
do niego, żeby wiedział, co w trawie piszczy, i żeby postarał się powalczyć o nasze
sprawy. Przyznam, że sama się dziwiłam,
że dzięki dobrym chęciom i współpracy
można zrobić coś z niczego. Jeszcze raz
powtórzę - to nasze wspólne dzieło!
Zapisała Marta Górka

Mieszkańcy Raszowej wybudowali też sobie (przy pomocy Powiatu Strzeleckiego) skalniak
przy wylocie na Kłodnicę
w 2012 wybudowano:
I etap - 193,20 m chodnika
II etap - 136,10 m chodnika
łączna wartość inwestycji w 2012 234.483,00 zł (wspólnie z Gm. Leśnica 50/50) w 2013 wybudowano:
etap III - 155 m chodnika
wartość inwestycji w 2013 roku 83.982,00 (wspólnie z Gm. Leśnica 50/50)
Planowana budowa chodnika w 2014 roku to 98,10 mb zarezerwowane środki finansowe to
130.000,00 zł (wspólnie z Gm. Leśnica 50/50)

3

PO W IAT S T R Z E LE C K I

OFERTY PRACY

Tu nie ma krat
- To pierwsze zaskoczenie dziewczyn,
które trafiają do Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Leśnicy. Oczywiście
nie wszystkich, ale tych, które są już „po
przejściach”, czyli które wcześniej były
w innych tego typu placówkach. Jasne,
że inne MOW-y nie są całe okratowane
– mówi dyrektor Ryszard Baszuk – ale
przynajmniej tak zabezpieczone są pomieszczenia przeznaczone na wstępny
okres adaptacyjny. U nas tego nawet nie
ma. I chyba dobrze.
Dziś w leśnickim ośrodku jest 31
dziewczyn. Jedenaście – w trzeciej klasie
gimnazjum, a 20 w dwóch pierwszych
klasach szkoły zawodowej, gdzie kształcą
się w zawodzie kucharza. Powinno być
ich więcej, jeszcze 14 ma wskazania, w
tym – 8 do gimnazjum, 6 do szkoły zawodowej. Ale nie jeden raz już pisaliśmy
o tym, że między teorią (wskazanie ORE)
a praktyką (przyjazd podopiecznej do
MOW z rodzicami lub doprowadzonej
przez policję) jest ogromna różnica. I jeśli
w okresie ważności owych wskazań (30
dni) dziewczęta nie dotrą, traci ono swoją
moc. A Ośrodek będzie musiał czekać na
następne uczennice.
Dyrektor Baszuk przyznaje, że poważnych problemów z dziewczętami nie
ma. Nie oznacza to jednak, że ich nie było.
Były, zwłaszcza w pierwszym okresie.
Kilka dziewcząt musiało zasięgnąć porady
w szpitalu neuropsychiatrycznym w Opolu.
Zdarzały się ucieczki. Ale podopieczne
wyciszyły się, przystosowały do nowej
szkoły i internatu. Są pod stałą opieką

lekarską, lekarza pierwszego kontaktu,
stomatologa, ginekologa. Jak w domu. I
jak w domu – nie wszystko jest idealnie.
Są zadowolone, na ogół. Ale są chwile,
kiedy wyraźnie okazują niezadowolenie.
A czy to coś niezwykłego? Przecież
wszystkie nastolatki się buntują. Za to po
przerwie świąteczno-noworocznej z 31
podopiecznych trzydzieści wróciło bez
najmniejszego spóźnienia z przepustki;
jedna natomiast jest na zwolnieniu, pod
opieką lekarza-specjalisty.
Rygor? Krat, jak wspomniano, nie
ma. Pierwszy miesiąc to czas na adaptację.
Dziewczyny przyjmowane są do MOW w
obecności dwóch pracowników, spisywany
jest protokół z przekazania niektórych ich
rzeczy osobistych do depozytu, trafiają tam
m.in. telefony komórkowe. Po 30 dniach
w wyznaczonych godzinach mogą z nich
korzystać. Nie, nie są pozbawione kontaktu
z rodziną – do ich dyspozycji jest przecież
telefon stacjonarny. Wyjścia? O indywidualnych nie ma co myśleć. Są grupowe,
z opiekunem, nawet na zakupy. Ale to nic
dziwnego – żadna z dziewcząt nie jest
pełnoletnia, a więc cały czas odpowiadają
za nie opiekunowie z MOW, nawet poza
terenem ośrodka. Dodatkowe zajęcia?
Wyjścia tylko z nauczycielem. Praktyki
uczennic szkoły zawodowej? Tylko na
terenie Ośrodka.
Jak widać, nie są to jakieś specjalnie
rygorystyczne zasady, raczej dyscyplinujące i porządkujące trochę niepoukładane
dotychczas życie.
mg

Sprostowanie:
W poprzednim wydaniu naszego dwutygodnika, w tekście „Sesja Rady Powiatu”,
w mojej wypowiedzi zabrakło następującego wyjaśnienia:
W związku z uzyskaniem zapewnienia ze strony Starosty oraz Naczelnika Wydziału
Dróg Powiatowych, że remont drogi powiatowej z Rożniątowa przez Biadacz do Dolnej
będzie wykonany w ramach bieżącego utrzymania dróg w pozycjach ujętych w planie
projektu budżetu na rok 2014, radny J. Bogusz wycofał swój wniosek.
Radny Franciszek Łupak

Przekaż 1% podatku

na rzecz Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych
jako organizacji pożytku publicznego
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych,
zwracając się do Starosty Strzeleckiego z podziękowaniami za udzieloną pomoc i wsparcie
w ubiegłym roku, przekazał również informację o swojej działalności w roku 2013 i apel
o przekazanie 1 procenta podatku przy rozliczaniu swojego PIT.
Procedura postępowania jest następująca:
- Na arkuszu zeznania podatkowego PIT-37 w rubryce 131 wpisuje się
Nr KRS 0000106108.
- W rubryce 132 wpisuje się kwotę stanowiącą 1% podatku dochodowego jaką się
przekazuje.
- W rubryce PIT-37 :Informacje uzupełniające” wpisuje się cel szczegółowy nazwę
konkretnego adresata, do którego przekazana kwota powinna trafić, np.: Opolski
Zarząd Wojewódzki ZKRP i BWP w Opolu, Zarząd Miejski ZKRP i BWP w Opolu
itp.
- W rubryce 134 – wyrażam zgodę. Pozstawić krzyżyk w kratce.
Uwaga: W PIT o innych numerach wpisać w odpowiednich rubrykach te same dane,
które obowiązuja w PIT-37.
OFERTY PRACY DO FIRMY COROPLAST W STRZELCACH OPOLSKICH:

STANOWISKO

MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

AUTOMATYK
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe techniczne,
			
- dobra znajomość j. niemieckiego
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe,
			
- upr. do obsługi wózków widłowych
				 z wymianą butli gazowych
MISTRZ ZMIANOWY
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe techniczne,
			
- umiejętność zarządzania zespołem
				 pracowniczym,
			
- dobra znajomość j. niemieckiego
MECHATRONIK
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie: mechatronik
			
- średnie techniczne, wyższe techniczne,
			
- znajomość rysunku technicznego
				 i czytania dokumentacji maszyn,
			
- dobra znajomość języka niemieckiego
ELEKTRYK/
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe elektryczne,
ELEKTROINSTALATOR		
- upr. SEP do 15KW ”E”, powyżej 1 KW

POWIATOWY URZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a
tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl
www.pup-strzelce.pl
STANOWISKO

MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

PRACOWNIK
ZAWADZKIE
- wykształcenie średnie kierunkowe, - prawo jazdy kat. B
ADMINISTRACYJNO - BIUROWY		
- mile widziane znajomość programu płatnik i Fakt
			
- doświadczenie min. 1 rok
FUNDRAISER(osoba zajmująca się
ZAWADZKIE
- wykształcenie min. średnie,
wypracowaniem relacji		
- łatwość nawiązywania kontaktów
z potencjalnymi darczyńcami		
- mile widziane prawo jazdy
i pozyskiwaniem form wsparcia dla		
- doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej
organizacji (głównie środków pieniężnych)		
- dobra znajomość j.angielskiego
SPECJALISTA DS. OBSŁUGI
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie wyższe, - kreatywność, - samodzielność
URZĄDZEŃ KOMUTEROWYCH		
- doświadczenie min. 1 rok
I NAGŁOŚNIENIA		
- dobra znajomość j.angielskiego, j.niemieckiego
SPECJALISTA DS. ZAOPATRZENIA
KOLONOWSKIE
- wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne
			
- znajomość obsługi programów Open Office
SPECJALISTA DS. KONTROLI JAKOŚCI
DYLAKI
- wykształcenie wyższe lub średnie techniczne
			
- umiejętność pracy w zespole, - doświadczenie mile widziane
			
- znajomość SPC, QS Stat, Procella - biegła znajomość j.niem.
DYSPOZYTOR-SPEDYTOR
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie wyższe lub średnie, - komunikatywność
			
- mile widziane doświadczenie,
			
- biegła znajomość j.niemieckiego, j.angielskiego
GŁOWNY KSIĘGOWY
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie wyższe ekonomiczne,
			
- znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach
				 publicznych, znajomość pakietu MsOffice,
			
- niekaralność, - pełna zdolność do czynności prawnych,
			
- min. 3 letnie doświadczenie w księgowości
PRACOWNIK BIUROWY –
GRODZISKO
- wykształcenie techniczne; średnie lub wyższe;
TECHNOLOG		
- znajomość programu CAD, - doświadczenie mile widziane,
			
- dobra znajomość języka niemieckiego
PRACOWNIK BIUROWY –
ZAWADZKIE
- wykształcenie średnie, wyższe, - obsługa komputera,
TECHNOLOG		
- znajomość j. francuskiego
KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA
STRZELCE OPOLSKIE
- umiejętność obsługi komputera, - odporność na stres
			
- miły ton głosu, - dyspozycyjność
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
POWIAT STRZELECKI
- wykształcenie średnie, - własny samochód
		
I OPOLSKI
- prawo jazdy kat. B, - samodzielność w działaniu
KASJER-SPRZEDAWCA
BŁOTNICA STRZELECKA
- wykształcenie handlowe, - min. 2 lata doświadczenia
			
- umiejętność obsługi kasy fiskalnej
KELNER/KA - BARMAN/KA
STRZELCE OPOLSKIE
- aktualna książeczka sanepidowska
KELNER/KA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. zawodowe, - obsługa kasy fiskalnej,
			
- dyspozycyjność, - doświadczenie mile widziane
KELNER/KA
IZBICKO
- wykszt. min. średnie, - wysokie umiejętności interpersonalne,
			
- aktualna książeczka sanepidowska,
			
- dobra znajomość j. niemieckiego, - podstawy znajomości j. ang.
SZEF KUCHNI
STRZELCE OPOLSKIE
- doświadczenie, - wykształcenie min. średnie gastronomiczne,
			
- znajomość GHP/GMP/HACCP
KUCHARZ
STRZELCE OPOLSKIE
- doświadczenie, - umiejętność gotowania, - ułożenie karty menu
PRACOWNIK OCHRONY
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. zawodowe, - niekaralność
		
LUB ZAWADZKIE
SPAWACZ MAG
STRZELCE OPOLSKIE
- umiejętność spawania, - doświadczenie min. roczne
TOKARZ W METALU
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe
			
- umiejętność obsługi tokarek, frezarek, wytaczarek, strugarek
			
- min. 2 lata doświadczania
TOKARZ
POZNOWICE
- umiejętność toczenia
KIEROWCA - PILOT
TRASY MIĘDZYNARODOWE - wykształcenie zawodowe lub średnie
			
- prawo jazdy kat. B, - umiejętność kierowania pojazdem do 3,5 t.
			
- mile widziane doświadczenie, - znajomość języka niemieckiego
KIEROWCA KAT.C
STRZELCE OPOLSKIE
- prawo jazdy kat. C,
			
- doświadczenie na samochodzie trzy lub czteroosiowym wywrot
KIEROWCA KAT. C+E
TRASY MIĘDZYNARODOWE - prawo jazdy kat. C+E, - doświadczenie mile widziane
KIEROWCA KAT. C+E
TRASY KRAJOWE
- prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy,
		
I MIĘDZYNARODOWE
KIEROWCA KAT. C + E / OPERATOR
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. zawodowe, - uprawnienia operatora
POMPY DO BETONU		
- prawo jazdy kat. C+E, - doświadczanie
CZYNNOŚCI PRODUKCYJNE
STRZELCE OPOLSKIE
- zdolności manualne, gotowość do wykonywania czynności
				 w systemie czterobrygadowym,
			
- umiejętność współpracy w zespole, - zaangażowanie,
			
- mile widziane doświadczenie na produkcji
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. zawodowe, - obsługa wózka widłowego,
			
- uprawnienia, - doświadczenie jako operator wózka widłowego
OPERATOR
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie techniczne, - obsługa komputera,
			
- obsługa maszyn produkcyjnych,
			
- doświadczenie na podobnym stanowisku
POMOCNIK OPERATORA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. zawodowe
			
- uprawnienia operatora wózków widłowych
			
- mile widziane doświadczenie na produkcji
OPERATOR MASZYNY - OPERATOR
LEŚNICA
- uprawnienia operatora ładowarki teleskopowej
ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ		
- doświadczenie min. 2 lata, - umiejętności spawalnicze
OPERATOR ŁADOWARKI
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. zawodowe
			
- uprawnienia operatora ładowarki typ II lub I
			
- uprawnienia operatora wózków widłowych, - doświadczenie
OPERATOR KOPARKI KOŁOWEJ
STRZELCE OPOLSKIE
- uprawnienia koparki kołowej/gąsienicowej min. kat. III
			
- doświadczenie
PRACOWNIK GOSPODARCZY
STRZELCE OPOLSKIE
ELEKTRONIK
DYLAKI
- wykształcenie średnie techniczne (elektronika, elektrotechnika)
			
- 3 lata doświadczenia
SZTROBLISTA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe krawiec / szwacz
			
- zdolności manualne - dobra umiejętność szycia doświadczenie
OBUWNIK MONTAŻYSTA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie techniczna, elektryczne
			
- umiejętność obsługi maszyn produkcyjnych (wtryskarek)
			
- mile widziane doświadczanie
MISTRZ AUTOMATYK W DZIALE
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie wyższe techniczne (preferowana automatyka,
UTRZYMANIA RUCHU			 elektryka, mechatronika),
			
- upr. SEP gr.I bez ograniczenia napięcia typu D i E,
			
- min.2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie
				 produkcyjnej,
			
- mile widziana komunikatywna znajomość j. ang. lub niem.
ELEKTROMECHANIK
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. zawodowe
/MECHANIK SAMOCHODOWY		
- doświadczenie mile widziane
KONSTRUKTOR ROZJAZDÓW
ZAWADZKIE
- wykształcenie wyższe techniczne - kierunek:
KOLEJOWYCH I NAWIERZCHNI		
projektowanie procesów technologicznych; obróbka skrawaniem
SZYNOWEJ		
- znajomość komputerowych systemów wspomagających
				 konstruowanie wyrobu
			
- znajomość programów komputerowych PDM, MES
FRYZJER
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie kierunkowe,
			
- umiejętność strzyżenia i koloryzacji, - min. 2 letnie doświadczenie
SPRZĄTACZKA BIUROWA
STRZELCE OPOLSKIE
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
HIPOTERAPIA
KAMIEŃ ŚLĄSKI
- wykształcenie zawodowe lub średnie
			
- zamiłowanie do pracy z końmi i z dziećmi
			
- doświadczenie zawodowe
PIELĘGNIARKA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie wyższe pielęgniarskie
			
- prawo do wykonywania zawodu
			
- doświadczenie mile widziane
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Wybierz Najlepszy Produkt
Powiatu Strzeleckiego 2013
Oto zgłoszone produkty:
Bluzka damska

AREM ze Strzelec Opolskich

Sprzedaż hurtowa
i detaliczna owoców, warzyw,
płodów rolnych oraz przetworów
owocowo-warzywnych
K.P. Marketing ze Strzelec Opolskich

PocztaOwocowa.pl
- owocowy podarunek
Sand Group ze Strzelec Opolskich

Sałatka warzywna „Tort”

Wybierz Najlepszy Produkt
Powiatu Strzeleckiego 2013

PRZYZNAJ
NAGRODĘ KONSUMENTA
WYBIERZ NAJLEPSZY PRODUKT
POWIATU STRZELECKIEGO 2013
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 23 – 24 (można ją wyciąć prosto z gazety)
Obok urny do głosowania 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 wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie zameldowane w powiecie strzeleckim,
które do 31 stycznia 2014 r.
złożą w Starostwie w Strzelcach Opolskich prawidłowo wypełnioną kartę do głosowania.
Wypełnioną kartę można nadsyłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich (Zespół ds. Promocji Powiatu),
ul. Jordanowska 2, 47 – 100 Strzelce Opolskie
lub bezpośrednio wrzucić do urny znajdującej się w holu Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich obok Informacji.

Kawiarnia „Morena” z Suchodańca

Nowoczesne eleganckie drzwi
wejściowe z wypełnieniem
i nakładkowymi HPL lub ALU
Zakład Produkcji Okien DREWNOPLAST
ze Strzelec Opolskich

Organizacja przyjęć

Restauracja Del Villaggio w Izbicku

Usługi gastronomiczne
– Restauracja Spichlerz Raszowa
Restauracja Spichlerz w Raszowej

Centrum Rekreacji Wodnej
i Sportu „Strzelec”
w Strzelcach Opolskich

Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”
w Strzelcach Opolskich

Tort orzechowy

Domowe Wypieki - Renata Hendel z Krośnicy

System sterujący pracą siłowników
do rektyfikacji budynków
SAWIM ze Strzelec Opolskich

Party Pizza o średnicy 50cm
– Farmerska z sosem czosnkowym
oraz arabskim
Oswald Arena w Jemielnicy

Głosuj!

Wygraj
40-calowy telewizor
marki Toshiba

Głosujemy do 31 stycznia 2014 roku – urna w siedzibie Starostwa
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100 dni do matury
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
24 stycznia w Staniszczach Wielkich bawiła się na swojej studniówce młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem.
Po raz pierwszy wybrano tę salę na pierwszy dorosły ba, który ma zostać w pamięci na zawsze.
Było fantastycznie – a wszystko zaczęło się od tradycyjnej lampki szampana i poloneza.

LO, klasa 3a

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Strzelcach Opolskich
Dwie klasy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich tym razem wybrały na swoje studniówki salę w Łaziskach.
Tradycją już jest, że każda klasa dostaje centymetr, z którego może odcinać dni pozostałe
do egzaminu maturalnego.
- Dziś młodzież już nie bardzo wie, dlaczego dostaje centrymetr. Odkąd nie ma poboru
do wojska, centymetr kojarzy się tylko z szyciem – śmieje się dyrektor Halina Kajstura.
– Za to wszyscy wiedzą, że najważniejszy podczas tego wieczoru taniec, czyli polonez,
każdego roku i przez każdą klasę powinien być całkiem oryginalny. Ogromny w tym
widac wkład nauczycieli wf, ale też pilnie ćwiczących popołudniami uczniów wraz z
partnerami i partnerkami. U nas to nie jest „tylko” polonez, tylko „aż” polonez. To całe
układy taneczne, z oryginalną choreografią. Wspaniałe widowisko, tym bardziej, że każda
klasa tańczy poloneza osobno! Już był polonez z różą, był taki, gdzie tancerze osobno
wychodzili z czterech rogów sali na jej środek i dopiero stamtąd rozpoczynali taniec...
Nigdy te pokazy - bo tak to trzeba traktować - nie były bylejakie! A fantazji nigdy nie
brakowało na parkiecie. I dobrze, bo choć wielekroć słyszymy poloneza w szkole, za
kazdym razem coś nas zaskakuje, choć już wydawałoby się - to niemożliwe!
Atomsfera była bardzo sympatyczna. Z czystym sumieniem mogę to powiedzieć,
tak jak przed studniówką przypominam uczniom, że niewłaściwe zachowanie podczas
takiej imprezy to ujma nie tylko dla nich i szkoły, ale przede wszystkim dla ich partnerów,
partnerek i rodziców. Ci zawsze nas wspomagają swoją pieczą podczas studniówek i
bardzo fajna jest to pomoc - mówi dyrektor Kajstura.
Lampki szampana też nie brakowało - trzeba było wznieść toast za pomyślną przyszłość, już w dorosłym życiu.

LO, klasa 3b
Nasze polonezy to całe układy taneczne, z oryginalną choreografią. Wspaniałe widowisko,
tym bardziej, że każda klasa tańczy poloneza osobno!

Technikum, klasa 3

Jak uczą nasze szkoły?

Stypendystki
marszałka

dok. ze str. 1
– Podobnie rzecz ma się z Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego. Nie tylko maturalny wskaźnik EWD
na to wskazuje, ale i fakt, że z roku na rok
poprawia swoje miejsce w rankingu liceów
ogólnokształcących. W ostatnim (o czym
pisaliśmy już w poprzednim numerze naszego dwutygodnika – przy. mg) – strzeleckie
LO zajęło 125 miejsce, a więc uplasowało
się w „srebrnej setce” liceów w Polsce, rok
wcześniej tez w niej było, tyle, ze na pozycji
143. Od pięciu lat niezmiennie jest jedną
z najlepszych szkół w Polsce. Oby za rok
zmieściło się wśród najlepszych 100 szkół
liceów, czyli w „złotej setce”. Na to, że znajdzie się w pierwszej trójce w województwie
(strzeleckie LO zajmuje czwarte miejsce),
raczej liczyć trudno – Strzelce Opolskie nie
są i nie będą ośrodkiem akademickim. A
tym właśnie względem część najlepszych
absolwentów gimnazjów kieruje się przy
wyborze następnego etapu nauki.
Nieco inaczej jest w przypadku szkół
zawodowych – kontynuuje wicestarosta. –
Mamy dobry nabór, dobrą kadrę w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
znakomitą bazę. Ale absolwenci niechętnie
podchodzą do egzaminów maturalnych
czy zawodowych – już mają „nasztalowa-

ną” pracę za granicą i wydaje im się, że
ani matura ani potwierdzenie egzaminem
kwalifikacji zawodowych nie jest im do
niczego potrzebne. Oczywiście, to duży
skrót myślowy, bo przecież nie wszyscy
tak podchodzą do egzaminów końcowych,
ale – niestety! – większość. To nie jest dobra
tradycja, ale u nas, na Śląsku, tak jest od lat.
Niemniej – w rankingu egzaminów zawodowych techników komicznych strzeleckie
technikum zajęło drugie miejsce w Polsce!
To sukces! Bardzo się z tego cieszymy.
Wróćmy jeszcze do wskaźnika EWD.
Na uwagę zasługuje pod tym względem
Sierpc. Małe miasto na Mazowszu, 18-tysięczne, a więc podobne pod względem
liczby mieszkańców do Strzelec Opolskich.
W tym mieście są dwa licea, które znalazły
się w pierwszej dziesiątce szkół w kraju z
najwyższym EWD w zakresie matematyki
oraz przedmiotów matematyczno-przyrodnicznych! A więc okazuje się, że przy
zaangażowaniu kadry, przy sięgnięciu po
unijne fundusze, dzięki którym można było
zorganizować dodatkowe zajęcia, ale też
lepiej wynagrodzić nauczycieli – nawet
w niewielkiej miejscowości można zrobić
wiele.
mg

15 lutego
o godz. 18.00
w
Powiatowym
Centrum
Kultury
w Strzelcach
Opolskich

Amanda Hila
i Kinga Fojcik,
uczennice z Publiczbego Gimnazjum Dwujęzycznego w
ZSO w Strzelcach Opolskich
otrzymały stypendia Marszałka Województwa
Opolskiego w ramach wspierania
uczniów szczególnie uzdolnionych..
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Europejskie Centrum Konsumenckie radzi:

My o Nas

„Okazja” nie zawsze jest okazją
Używane samochody z Niemiec

- wieści z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
BIBLIOTEKA SZKOLNA
Po połączeniu szkół przed bibliotekarkami – B. Gratzke, A. Miksą i I. Oleksy
stanęło ogromne wyzwanie, którym było
zintegrowanie zasobów bibliotecznych
obydwu szkół. Trzeba było przewieźć
księgozbiór, dokonać jego selekcji i praktycznie na nowo urządzić bibliotekę w
innych niż dotychczas pomieszczeniach (w
dawnym pomieszczeniu pozostała jedynie
wypożyczalnia i czytelnia). Aktualnie stan
księgozbioru wynosi nieco ponad 24 000
woluminów. Biblioteka prenumeruje również kilkanaście tytułów czasopism (m. in.
Cogito, Charaktery, Przyroda Polska). W
czytelni można skorzystać z bogato wyposażonego księgozbioru podręcznego, a
także z dostępu do Internetu. Tu odbywają
się również spotkania klas z pedagogiem,
doradcą zawodowym, policją, przedstawicielami uczelni wyższych, itp.
W bieżącym roku szkolnym panie bibliotekarki rozpoczęły komputeryzację zbiorów.
W związku z przystąpieniem szkoły do projektu „Opolska e-szkoła” zasoby biblioteki
są sukcesywnie wprowadzane do systemu
MOL. Dzięki temu każdy, kto korzysta z
biblioteki, będzie już niedługo mógł sprawdzić, czy poszukiwana przez niego książka
jest dostępna w zasobach bibliotecznych
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
Pomoc
psychologiczno-pedagogiczna
Pomoc i opiekę nad uczniami w
ZSP realizują Magdalena Mlynek i Ewa
Przybyła. W założeniach jest udzielanie
młodzieży pomocy w eliminowaniu napięć
psychicznych nawarstwiających się na tle
niepowodzeń szkolnych. Kolejna forma
to poradnictwo psychospołeczne w rozwiązywaniu trudności powstających na tle
konfliktów rodzinnych czy też trudności w
kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem.
Oczywiście pedagodzy zajmują się uczniami zdolnymi, wskazują alternatywne formy
uczenia się, drogi poszerzania wiedzy i
zdolności w celu prawidłowego wyboru
zawodu i kierunku dalszego kształcenia.
Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
prowadzenie profilaktyki uzależnień i
przestrzeganie norm społecznych przez
uczniów z niedostosowaniem społecznym
to najtrudniejsze zadania realizowane w
szkole. Pedagodzy dokonują semestralnej oceny sytuacji wychowawczej ze
szczególnym uwzględnieniem uczniów
sprawiających problemy wychowawcze.
Stale czuwają nad prawidłową realizacją
obowiązku szkolnego, udzielają pomocy
w rozpoznawaniu bieżących sytuacji
problemowych i ich rozwiązywaniu. Stosowane metody pracy to nie tylko lekcje
wychowawcze i indywidualne rozmowy
z uczniem czy rodzicami. Zapraszani są
goście na spotkania, ale także organizowane są happeningi czy akcje w obrębie
danej grupy. Efekty pracy są widoczne,
ale najważniejsze zawsze jest dobro i bezpieczeństwo ucznia w celu rozładowania
napięcia emocjonalnego i wybrania dalszej
drogi edukacyjnej czy życiowej.
„Młodsi i starsi
- razem w zabawie i nauce”
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI
UMIESZCZONEJ NA STRONACH
KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU
realizowanej przez Agnieszkę Miksę wraz
z uczniami.
Cele projektu obejmują między innymi: pobudzanie i rozwijanie zainteresowań
młodzieży i dzieci, naukę poprzez zabawę,
motywowanie młodzieży do pracy poprzez
dostarczanie im pozytywnych bodźców
niespotykanych w trakcie zwykłej nauki
szkolnej, rozwijanie umiejętności zarządzania grupą, sprawowania funkcji lidera.
Systematycznie kilka razy w roku
grupa uczniów z ZSP w Zawadzkiem pod
opieką Agnieszki Miksy odbywa w PSP
w Zawadzkiem zajęcia plastyczno - techniczne z uczniami klas I-III. Najczęściej
odbywają się one w okresach świątecznych
(Boże Narodzenie, Wielkanoc), z okazji
Dnia Chłopca, Dnia Kobiet, Dnia Matki
i Walentynek. Nauczycielki Grażyna

Machelska i Grażyna Winkler w swoich
salach dzielą dzieci na kilkuosobowe grupy. Grupy te pod opieką przydzielonych im
starszych kolegów i koleżanek z ZSP wykonują prace zaplanowane i przygotowane
przez nauczycielki. Głównym instruktorem
w trakcie prac jest Agnieszka Miksa.
Odpowiednio wcześniej nauczycielki
przygotowują materiały i narzędzia potrzebne do działań. Zwracają uwagę, aby
w trakcie zajęć ćwiczone i doskonalone
były opóźnione lub zaburzone u dzieci i
młodzieży sprawności. Uczniowie ZSP
zajmują się przygotowaniem szablonów,
rekwizytów i pomocy, z których wszyscy
uczestnicy zajęć korzystają w trakcie ich
trwania. Ponadto przydzielają “starszych
opiekunów” grupom i pilnują w nich
porządku, dokładności i precyzji w wykonywaniu czynności, tworząc dokładnie te
same prace, co dzieci.
Osiągane efekty dotyczą uczniów
szkoły podstawowej jak i szkoły średniej.
Dla przykładu można wymienić: uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i
zdolności; wzmocniona zostaje ich wiara
we własne siły i możliwości; młodzież
chętniej przystępuje do różnego rodzaju
projektów edukacyjnych; odczuwają pozytywne emocje w związku z osiągnięciem
sukcesu; czują się dowartościowani stając
się partnerami starszych uczniów a starsi
będąc “nauczycielami” młodszych. Jednak
najważniejszym efektem jest umiejętność
współpracy i poznanie nowych sytuacji
kształcących społeczne zachowania młodszych i starszych uczniów.
Szkolne Koło PCK
Celem koła, którego opiekunem jest
Anna Staś, jest współpraca z Opolskim
Odziałem Okręgowym PCK i realizacja
zadań SK PCK, które zajmuje się promocją zdrowego stylu życia poprzez akcję
informacyjną na terenie szkoły. Innym
aspektem jest udział uczniów w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia. Ważnym zadaniem jest szerzenie honorowego
krwiodawstwa poprzez akcję informacyjną
dotyczącą krwiodawstwa, zapraszanie do
szkoły honorowych dawców krwi, wyjazdy
do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Opolu. Prowadzone są
również działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację młodzieży
w zakresie pierwszej pomocy. Na terenie
szkoły prowadzone są kursy pierwszej
pomocy przez instruktorów PCK. Średnio
co roku grupa 20- osobowa po zdaniu
egzaminu teoretycznego i praktycznego
otrzymuje zaświadczenia z unijnym certyfikatem ukończenia kursu z pierwszej
pomocy. Młodzież naszej szkoły bierze
również co roku udział w Mistrzostwach
Pierwszej Pomocy PCK. Oprócz tego nasi
uczniowie włączają się w różne akcje mające na celu niesienie pomocy potrzebującym
jak np. Gorączka złota, Kampania Walki
z głodem, Czerwonokrzyska Gwiazdka,
Wielkanoc z PCK.
SK PCK liczy 12 członków. W
wielu akcjach bierze jednak udział duża
liczniejsza grupa uczniów naszej szkoły.
Efekty pracy zmieniają się w zależności od
potrzeb w każdym roku szkolnym. Obecne
cele to: zaangażowanie coraz większej liczby osób w organizowane akcje i kampanie;
konkretna pomoc potrzebującym; zwiększenie liczby osób potrafiących udzielać
pierwszej pomocy w różnych sytuacjach
zagrożenia życia i zdrowia. No i wyjazd
2 uczniów naszej szkoły (kolejny raz) na
2 tygodniowy obóz letni organizowany
przez Opolski Odział Okręgowy PCK,
całkowicie finansowany ze środków PCK.
Samorząd Uczniowski
SU (opiekę nad samorządem sprawują:
Dorota Nemś, Agnieszka Miksa) zawsze
skupiał w swoich szeregach tych, którzy
lubili działać i robić coś na rzecz innych.
Jest to więc organizacja z tradycjami
i historią, o czym świadczą pamiątki i
eksponaty znajdujące się w szkolnej Izbie
Tradycji. To uczniowie, zawsze tworzyli
życie szkoły, wydawali szkolną gazetę
„My o Nas” i czynnie uczestniczyli we
wszelkich poczynaniach szkoły. Ta chęć

pracy dla innych uczniów i szkoły przetrwała do dziś.
Obecny Samorząd Uczniowski to demokratyczny organ zrzeszający wszystkich
uczniów klas technicznych i licealnych,
ale w pracach Samorządu biorą udział ich
przedstawiciele. Każdy, kto ma zdolności
organizacyjne, chce zaistnieć jako społecznik lub po prostu lubi pracę z ludźmi
znajdzie miejsce w Samorządzie, który
czeka na nowe pomysły i nowe twarze.
Celem głównym jest wspieranie talentów
organizacyjnych uczniów, aktywizacja
całej młodzieży, uatrakcyjnienie oferty
szkolnej, uwrażliwienie młodych ludzi na
potrzeby innych, budowanie pozytywnego
wizerunku szkoły w mediach lokalnych i
wśród społeczności lokalnej, integrowanie
społeczności uczniowskiej. Zachęcamy do
pracy na rzecz klasy/szkoły, zabawy i nauki
korzystając z kreatywności uczniów. Formy pracy są różne i na przykład obejmują:
pieczenie ciast, robienie kanapek, dbanie
o wystrój szkoły przy różnych okazjach,
przygotowywanie plakatów informacyjnych, akcje, zbiórki nakrętek, pieniędzy,
pomoc potrzebującym uczniom w trudnych
sytuacjach losowych lub zdrowotnych.
Od czasu powstania ZSP Samorząd
zorganizował w szkole: Międzynarodowy
Dzień Urody, Dzień Chłopaka, Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu, Światowy
Dzień Drzewa, Dzień Wychodzenia z
Szafy, Dzień Nauczyciela, Światowy
Dzień Origami, Dzień Spódnicy, konkurs
na dyniowy lampion, Dzień Życzliwości i
Pierników. Ponadto pisaliśmy list do św.
Mikołaja, braliśmy udział w Jarmarku Adwentowym, przygotowaliśmy kotyliony na
Dzień Niepodległości. Organizowaliśmy
w szkole Dzień św. Walentego, Dzień
Kobiet, zakupiliśmy karmę dla zwierząt ze
schroniska, pomoc dla uczniów w trudnej
sytuacji rodzinnej i zdrowotnej, zbiórkę nakrętek plastikowych na cel charytatywny.
SU zajmuje się też wydawaniem opinii w
ważnych kwestiach szkolnych… Mówiąc
językiem uczniowskim: Oj, dzieje się.
Program „Mam haka na raka”
„Mam Haka na Raka” jest Ogólnopolskim Programem dla Młodzieży, którego
ideą jest zaangażowanie młodych ludzi
do kształtowania właściwych postaw i
skierowany jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski.
Jego nadrzędnym celem jest kształcenie
prozdrowotnych postaw poprzez edukację
oraz oswajanie młodzieży z tematem chorób nowotworowych. Koncepcja programu
„Mam Haka na Raka” oparta jest na idei
Think Global, Act Local (myśl globalnie,
działaj lokalnie). Zgodnie z nią program
aktywizuje młodzież do podejmowania
działań w regionie, które mają swój wydźwięk w całym kraju. Dlatego młodzi
ludzie prowadzą działania edukacyjne
wśród społeczności lokalnej i zachęcają
do wykonywania badań profilaktycznych
w kierunku wykrycia nowotworu. W finale
programu projektują zaś kampanię społeczną, która będzie emitowana w mediach
na terenie całego kraju. Takie aktywności
stwarzają szansę na zmianę statystyk
dotyczących zachorowań na choroby
nowotworowe w Polsce.
Zespoły hakowiczów (pod opieką
Mirosławy Kądziołki) prowadzą zajęcia
edukacyjne, związane z profilaktyką nowotworową w grupach przedszkolnych,
szkolnych, wśród dorosłych. Rozprowadzają ulotki, przeprowadzają wywiady,
wykonują plakaty, zbiórki zabawek, przyborów szkolnych , organizują przemarsze,
happeningi, namawiają na wykonanie
badań profilaktycznych.
„Mam Haka na Raka” w naturalny sposób
wykorzystuje potencjał młodzieży - ich
energię, niekonwencjonalny sposób myślenia oraz siłę perswazji - do promocji
oraz ochrony zdrowia. Program trwa
od 2007 roku, a każda edycja programu
poświęcona jest innemu nowotworowi.
Tegoroczna 7. edycja programu została
poświęcona nowotworom układu chłonnego - chłoniakom.
Red. Z. Żuchowski

Konsumenci często kuszeni są dobrymi markami samochodów w przystępnych
cenach. Decydują się więc na skorzystanie
z atrakcyjnie brzmiących ofert. Zakładają
przy tym, że skoro sprowadzają auto z
Niemiec, to transakcja przebiegnie pomyślnie, a kontrahent okaże się solidnym
partnerem.
Niestety w dalszym ciągu Europejskie
Centrum Konsumenckie odnotowuje
wiele przypadków, w których polscy
konsumenci dali się zwieść wyjątkowej
„okazji” i sprowadzili uszkodzone auto,
bez prawa do jego reklamacji.
Najczęściej kupujący kontaktuje się
z dealerem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, a negocjacje
są prowadzone w języku angielskim.
Następnie konsument otrzymuje do
podpisania umowę sporządzoną w języku niemieckim. Treść umowy często
odbiega od przyjętych wcześniej ustaleń.
Sprzedawca wykorzystując nieznajomość
języka niemieckiego oraz przepisów
prawa przez kupującego, może w łatwy
sposób uchylić się od odpowiedzialności
z tytułu niezgodności towaru z umową.
Jakich zapisów w umowach należy
unikać?
1. Sprzedawca w Niemczech może
dokonać wyłączenia swojej odpowiedzialności wynikającej “z niezgodności
towaru z umową w dwóch sytuacjach: po
pierwsze, gdy sprzedawca działa jako osoba prywatna, a sprzedaż nie odbywa się w
ramach jego działalności gospodarczej, a
po drugie w sytuacji, w której zarówno
sprzedawca jak i kupujący działają jako
handlowcy (obaj w ramach działalności
gospodarczej).
Aby stworzyć taką sytuację prawną,
dealer może użyć w umowie jednego z
następujących zapisów:
* „Händlerkauf”, „Händlergeschäft” oznacza, że kupujący i sprzedający
są przedsiębiorcami (działają w
ramach swojej działalności gospodarczej)
* „Käufer bestätigt Gewerbetreibender” - kupujący potwierdza, że jest
przedsiębiorcą
* „Kauf zwischen zwei Verbrauchern”
- oznacza, że kupujący i sprzedający są osobami prywatnymi i nie
zawierają umowy konsumenckiej.
Uwaga! Jeśli któreś z powyższych
sformułowań znajduje się w umowie
zawieranej z niemieckim dealerem,
istnieje duże prawdopodobieństwo,
że w dokumencie pojawi się również
dodatkowy zapis:
* „Ohne Garantie”/ „Unter Ausschluss
jeglicher Gewährleistung” / „Ausschluss der Sachmängelhaftung”,
który oznacza „bez prawa do roszczeń z gwarancji”
2. Sprzedawcy używanych samochodów umieszczają również w umowach
zapis informujący, że samochód w momencie sprzedaży nie posiadał żadnych
usterek czy wad, albo istniejące wady były
znane kupującemu.
* „Verkauft wie gesehen” - potwierdzenie, że sprzedaż została poprzedzona
oględzinami, a kupujący nabywa
auto ze świadomością, w jakim jest
ono stanie
* „Käufer bestätigt, dass er auf Mängel hingewiesen wurde und diese
akzeptiert hat” - kupujący potwierdza, że został poinformowany o
wadach (usterkach) i je akceptuje
3. Sprzedający starając się zachwalać
swój produkt, może składać obietnice bez
pokrycia. Jeśli nie znajdą one odzwierciedlenia w umowie sprzedaży, dealer
może uchylać się od wypełnienia ustnych
zobowiązań, powołując się na zapisy:
* „Nebenabreden bedürfen zu ihrer
Gültigkeit der Schriftform“ - specjalne ustalenia (klauzule) dla zachowania ich ważności muszą być
sporządzone w formie pisemnej
* „Ich bestätige, dass mir der Verkäufer keine Zusicherungen gemacht
hat - oznacza: „Potwierdzam, że nie

otrzymałem od sprzedającego żadnych
gwarancji ani zapewnień”
„Upewnijmy się, że sprzedawca
jest wiarygodny. Sprawdźmy jego stronę
internetową oraz opinie krążące o nim w
sieci. Przed podpisaniem dokumentów dokonajmy ich tłumaczenia. O pomoc warto
poprosić profesjonalnego tłumacza, który
posiada doświadczenie w przekładaniu
tego rodzaju umów. Nigdy nie podpisujmy
kontraktu, jeśli chociażby jedno zdanie jest
niezrozumiałe lub nieczytelne. Pamiętajmy,
wszystkie ustalenia winny mieć formę
pisemną i stanowić załącznik do umowy.”
– radzi Marta Derewicz, prawnik z ECK
Polska
Przykładowe sprawy:
„Umowa między przedsiębiorcami”
Do Europejskiego Centrum Konsumenckiego wpłynęła skarga od polskiego
konsumenta, który kupił używany samochód od niemieckiego sprzedawcy. Sprzedawca nie chciał uznać roszczenia z tytułu
gwarancji. Twierdził bowiem, że umowa
została zawarta między dwoma przedsiębiorcami, a konsument zakupił samochód
w celu jego dalszej odsprzedaży. Polski
konsument utrzymywał, że auto nabył jako
osoba fizyczna i na własny użytek. Jednak
w formularzu umowy zostało wpisane: „An
Wiederverkäufer ohne Gewährleistung”„Podmiotom zajmującym się odsprzedażą
nie przysługuje prawo do gwarancji”. Sformułowanie to nie stanowiło standardowej
treści formularza (umieszczane przy każdej
umowie niemieckiego sprzedawcy), ale
zostało wpisane do niego dodatkowo i odnosiło się wyłącznie do konkretnej umowy
między rzeczonym polskim konsumentem
a niemieckim przedsiębiorcą. Niestety, zbyt
późno konsument zlecił przetłumaczenie
umowy, bo dopiero w momencie rejestracji
auta w Polsce.
W myśl orzeczenia Niemieckiego
Sądu Federalnego konsument, który w
celu otrzymania profitów (rabat/upust) przy
zawieraniu umowy sprzedaży podaje się za
przedsiębiorcę, nie może powoływać się
później na uprawnienia wynikające z prawa
konsumenckiego.
„Data produkcji a data rejestracji”
Konsument z Polski na podstawie
ogłoszenia na jednym z portali internetowych podjął decyzję o zakupie samochodu.
Zgodnie z jego treścią auto było wyprodukowane w 2008 r. Konsument zadzwonił do
sprzedawcy, zadał kilka pytań i poprosił o
zarezerwowanie auta. Rozmowa przebiegała w języku angielskim i dotyczyła stanu
pojazdu. Następnie konsument pojechał do
Niemiec i samochód kupił.
W drodze powrotnej w aucie zaświeciła
się kontrolka informująca o awarii silnika.
Konsument udał się do stacji diagnostycznej, gdzie okazało się że data produkcji
pojazdu to listopad 2006 r. Zwrócił się więc
do sprzedawcy z żądaniem, aby ten oddał
mu część kwoty. Sprzedawca odpowiedział,
że w 2008 r. nastąpiła pierwsza rejestracja
samochodu i ta data jest uznawana w
Niemczech. Kwestie zwrotu części pieniędzy i problemu z silnikiem pozostawił bez
odpowiedzi.
Konsument zwrócił się z prośbą o
pomoc do Europejskiego Centrum Konsumenckiego. W trakcie postępowania wyszło
na jaw, że w treści umowy z niemieckim
sprzedawcą znalazł się zapis: „W wypadku
eksportu bez gwarancji/ rękojmi i bez
prawa zwrotu”. W ten sposób sprzedawca
próbował wyłączyć swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi, pozbawiając konsumenta także możliwości zwrotu
zakupionego auta.
Gdzie zwrócić się o poradę?
Konsumenci, którzy chcą kupić używany samochód, a jednocześnie nie chcą
paść ofiarą nieuczciwych praktyk dealerów, sprzedających auta za granicą w Unii
Europejskiej, Islandii i Norwegii, mogą
szukać pomocy w Europejskim Centrum
Konsumenckim w Warszawie
(http://www.konsument.gov.pl/pl/kontakt/
zadaj-pytanie.html, tel. 22 55 60 118).
Konsultanci prawni ECK udzielają bezpłatnych porad.
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Niewiasty śląskie (4)

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

Kobiety śląskie
w okresie międzywojennym (cd)

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422,
fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl
Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
tel.77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
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
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620046, 77 4616049, 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl
Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail:
centrumkultury@powiatstrzelecki.pl
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Leśnicy
tel. 77 4615261
e-mail: mowlesnica@gmail.com
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
Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
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 Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313
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, fax 77/4428009

Edmund Osmańczyk, wspólnie
redagujący z Heleną Lehr „Młodego
Polaka w Niemczech”, napisał po latach,
że „charakteryzował ją wybitny talent
redaktorski i niezwykła pracowitość”. Helena Lehr od początku angażowała się też
w prace komitetu redakcyjnego „Leksykonu Polactwa w Niemczech”. Wspólnie
z harcerzami zbierała w terenie materiały
źródłowe do opracowania haseł. W okresie
wojny, schwytana przez gestapo, uwięziona została w obozie koncentracyjnym w
Ravensbrück. W 1988 roku Helena Lehr
obchodziła 75 rocznicę urodzin; mieszkała
od zakończenia II wojny światowej w
Warszawie.
- Marta Liguda z d. Krzywikowa,
żona Karola Ligudy, znana działaczka
polska na Śląsku Opolskim, właścicielka
księgarni polskiej w Opolu, matka dwojga
dzieci – Bolesława i córki Bronisławy.
Wraz z mężem redagowała „Nowiny”. W
roku 1923 wstąpiła do Związku Polaków
w Niemczech. Jej syn Bolesław zginął w
roku 1942 na froncie wschodnim, a córka
Bronisława Liguda – Kozak była członkinią polskich związków akademickich w
Niemczech.
- Wanda Łangowska z d. Gozdek,
urodziła się 10 kwietnia 1907 roku w
Günnigfeld w Westfalii. Za Jana Łangowskiego wyszła 14 maja 1934 roku.
Miała pięć sióstr i trzech braci. W roku
1926 przenosi się na Opolszczyznę i
zasila personel ZPwN. Była aktywnym
członkiem wszystkich stowarzyszeń w
Opolu, a to: ZPwN, Towarzystwa Polek,
chóru mieszanego „Lutnia”, ZHP w
Niemczech, później Koła Przyjaźni Harcerzy. Była pogodnego usposobienia. We
wrześniu 1939 roku zabrano jej męża do
obozu w Buchenwaldzie i pozbawiono ich
domu. Wręczono jej nakaz opuszczenia
terytorium rejencji opolskiej. Udała się
do Wrocławia, do starszej siostry Szczepaniakowej. 18 grudnia 1942 roku dostaje
się do Oświęcimia. Zginęła w marcu 1943
roku.
- Florentyna Myśliwcowa, żona
ostatniego prezesa Dzielnicy I ZPwN
Franciszka Myśliwca. Była córką rolnika Czai ze wsi Sprzęcice w powiecie
strzeleckim. Myśliwcowa, ze względu na
ciężką pracę na roli, miała niewiele czasu
na działalność społeczną i dlatego musiała
poprzestać jedynie na członkostwie w
ZPwN i na pracy w szeregach Towarzystwa Polek. Syn i córki Myśliwców
brali natomiast udział w polskim ruchu
amatorskim i śpiewaczym. Franciszek
Myśliwiec aresztowany przez gestapo,
umiera w listopadzie 1941 roku w Dachau.
Syn Józef zginął na froncie wschodnim w
1942 roku. Myśliwcowa wraz z córkami
została usunięta z własnego domu, wysiedlona w głąb Rzeszy, obrabiała aż do
końca wojny ziemię niemieckiego bauera.
Zmarła w styczniu 1968 roku.
- Anna Sosna z d. Osiewicz, ur.
30 października 1900 roku w Ligocie,
pow. prudnicki. We wrześniu 1925 roku
wychodzi za mąż za powstańca z Jamki
– Bernarda Sosnę i obejmuje rodzinne
gospodarstwo. Ma dwoje dzieci : Bronisławę i Romualda. Należy do ZPwN. Pełni
obowiązki przewodniczącej Koła Polek.
We wrześniu 1939 roku zostaje zesłany
do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie jej mąż. Sama zatem pracuje w gospodarstwie. W listopadzie 1940 roku wraca z
obozu jej brat–ksiądz Jan Osiewicz, który
pomaga siostrze we wszystkim. W 1943
roku Niemcy wysiedlili Sosnową wraz
z dziećmi z gospodarstwa w Ligocie i
posłali na przymusowe roboty do Nysy.

Zmarła 28 listopada 1964 roku.
- Józefa Szczepaniak, córka Józefa
Gozdka i Heleny z d. Meleszka, urodzona w 1903 roku w Altendorf – Hattingen
(Westfalia). W roku 1924 wyszła za mąż
za Stefana Szczepaniaka, kierownika
Dzielnicy I ZPwN i osiedliła się w Opolu.
W 1936 roku zostaje przewodniczącą
Towarzystwa Polek na Śląsku, zakłada
oddziały Towarzystwa w powiatach, jeździ
na zebrania, przemawia, mobilizuje. W roku
1938 przenosi się wraz z mężem, wówczas
wiceprezesem ZPwN, do Wrocławia i tu
działa podobnie jak w Opolu. Józefa Szczepaniak umiera w Oświęcimiu 22 stycznia
1943 roku.
- Agnieszka Zimnik, urodzona 17
stycznia 1881 roku w Wierzchu w pow.
prudnickim. Pracowała na roli rodziców
aż do wyjścia za mąż za wdowca z sześciorgiem dzieci – Beniamina Zimnika.
Z małżeństwa miała jeszcze troje dzieci
własnych. Całą dziewiątkę posyłała do prywatnej szkoły polskiej oraz na kursy języka
polskiego i historii Polski. W okresie plebiscytu i III powstania śląskiego włączyła się
w nurt pracy plebiscytowej. Po założeniu
ZPwN - Zimnikowa wstępuje w jego szeregi, stając się aktywną działaczką polską,
szczególnie w kole śpiewaczym i Towarzystwie Polek. Organizuje wycieczki Polek
mieszkających w Niemczech do Polski, a
sama brała często udział w wycieczkach do
Krakowa i innych miast polskich. W roku
1939 zmarł jej mąż. Agnieszka Zimnik
zmarła 15 marca 1958 roku.
Lista nazwisk polskich działaczek na
Śląsku Opolskim jest długa. W książce
„Kartoteka śmierci. Lista aresztowanych
działaczy Dzielnicy I ZPwN w latach 1939
-1945” (Opole 1973) cytowany „Wykaz
kierowniczych osób polskiej grupy ludnościowej, zamieszkałych na terenie rejencji
opolskiej” obejmuje 230 nazwisk działaczy
opolskich organizacji polskich, takich jak
min.:
- Oddział Powiatowy ZPwN;
- Biblioteka Powiatowa (licząca3 tys.
tomów);
- Polsko- Katolickie Towarzystwo
Szkolne na Śląsk Opolski;
- Kółko teatralne, kierowane przez Małgorzatę Zielonkowską z Groszowic;
- Towarzystwo Śpiewu „Lutnia”, istniejące od 1900 r., w którym sekretarzem
była Wanda Zganiacz, a skarbnikiem
Maria Demarczykóna;
- Chór męski „Echo” założony w 1931r.;
- Oddział Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech utworzony w 1924 r.;
- Dzielnica I ZPwN w Niemczech;
- Towarzystwo Polek;
- Związek Polskiej Młodzieży Katolickiej.
W stosunku do tych ludzi istniały tajne
hitlerowskie polecenia natychmiastowego
ich aresztowania z chwilą wszczęcia działań wojennych. Pierwszy rzut aresztowań
nastąpił 31 sierpnia 1931 r. Była to tzw.
„Akcja Wrzesień” (September- aktion). Jej
ofiarami stali się czołowi przywódcy i działacze młodzieżowi. Aresztowano wówczas
17 osób. Już w dniu 13 września przetransportowano ich z opolskiego więzienia do
obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie.
Druga fala aresztowań, która objęła 150
osób, miała miejsce w dniu 11 września
1939 r. W dniu 5 października mężczyzn
wywieziono do obozu w Buchenwaldzie, a
kobiety do obozu w Ravenbrück. W sumie
300 przywódców, działaczy i aktywistów
spod znaku Rodła znalazło się za więziennymi i obozowymi murami.

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska.
Kupuj, buduj, remontuj.
Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
OGŁOSZENIE
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
wraz z Lokalnymi Punktami Informacyjnymi o Funduszach Europejskich zapraszają
wszystkich przedsiębiorców sektora MŚP na cykl spotkań informacyjnych w miastach
powiatowych województwa opolskiego.
Przedmiotem spotkania pn. „Możliwości wsparcia przedsiębiorców. Fundusz Pożyczkowy oraz Fundusz Poręczeń Kredytowych” będzie zaproponowanie warunków
udzielania niskoprocentowych pożyczek udzielanych przez WFOŚiGW w Opolu.
Przewidziany jest również czas na indywidualne rozmowy z zainteresowanymi
i udzielanie odpowiedzi na nurtujące przedsiębiorców pytania.
Data

Godz.

Miasto

03.02.

10.00 - 11.30

Opole

04.02.

10.00 - 11.30

Strzelce
Opolskie

05.02.

10.00 - 11.30

Kluczbork

06.02.

10.00 - 11.30

Głubczyce

07.02.

10.00 - 11.30

Brzeg

10.02.

10.00 - 11.30

Prudnik

12.02.

10.00 - 11.30

Nysa

13.02.

10.00 - 11.30

Krapkowice

06.03.

10.00 - 11.30

Namysłów

Ryszard Morawiec

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
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.
Tel. +48 77 4401756
Wydział Organizacyjny
Wydział Komunikacji i Transportu:
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
758, 764
Prawo jazdy 706
Zespół Kontroli
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718 Tel. wew.: 705.
Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701

Projekt jest finansowany 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.

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

Miejsce spotkania
Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego - Opole
ul. Ostrówek 5-7, Sala A
Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
ul. Dworcowa 23
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
ul. Katowicka 1
Starostwo Powiatowe w Głubczycach
ul. Kochanowskiego 15
Starostwo Powiatowe w Brzegu
ul. Wyszyńskiego 23
Sala konferencyjna LPI
Starostwo Powiatowe w Prudniku
ul. Kościuszki 76
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
ul. Słowiańska 19
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
ul. Kilińskiego 1
Starostwo Powiatowe w Namysłowie
Pl. Wolności 12a, Sala na II piętrze
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Ad multos annos!
Wiwat Jubilaci!
Dziś składanie życzeń z okazji okrągłych urodzin zaczynamy nie od pań, jak
zazwyczaj, ale od najstarszego w tym
gronie Jubilata - Pana Franciszka Sitnika, mieszkającego w Leśnicy, który 18
stycznia br. obchodził 95 urodziny.
Z tej okazji otrzymał najgorętsze
życzenia i gratulacje nie tylko od najbliższych, ale również od przedstawicieli
władz Gminy Leśnica i Powiatu Strzeleckiego.
Pozostałe grono jubilatów to same
panie, które w ciągu ostatnich tygodni
skończyły po 90 lat.
16 stycznia swój jubileusz 90-lecia obchodziła Pani Stefania Burek, mieszkanka
Strzelec Opolskich. W tym uroczystym
dniu odbierała kwiaty i gratulacje zarówno
Pan Franciszek Sitnik, 95 urodziny obchodził 18 stycznia br. W imieniu Zarządu Powiatu od przedstawicieli władz Gminy Strzelce
Opolskie, jak i Powiatu Strzeleckiego.
życzenia i kwiaty przekazał Waldemar Bednarek.
26 stycznia br. Pani Marta Golec,
mieszkanka Rozmierki, świętowała taką
sama rocznicę urodzin. Z okazji okrągłej
„dziewięćdziesiątki” z gratulacjami,
kwiatami i koszem słodkości odwiedził ją
wicestarosta Waldemar Gaida.
29 stycznia życzenia przyjmowała z
okazji swojego Jubileuszu 90-lecia Pani
Martha Bimer, mieszkająca w DPS Leśnica.
Ją również odwiedził wicestarosta
Waldematr Gaida - z najlepszymi zyczeniami, listem gratulacyjnym i bukietem
kwiatów.
Do wszystkich najserdeczniejszych,
najcieplejszych życzeń, które Jubilaci
usłyszeli, dołączamy kolejne: długich lat
życia w jak najlepszym zdrowiu, bez trosk,
pełnych uśmiechu kazdego dnia.
Pani Marta Golec, 26 stycznia br. świętowała 90. rocznicę urodzin.

Pani Stefania Burek swój jubileusz 90-lecia obchodziła 16 stycznia br.
W imieniu samorządu powiatowego z upominkiem i kwiatami odwiedziła ją sekretarz
Powiatu Strzeleckiego ewelina Jelito

Pani Martha Bimer, z okazji swojego Jubileuszu 90-lecia życzenia
przyjmowała 29 stycznia

Zapowiada się gorąco w Powiatowym Centrum Kultury
Mimo śniegu i mrozu, które pojawiły się kilka dni temu, w naszym
Powiatowym Centrum Kultury temperatura nadal wysoka. A to wszystko
za sprawą wydarzeń, których niedawno byliśmy świadkiem oraz tych,
które dopiero przed nami.
Wszystkie styczniowe imprezy zostały przyjęte z entuzjazmem. W
tym miejscu serdeczne podziękowania składamy sponsorom. Powiatowe
Centrum Kultury pragnie serdecznie podziękować w szczególności:
właścicielom Piekarni Grabowski z Otmic – Pani Edycie i Pawłowi
Grabowski; właścicielowi Kwiaciarni Floris ze Strzelec Opolskich – Pani
Aleksandrze Żurawickiej; właścicielowi Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ze Strzelec Opolskich – Pani Halinie Tomczyk; właścicielom
Firmy Remontowo-Budowlanej z Jemielnicy – Panu Henrykowi Ploch
oraz Panu Tomaszowi Ploch.

CO PRZED NAMI …
Spadający śnieg wreszcie pozwala nam na zrobienie niezwykłych
zdjęć najciekawszych miejsc naszego powiatu w zimowej scenerii. W
związku z czym serdecznie zapraszamy do działania i wzięcia udziału w

konkursie „POWIAT STRZELECKI ZIMĄ”.
W dalszym ciągu trwa również Konkurs na logo Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach
Opolskich! Dla zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

„AKTYWNE WARSZTATY PLASTYCZNO-RĘKODZIELNICZE” , które poprowadzi Pani Anna

Szmigoń. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału!!!
15 lutego 2014r. do Powiatowego Centrum Kultury zapraszamy
zaś miłośników dobrego humoru, którzy nie należą do grona osób, spędzających sobotnie wieczory w kapciach przed telewizorem. Tego dnia
bowiem od godziny 18.00 scena naszego Centrum Kultury gościć będzie

Kabaret Ciach. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do
zakupu biletów!!!!
W tym samym dniu o godzinie 17.00 w Regionalnej Izbie Tradycji
nastąpi również otwarcie wystawy „Izby Pamięci Lotników

15 Armii Powietrznej Stanów Zjednoczonych,

Robotników Przymusowych, Jeńców Wojennych II Wojny Światowej” Stowarzyszenia
„BLECHHAMER 1944”.

21 lutego 2014r. do naszego Centrum zapraszamy wszystkich
mieszkańców powiatu, bez względu na wiek. Powód? – o godzinie 19.00
na Sali widowiskowej PCK będzie można zobaczyć komedię szpitalną
w reżyserii Zbigniewa Lesienia pt. „CZY

JEST NA SALI

LEKARZ”. Komedia ta to parodia tego wszystkiego co dzieje

się w tzw. służbie zdrowia i to w doborowej obsadzie. Wśród aktorów,
występujących wymiennie w spektaklu, zobaczyć można takie gwiazdy
jak: Jacek Fedorowicz/ Tadeusz Ross, Dariusz Gnatowski/Andrzej
Zaborski, Piotr Pręgowski/Sylwester Maciejewski, Tomasz Stockinger,
Viola Arlak, Alicja Kwiatkowska, Zbigniew Lesień, Bartosz Żukowski,
Arkadiusz Janiczek.
Kolejny gorący wieczór w Powiatowym Centrum Kultury to 28 luty
(piątek). O godzinie 19.00 tego dnia w murach Centrum zabrzmi prawdziwy rock w wykonaniu Łukasza Łyczkowskiego, Czarka Majewskiego,
Waldemara Kołcza i Smoka Smoczkiewicza, czyli zespołu Sold

Soul.

my

Swoje prace w ramach obydwu konkursów składać można do 21
lutego 2014r.
Z dniem 1 lutego Powiatowa Biblioteka Publiczna przy Powiatowym
Centrum Kultury organizuje również konkurs na najaktywniejszego czy-

„ZAKOCHAJ SIĘ W KSIĄŻCE NA
WALENTYNKI”. Konkurs będzie trwał do końca lutego.
telnika pn.

Po szczegóły oraz regulaminy konkursów zapraszamy do Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, przy ul. Dworcowej 23
(naprzeciwko PKP). Informacje uzyskać można również na facebooku
PCK lub dzwoniąc pod numer tel.: 77 412 30 13.
Luty w tym roku dla dzieci i młodzieży to również czas odpoczynku, bo
już za chwilę w naszym województwie rozpoczną się FERIE ZIMOWE.
W tym czasie Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza wszystkie dzieci
w wieku od 7 do 13 lat do skorzystania z interesującego programu, jaki
przygotowała na ten okres. W ramach

„FERII W BIBLIO-

TECE”, organizowanych od wtorku do piątku każdy będzie mógł

znaleźć coś dla siebie. Szczegółowy harmonogram zabaw dostępny jest
w Powiatowej Bibliotece Publicznej przy Powiatowym Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich.
W okresie FERII ZIMOWYCH, dokładnie od 24 do 28 lutego
2014r. w godzinach 9.00-15.00 w Powiatowym Centrum Kultury odbędą się również warsztaty plastyczne z elementem zajęć kulinarnych pn.

Oprócz tego każdy zainteresowany może już dziś zapisać się na

warsztaty. W ofercie są do wyboru: warsztaty taneczne (hip-hop)

- prowadzący Łukasz Ufo Łukomski; warsztaty plastyczne – prowadzący
Anna Szmigoń; warsztaty wokalne – prowadzący Katarzyna Gdańska;
warsztaty teatralne – prowadzący Katarzyna Muszyńska.
Szczegóły dotyczące imprez, konkursów oraz warsztatów dostępne
są w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich przy ul.
Dworcowej 23 (naprzeciwko PKP), na facebook’u Powiatowego Centrum
Kultury oraz pod numerem tel. (77) 412 30 13.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

