„Koperty życia” już niedługo
w naszym powiecie

23 stycznia starosta Józef Swaczyna
zaprosił wójtów i burmistrzów na spotkanie poświęcone pomysłowi wyposażenia
samotnych i schorowanych seniorów
mieszkających w naszym powiecie w
„koperty życia”.
Czym jest owa „koperta życia”?
Najogólniej rzecz biorąc – to informacje
dotyczące stanu zdrowia seniora, schowane
w zafoliowanej kopercie, które ułatwią ratownikom medycznym udzielenie choremu
pomocy. Wśród danych – które powinny
być co jakiś czas aktualizowane – mają się
znaleźć informacje na temat: chorób, na
które cierpi dana osoba, przyjmowanych
lekarstw, ewentualnych uczuleń, numerów
telefonów do rodziny lub opiekunów.

Takie rozwiązanie z powodzeniem
zostało już wdrożone przez niektóre gminy
na terenie naszego kraju. I jak się okazało,
istotnie przyczyniło się do udzielenia
skutecznej i szybkiej pomocy osobom
samotnym.
- Sprawdza się ten pomysł w innych
regionach, dlatego wyszliśmy z inicjatywą, by wprowadzić je i u nas – mówi
starosta Swaczyna. – Ideę zaakceptowali
burmistrzowie i wójtowie, jednak pomysł
wymaga dopracowania z gminnymi
Ośrodkami Pomocy Społecznej. Powiat
Strzelecki sfinansuje koszty „kopert życia”
i naklejek informujących służby ratownicze, gdzie te koperty są przechowywane,
ale musimy wiedzieć, ilu osobom w całym
powiecie takie koperty będą potrzebne. Na
pewno nie będzie sztywnej granicy wieku,
bo przecież samotny 60-latek może być
bardziej schorowany niż równie samotny
75-latek. Mamy nadzieję, że do końca
marca będziemy mieć wszystkie informacje umożliwiające rozpoczęcie całej akcji.
dok. na str. 7

CKZiU
w krajowej czołówce!

Czy zimą drogi muszą być czarne?

To pytanie po każdych opadach śniegu
zadają sobie wszyscy. I odpowiedź zapewne
wiele osób rozczaruje: nie wszystkie muszą
być czarne. W każdym razie nie drogi powiatowe, ale na przykład autostrady i niektóre
drogi wojewódzkie już tak.
Od czego zależy stan jezdni zimą? Najogólniej rzecz biorąc – od zaszeregowania danej
drogi do jednej z trzech kategorii utrzymania. Te

z kolei uzależnione są od funkcji drogi w układzie
komunikacyjnym oraz obciążenia jej ruchem.
Na naszych drogach powiatowych stosowane są trzy standardy otrzymania zimowego:
III podwyższony (takich dróg mamy ponad 92,5
km), III (w powiecie mamy ich ponad 105,5 km)
i V (ponad 86,9 km w naszym powiecie). W
przypadku obfitych opadów śniegu w pierwszej
kolejności sprzęt odśnieżający kierowany jest na

drogi III podwyższonego standardu, natomiast w
drugiej kolejności – na pozostałe. Dodatkowo do
zadań firm (GABART z Izbicka i MARGOT ze
Strzelec Opolskich), które wygrały przetargi na
akcję zimowego utrzymania dróg w naszym powiecie należy odśnieżanie niektórych odcinków
chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż dróg

dok. str, 6 i 7

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
we współpracy z

Izbą Gospodarczą „Śląsk”
zaprasza do udziału w konkursie przeznaczonym dla
przedsiębiorców i firm funkcjonujących na terenie powiatu strzeleckiego

NAJLEPSZY PRODUKT
POWIATU STRZELECKIEGO 2014
Ważne, aby w minionym roku 2014 Państwa firma
wytwarzała zgłaszany produkt lub świadczyła zgłaszaną usługę
i by siedziba firmy usytuowana była na terenie powiatu strzeleckiego.
Uczestnicy będą konkurować w następujących kategoriach:
a) przetwórstwo rolno-spożywcze,
b) działalność produkcyjna,
c) działalność usługowa,
d) usługi gastronomiczno-hotelarskie.
Zgłoszone produkty będzie oceniać Kapituła Konkursu, natomiast mieszkańcy Powiatu Strzeleckiego
w głosowaniu przyznają swoją własną nagrodę - Nagroda Konsumenta.

Po raz kolejny uczniowie i nauczyciele Technikum Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego odnieśli
sukces w ogólnopolskim rankingu szkół
ponadgimnazjalnych „Perspektyw”.
Technik agrobiznesu zajął IV miejsce,
a technik mechanik VI miejsce w kraju.
W obu zawodach zdawalność na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w
zawodzie wyniosła 100%. Stuprocentową
zdawalnością może się również pochwalić
technik handlowiec.
Coroczny ranking został ogłoszony
już po raz siedemnasty przez Wydawnictwo „Perspektywy”, a jednym z kryteriów

oceny szkół są m.in. wyniki egzaminów
zewnętrznych.
Wpływ na wyniki oprócz wysiłku
włożonego przez uczniów i nauczycieli
mają również liczne inwestycje w nowoczesną bazę dydaktyczną placówki. Inwestycje te nie byłyby możliwe bez wsparcia
pozyskanego przez Starostwo ze środków
europejskich.
Przypomnijmy , że w roku ubiegłym
II miejsce w kraju w rankingu zajął
technik ekonomista. Wysoka jakość kształcenia, obok szerokiej oferty, wysokich
kwalifikacji i zaangażowania kadry oraz
nowoczesnego wyposażenia, jest stałym
atrybutem CKZiU.

Udział w konkursie jest BEZPŁATNY !
Warto wziąć udział, bo na każdego uczestnika czeka bezpłatna promocja zgłoszonego produktu/
usługi, a dla zwycięzców oprócz tytułu Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2014 roku przewidziana jest statuetka i bezpłatna reklama w naszym dwutygodniku „Powiat Strzelecki” oraz nagroda.

Na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia!
Regulamin i Formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie

www.powiatstrzelecki.pl
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Karty parkingowe
dla niepełnosprawnych
W dniu 30 grudnia 2014 r. w Komendzie
Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich
z inicjatywy Bernarda Klyty Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności działającego przy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach dobrej współpracy
odbyło się spotkanie z Komendantem
Powiatowym Policji kom. Krzysztofem
Skowron nt. nowych zasad przyznawania i wydawania kart parkingowych
dla osób z niepełnosprawnością.
Celem spotkania było przekazanie aktualnych informacji dot. procedur związanych
z wydawaniem kart parkingowych i
ilością ich wydawania. Pozwoli to na
sprawną kontrolę uprawnień osób posługujących się kartą parkingową przez
policjantów z wydziału ruchu drogowego
oraz prawidłowego wykorzystywania
miejsc parkingowych przeznaczonych
do tego celu.
Od pierwszego lipca br. obowiązują
nowe przepisy dotyczące przyznawania
kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Zmiany dotyczą ok. 600
tys. dotychczasowych posiadaczy tych
dokumentów. Po zmianach ustawy Prawo
o ruchu drogowym liczba uprawnionych do
posiadania kart parkingowych zmniejszy
się. W samych powiecie strzeleckim liczba
wydanych kart parkingowych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich w latach 2001 – 30.
czerwiec 2014 wyniosła 1670.
Zmiany legislacyjne spowodowane
były m.in. tym, że wiele kart jest wyko-

rzystywanych przez osoby nieuprawnione,
a w obiegu wciąż są karty podrobione
oraz należące do osób zmarłych. Nowe
przepisy wprowadzono po to, by z tzw.
Kopert korzystały osoby, które rzeczywiście tego potrzebują. Stare karty
parkingowe będą ważne jeszcze tylko do
30 czerwca 2015 r. – (Dz. U. z 2012 r. poz.
1137, z późn. zm.)
Uzyskane wsparcie finansowe ze strony Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich, pozwoliło na przygotowanie
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Strzelcach
Opolskich pod względem organizacyjno-kadrowym do wydawania kart parkingowych, tj. zatrudnienie pracownika oraz
zakupienie sprzętu niezbędnego do pracy
przy drukowaniu kart parkingowych.
W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Strzelcach
Opolskich, na dzień 30.12.2014 r., wydano
łącznie 230 kart parkingowych, w tym 208
kart parkingowych dla osób, które ukończyły 16 rok życia, 12 kart parkingowych
dla osób, które nie ukończyły 16 roku
życia, 10 kart parkingowych dla placówek.
W ramach dobrej praktyki pracownicy
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Strzelcach Opolskich
przygotowali ulotkę informacyjną nt. ulg i
uprawnień wynikających z posiadania kart
parkingowych, która została przekazana
Komendantowi Powiatowej Policji celem
wykorzystania przez policjantów wydziału
ruchu drogowego.

Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!
Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął ogólnopolską kampanię społeczną
realizowaną w ramach Profilaktycznego
programu w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych
środków psychoaktywnych.
Celem kampanii Nie pozwól odlecieć
swojemu szczęściu! jest zwiększenie
wiedzy na temat skutków zdrowotnych
używania substancji psychoaktywnych, a
także ograniczenie ich stosowania. Główną
grupą docelową kampanii są kobiety w
wieku prokreacyjnym, ciężarne oraz ich
rodziny i bliscy. Kampania potrwa do
końca 2016 roku.
Według badań GIS z 2012 roku
2,2% polskich kobiet w ciąży przyjmuje
środki uspokajające lub nasenne, 7% pali
papierosy, a aż 10,1% spożywa alkohol.
Dodatkowo 22,5% ciężarnych jest co-

dziennie narażonych na wdychanie dymu
tytoniowego w domu.
O ile 90,2% kobiet, jako wysoki
czynnik ryzyka dla rozwijającego się
płodu, uznaje aktywne palenie tytoniu,
świadomość na temat szkodliwości picia
alkoholu jest dużo niższa. Nadal wiele
Polek uważa, że picie niewielkich ilości
alkoholu w trakcie ciąży nie jest szkodliwe
dla płodu (2,5%). Niektóre z nich są zdania,
że picie dużych ilości alkoholu nie jest w
ogóle ryzykowne.
Niepokojącym jest również fakt, że
aż 56,5% kobiet ciężarnych nie uzyskało
od lekarza informacji na temat skutków
spożycia alkoholu w ciąży. Co gorsza,
1,4% Polek dowiadywało się w gabinecie
lekarskim, że picie małej ilości alkoholu w
ciąży jest dopuszczalne lub nawet zalecane. W konsekwencji w 2012 roku u 0,5%

badanych dzieci z wadami wrodzonymi
stwierdzano cechy alkoholowego zespołu
płodowego (FAS) w postaci m.in. niedorozwoju płytek paznokciowych, krótkich
szpar powiekowych, braku rynienki
nosowo-wargowej, zeza, cienkiej górnej
wargi i krótkiej szyi.
Całkowity budżet Projektu wynosi 4
045 519 CHF (12 456 154 PLN), z czego
wartość dofinansowania Projektu przez
stronę szwajcarską wynosi 85% i obejmuje
kwotę 3 438 691 CHF (10 587 730 PLN),
pozostałe 15% w kwocie 606 828 CHF
(1 868 424 PLN) stanowi wkład krajowy
zapewniony przez Ministra Zdrowia.
Więcej informacji na stronach: www.
zdrowiewciazy.pl oraz www.e-stawiamnazdrowie.pl
Powiatowa Stacja
Sanitarno – Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich

Jeszcze o 23. Finale WOŚP
11 stycznia 2015 roku miał miejsce
23. Finał WOŚP.
W tym roku orkiestra grała dla podtrzymania wysokich standardów leczenia
dzieci na oddziałach pediatrycznych i
onkologicznych oraz dla godnej opieki
seniora.
Pieniądze z tegorocznego finału będą
przekazywane między innymi dla pediatrycznych oddziałów onkologicznych, ale
także kardiochirurgicznych, pulmonologicznych i reumatologicznych, po raz
trzeci orkiestra zagrała także dla seniorów.
W niedzielę w całej Polsce datki
zbierało 120 tys. wolontariuszy. W sztabie
Strzeleckim kwestowało 120 osób. Wśród
nich znaleźli się uczniowie Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Strzelcach Opolskich, którzy w Finałach
WOŚP biorą udział od wielu lat.
W tym roku w Finale WOŚP uczestniczyli: Furmaniak Marlena, Golec Weronika, Iwan Agnieszka, Jasińska Anna Maria,
Lechowicz Ewa, Lemke Marek, Mróz
Natalia, Nadybski Marek, Trela Karolina,
Włodarczyk Łukasz, Drewniok Aneta,
Fogel Karolina, Kotyrba Żaneta, Materla
Paulina, Zyzik Monika, Szczędzina Anna,
Nowak Angelika, Kozioł Wioletta, Szczygieł Adrianna, Cybuchowska Karolina, Łukasik Adrianna, Klim Aleksandra, Placek
Aleksandra, Chowaniak Natalia.
Uczniowie CKZiU w Strzelcach
Opolskich z wielkim zaangażowaniem
podejmują udział w wielu akcjach charytatywnych organizowanych na terenie
szkoły, gminy i tych ogólnopolskich.
Zawsze znajdą czas i energię, by pokazać,

że potrafią się jednoczyć, aby pomagać
innym. Udział w finałach WOŚP jest ich
ulubioną akcją, kiedy dają z siebie naprawdę wszystko. Tak było i w tym roku.
Nasza młodzież stawiła się
dzielnie o godzinie 7 rano w Sztabie
Strzeleckiego Ośrodka Kultury, by po
odebraniu puszek i identyfikatorów oraz
po odprawie z przedstawicielem policji
udać się do pracy na ulicach Strzelec
Opolskich, część naszych uczniów pojechała kwestować na terenie wiosek gminy i
powiatu. Tak wczesna pora nie odstraszyła
młodzieży, która zazwyczaj w niedzielę
wstaje o wiele później, bo to jej wolny
dzień przeznaczony na odpoczynek i inne
ciekawe rzeczy.
Jak co roku dla wolontariuszy była

ciepła herbata i bigos.
Strzelecki sztab zgromadził 56
769,81 złotych, z czego nasi uczniowie
zebrali 15 787,04 zł i 7,51 euro.
Największe kwoty zebrali:
1. Weronika Golec - 1932, 21zł
2. Aneta Drewniok - 1160,35 zł
3. Marek Lemke - 1132,87
4. Wioletta Kozioł – 1024,13 zł.
Bardzo, bardzo gratulujemy wszystkim uczestnikom 23. Finału WOŚP osiągniętych wyników, dziękujemy za poświęcony czas i serce oraz mamy nadzieję, że
za rok spotkamy się w następnym finale.
                                  
Opiekunki
Samorządu Uczniowskiego CKZiU
w Strzelcach Opolskich

Zimą na sportowo
O dopłatach dla rolników
W okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2015 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu
zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
Wszyscy zainteresowani takimi dopłatami dowiedzą się szczegółów związanych z
ta tematyką podczas spotkania w strzeleckim, organizowanego przez Agencję Rynku
Rolnego 13 lutego (piątek) o godz. 10.00

Biura do wynajęcia
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich wynajmie dwa pomieszczenia biurowe
w budynku przy ul. Gogolińskiej 2a w Strzelcach Opolskich. Pomieszczenie o pow.
17,79 m2 na parterze budynku, pomieszczenie o pow. 17,99 m2 na I piętrze budynku.

W dniach 2 – 5 stycznia 2015 roku
uczniowie CKZiU przebywali w miejscowości Białka Tatrzańska ,gdzie na stokach
Kotelnicy Białczańskiej uczyli się techniki
i doskonalili umiejętności jazdy na nartach
i snowboardzie.
Wyjazdy pn. ,,Zimą na sportowo ‘’
odbywają się w naszej szkole cyklicznie

już od pięciu lat , w tym roku ponad 40
uczniów miało okazje po raz kolejny
spędzić aktywnie trzy dni w jednym z
najpiękniejszych kurortów narciarskich
w Polsce.
Podczas styczniowego wyjazdu,
oprócz sportów zimowych , młodzież
CKZiU odwiedziła również stolicę Tatr

Polskich – Zakopane, gdzie w zimowej i
świątecznej atmosferze poznała uroki tego
magicznego miejsca.
Do zobaczenia za rok !!!
Organizatorami wyjazdu byli
nauczyciele CKZiU :
Małgorzata Tacica, Roman Hołobut.
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OFERTY PRACY

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
- NABÓR WNIOSKÓW
Zapraszamy pracodawców do składania wniosków
o przyznanie środków finansowych w ramach
Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Nabór wniosków trwa od 26.01.2015 r.
- do wykorzystania środków finansowych
w ramach przyznanego limitu.

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
NAUCZYCIEL J. NIEMIECKIEGO
8/22 etatu
NAUCZYCIEL J. NIEMIECKIEGO
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE - wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem
W BARUCIE I W ŁAZISKACH		 pedagogicznym + wychowanie przedszkolne, - upr. pedagogiczne,

W JEMIELNICY, CENTAWIE I GĄSIOROWICACH		
DORADCA KLIENTA
STRZELCE OPOLSKIE
INDYWIDUALNEGO		
		
		
PRACOWNIK BIUROWY W DZIALE
STRZELCE OPOLSKIE
PLANOWANIA PRODUKCJI		
		
-

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest przeznaczony na finansowanie działań
obejmujących kształcenie ustawicznego pracowników i pracodawców.
Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące
z powodu kompetencji nieadekwatynych do potrzeb zmieniającej się gospodarki.
W latach 2014 – 2015 środki KFS przeznacza się na kształcenia pracowników i
pracodawców w wieku co najmniej 45 lat i powyżej.
Pracodawcą, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadałaby osobowości prawnej, a
także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.
Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania,
wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w ramach kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, można sfinansować następujące działania:
1) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z
ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
2) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
3) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacje lub uprawnień zawodowych,
4) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy
zawodowej po ukończonym kształceniu,
5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym
kształceniem;
Pracodawca, na podstawie zawartej umowy, może otrzymać środki KFS w
wysokości:
1) 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300%
przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
2) 100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców
(zatrudnia do 10 osób), nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w
danym roku na jednego uczestnika,
Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są na dofinansowanie
kursów rozumianych jako pozaszkolne zajęcia zaplanowane i zrealizowane przez instytucję
szkoleniową w określonym czasie, według ustalonego programu.
Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron. Pracownik, który nie
ukończy kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania
przez niego umowy o pracę rozwiązania umowy o pracę z jego winy, a zobowiązany do
zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów, a pracodawca zwraca te koszty staroście.
Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc publiczną udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności
pomocy de minimis.
Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków z KFS składa do powiatowego
urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia
działalności wniosek. Jeżeli pracodawca jest beneficjentem pomocy publicznej do wniosku
musi dołączyć informacje o uzyskanej pomocy publicznej w okresie trzech kolejnych
lat obrotowych.
Wnioski są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, zgodnie z
kolejnością wpływu, do wyczerpania przyznanego limitu środków.
Wnioski należy składać w siedzibie urzędu pracy, w sekretariacie – pok. nr 14, I piętro,
w godz. 7.30 – 15.30 (Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a)
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wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem
pedagogicznym + wychowanie przedszkolne, - upr. pedagogiczne,
wykształcenie min. średnie, - komunikatywność,
obsługa komputera i MS Office,
znajomość branży finansowej, organizacja pracy,
mile widziane doświadczenie w branży finansowej
wykształcenie średnie lub wyższe,
bardzo dobra znajomość programu Excel,
umiejętność pracy w zespole, umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów, wytrwałość, odporność na stres,
mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
biegła znajomość języka angielskiego
wykształcenie min. średnie
obsługa komputera i programu AUTO - CAD,
znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym
wykształcenie min. średnie, - bardzo dobra obsługa komputera,
komunikatywna znajomość j. francuskiego
wykształcenie min. średnie, - bardzo dobra obsługa komputera,
znajomość AUTO-CAD, - doświadczenie mile widziane,
znajomość j. niemieckiego w stopniu komunikatywnym
wykształcenie średnie lub wyższe,
bardzo dobra znajomość programu Excel,
umiejętność pracy w zespole, umiejętność konstruktywnego
rozwiązywania problemów, wytrwałość, odporność na stres,
mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
biegła znajomość języka angielskiego
wykształcenie średnie lub wyższe, - obsługa komputera,
znajomość j. niemieckiego lub j. angielskiego;
stopień niepełnosprawności
wykształcenie średnie lub wyższe,
bardzo dobra znajomość programu Excel,
umiejętność pracy w zespole, umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów, wytrwałość, odporność na stres,
mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
biegła znajomość języka angielskiego
wykształcenie wyższe,
min. 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
wykształcenie min .średnie,
mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta lub sprzedaży,
biegła znajomość j. angielskiego
wykształcenie średnie lub wyższe, - komunikatywność,
umiejętność szybkiego uczenia się,
bardzo dobra znajomość j. niemieckiego
wykształcenie średnie ogólnokształcące,
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń bądź związane ze sprzedażą,
znajomość technik negocjacji i sprzedaży, zdolności organizacyjne,
umiejętność przekazywania wiedzy, samodzielność
umiejętność swobodnego wysławiana się, łatwość nawiązywania
przyjaznych relacji, rzetelność wykonywaniu powierzonych zadań
umiejętność swobodnego wysławiania się, łatwość w nawiązywaniu
przyjaznych relacji, rzetelność w wykonywaniu powierzonych
zadań, - stopień niepełnosprawności
wykształcenie min. zawodowe, - umiejętność obsługi klienta,
mile widziana znajomość obsługi kasy fiskalnej,
mile widziane doświadczenie jako sprzedawca w sklepie mięsnym
wykształcenie średnie,
wykształcenie zawodowe – handlowe,
doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane,
obsługa kasy fiskalnej,
zaangażowanie i pracowitość, łatwość w nawiązywaniu kontaktów
interpersonalnych, książeczka sanepidu lub gotowość do jej wyrobienia, gotowość do pracy w systemie zmianowym, gotowość do
odbycia szkolenia poza miejscem zamieszkania
wykształcenie: pomaturalne-handlowe,
mile wdziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
umiejętność delegowania zadań i kierowania zespołem,
obsługa komputera,
gotowość do odbycia szkolenia poza miejscem zamieszkania
wykształcenie: pomaturalne-handlowe,
mile wdziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
umiejętność delegowania zadań i kierowania zespołem,
obsługa komputera,
gotowość do odbycia szkolenia poza miejscem zamieszkania
wykształcenie min. zawodowe, - umiejętność pracy w grupie,
obsługa komputera, - doświadczenie mile widziane
wykształcenie min. zawodowe-handlowe,
obsługa kasy fiskalnej, - doświadczenie mile widziane
wykształcenie zawodowe, - komunikatywność,
pracowitość, umiejętność pracy w zespole,
książeczka sanepidowska
wykształcenie zawodowe, - komunikatywność,
pracowitość, umiejętność pracy w zespole,
książeczka sanepidowska
wykształcenie zawodowe, średnie, - doświadczenie mile widziane
wykształcenie średnie
wykształcenie min. zawodowe,
dyspozycyjność, może być osoba ucząca się w systemie zaocznym
lub wieczorowym,
mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
wykształcenie min. zawodowe,
mile widziane doświadczenie w gastronomii
prawo jazdy kat. B, - książeczka sanepidowska,
mile widziane doświadczenie
wykształcenie zawodowe, - obsługa kasy fiskalnej,
aktualne badania lekarskie
wykształcenie zawodowe – gastronomiczne,
doświadczenie mile widziane
doświadczenie mile widziane
wykształcenie zawodowe
mile widziane doświadczenie w pracy w ochronie,
umiejętność koncentracji i wykonywania poleceń,
orzeczenie o niepełnosprawności, - zaświadczenie o niekaralności
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Ślub za 1084 złote
Zmiana ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego” wchodzi w życie 1 marca
2015 roku. Dotyczy ona nie tylko zawierania małżeństw poza urzędem stanu
cywilnego, ale też nadawaniu dziecku
obco brzmiącego imienia. Reguluje też
kwestię nowych dowodów osobistych.
Pozostańmy jednak na razie tylko przy
ślubach. Od marca br. przysięgę małżeńską będzie można złożyć nie tylko
przy ołtarzu w kościele, nie tylko w
urzędzie stanu cywilnego, ale również
w innym wybranym przez młoda parę
miejscu – w pałacu, w parku lub innych
„pięknych okolicznościach przyrody”.
Czy mieszkańcy naszego powiatu już
się do tej zmiany przygotowują?
Mieszkańcy Strzelec pamiętają, że
ze dwa lata temu pewien nietypowy ślub
odbył się w Parku Miejskim. Młoda para
zwróciła się do władz gminy z prośbą o
użyczenie parku na tę uroczystość i taką
zgodę dostała. Nie był to ślub cywilny,
ani konkordatowy, ale prawdopodobnie
związany z jakimś kościołem chrześcijańskim.
Ewa Sosnowska, kierownik USC w
Strzelcach Opolskich, przyznaje, że już
wcześniej udzielała ślubów poza urzędem – w szpitalu, w zakładzie karnym,
nawet w domu, jeśli było podyktowane
to uzasadnionymi przyczynami. Ale i
tak w największej w naszym powiecie
gminie liczba cywilnych małżeństw nie
jest duża – ok. 80 rocznie.
- Sezon ślubów zaczyna się u nas po
Wielkiej Nocy (w styczniu br. zawarty
został tylko jeden ślub cywilny), ale
apogeum przypada na okres od czerwca
do sierpnia, choć w maju, mimo wielu
przesądów, że to niesprzyjający miesiąc
dla nowożeńców, też zdarza się a więc
ci, którzy chcieliby skorzystać możliwości, jakie daje nowa ustawa, mają
jeszcze trochę czasu na poinformowanie
nas o swych zamiarach. Gdyby ktoś
chciał wybrać ślub w plenerze – może
to zrobić, ale z drugiej strony – kto
zagwarantuje piękną pogodę na tę wyjątkową w życiu chwilę? Sądzę jednak,
że pomysły na nietypowe miejsce ślubu
już rodzą się w firmach zajmujących się
za ciężkie pieniądze ich organizacją.
Maria Wanglorz, inspektor w
USC w Leśnicy, obserwuje spadek
liczby zawieranych małżeństw w gminie. Nie tylko tych cywilnych, ale i
konkordatowych i tych zawieranych
poza granicami kraju, które rejestrowane
są w USC.
- W ubiegłym roku zarejestrowaliśmy 74 małżeństwa, wcześniej – ponad
sto. I tylko raz w roku 2014 ślub został
udzielony poza USC, w Raszowej -

mówi. – Nowa ustawa wprowadza
wprawdzie możliwość zawarcia ślubu
poza USC, ale dopłata w wysokości
tysiąca złotych ponad standardową
kwotę 84 złotych, może stanowić istotną
przeszkodę.
Trochę mnie to dziwi, bo jak słyszę
– na ślub i wesele trzeba przeznaczyć
niemałe kwoty, liczone już z czterema
zerami. Wyjaśnienie przynosi opinia
przyszłej panny młodej, która ślub zaplanowała na maj tego roku.
- Często bywa tak, że ślub cywilny
zawiera się bardziej dla formalności, a
„prawdziwy”, kościelny, dopiero wtedy, gdy uzbiera się odpowiednią ilość
gotówki, by stać było na urządzenie
hucznego wesela (i poprawin), na kilkadziesiąt osób Wtedy nie żal wydać
ponad 20-30 tysięcy złotych (z obrączkami, kwiatami, ubraniami dla państwa
młodych, wynajmem eleganckiego
lokalu, w którym gościom zaserwują
pyszne dania, z zespołem, który zagwarantuje dobrą zabawę oraz fotografem
i kamerzystą). Z taką kwotą, ocenioną
z grubsza, trzeba się liczyć przy założeniu, że będzie to uroczystość z tych
skromniejszych, na 60 zaledwie osób.
W takim przypadku wydanie wcześniej,
przy cywilnym ślubie, tysiąca złotych to
trochę jednak rozrzutność.
Irena Tiszbierek, kierownik USC
w Ujeździe, także zauważa, że w gminie nieliczne są śluby cywilne – 12-15
rocznie w ogólnej liczbie zarejestrowanych ok. 45-50. Do 28 marca br. tylko
trzy przyszłe młode pary zgłosiły chęć
zawarcia małżeństwa w USC. Ale w
przyszłości, kiedy wejdą już w życie
nowe przepisy – być może zdecyduje
się na to więcej par. Ważne jest, by ślub
odbywał się w godnym miejscu i nie
zagrażał bezpieczeństwu osób uczest-

niczących w uroczystości ani osobom
postronnym.
Izbicko jest jedyną gminą, gdzie
młodzi wykazują zainteresowanie zawarciem małżeństwa cywilnego poza
USC. Karina Wrzeciono, kierownik
USC, już usłyszała, że dwie pary mają
zamiar pobrać się w pięknie odremontowanym pałacu w Izbicku. Nie widzi
jednak przeszkód, żeby komuś udzielić
ślubu w przypałacowym parku, jeśli taka
będzie wola przyszłych małżonków. Na
razie śluby cywilne stanowią zaledwie
jedną piątą z ogółu (24-25 rocznie)
rejestrowanych w USC.
W ciągu 10 lat, odkąd kierownikiem USC w Kolonowskiem jest
Krzysztof Laski, ani jeden ślub cywilny
nie został zawarty poza urzędem. Ani
szpitala w gminie nie ma, ani więzienia, a dotychczas obowiązująca ustawa
dopuszczała wyjątkowe sytuacje. Od
lat zdecydowaną większość małżeństw
w gminie to małżeństwa konkordatowe.
- Jako kierownik USC sam muszę
ocenić, czy miejsce jest godne dla tak
ważnej uroczystości i czy jest bezpieczne. Gminy nadmorskie już powiedziały
„nie” dla małżeństw zawieranych na
plaży – tam bezpieczeństwa nie da się
zapewnić. A u nas plaż nie ma – śmieje
się.
- Jest za to na przykład Regolowiec
– zauważam. I tu K. Laski przyznaje, że
faktycznie, tam można by zorganizować
uroczystość, zastrzega jednak, że każde
potencjalnie wskazane przez parę młodą
miejsce, musiałby najpierw pojechać i
obejrzeć, by ocenić, czy spełnia wymogi
dla tak ważnego aktu. Na razie to tylko
„gdybanie”.
Najmłodszy stażem kierownik USC
w gronie moich rozmówców, Norbert
Gawlik z Jemielnicy zauważa, że
„gmina jest wyznaniowa”. Na ok. 40
rejestrowanych tu rocznie związków
małżeńskich zaledwie 3-6 to śluby
cywilne, pozostałe to konkordatowe, a
2 – zawarte poza granicami kraju.
- Jestem konserwatystą, dość sceptycznie patrzę na zmiany, które wejdą
w życie po 1 marca br. I choć w Polsce
nie ma takich zwyczajów, by śluby
organizować w plenerze, to muszę przyznać, że ludzie miewają zdumiewające
pomysły. Miałem już propozycję, by
ślub zorganizować na posesji, ale… przy
głównej drodze.
Zgodnie z ustawą – wybrane miejsce ma być godne. Trzeba mieć gdzie
zawiesić godło. Od strony technicznej
ślub w plenerze wygląda dość marnie,
więc w zasadzie w grę wchodzą tylko te
lokale, które świadczą usługi związane z
organizacją wesel. Nie sądzę, by wielu
mieszkańców naszej gminy było zainteresowanych takimi nowinkami, tym
bardziej, że tak rzadko związki cywilne
są u nas formalizowane.

Laury dla „naszych”
Ideę honorowania Laurami Umiejętności i Kompetencji osób, które
zdecydowanie wybijają się ponad
przeciętność swymi dokonaniami –
indywidualnymi lub zespołowymi
– wprowadziła przed laty Regionalna
Izba Gospodarcza w Katowicach. Po
powstaniu Opolskiej Izby Gospodarczej – „Laury” zaczęto przyznawać
także w naszym województwie. Z
biegiem czasu prestiż nagrody rósł, a
wielu nagrodzonych w poprzednich
edycjach po wymaganym okresie karencji zdobywało Laury na kolejnym,
wyższym szczeblu .
Z ogromną przyjemnością zatem
informujemy, że zdobywców Laurów
2014 znaleźli się również mieszkańcy
powiatu strzeleckiego:
Pan Józef Garbacz, prezes
Zarządu Banku Spółdzielczego w
Leśnicy, otrzymał Platynowy Laur
Umiejętności i Kompetencji

Pan Jan Mika, właściciel strzeleckiej firmy Drewnoplast zdobył Złoty
Laur w kategorii: Menedżer, lider
społeczno-gospodarczy
Transannaberg Wiesiollek J.M
Sp. J. w Strzelcach Opolskich zdobyła Złoty Laur w kategorii: Firma
rodzinna
Przedsiębiorstwo PORJOT
Jerzy Pordzik z Izbicka zdobyło
Srebrny Laur w kategorii: Polskie
przedsiębiorstwo
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, życząc wielu dalszych sukcesów, a naszym
czytelnikom prezentujemy zdjęcie
mało oficjalne: starosta Józef Swaczyna w objęciach Minister Elżbiety
Bieńkowskiej, Komisarza ds. Rynku
Wewnętrznego i Usług UE nagrodzonej Opolskim Orłem Księcia Jana
Dobrego podczas uroczystości w
Filharmonii Opolskiej 9 stycznia br.

Najlepsza w województwie
9 stycznia w Opolu odbył się etap
rejonowy XXIII edycji Olimpiady
Promocji Zdrowego Stylu Życia
Polskiego Czerwonego Krzyża. Najlepsze wyniki w teście dotyczącym
wiedzy na temat historii i działań
Polskiego Czerwonego Krzyża, zasad
zdrowego żywienia, higieny osobistej
i otoczenia, ochrony środowiska
naturalnego, profilaktyki uzależnień,
zapobiegania HIV/ AIDS oraz innym
chorobom wirusowym, jak również
znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy osiągnęła Monika Wąsik
z klasy 3a w LO w Zawadzkiem

Zajęła I miejsce i będzie reprezentować region opolski w kolejnym
etapie olimpiady.

Kibicuj rodzinnie
W piątek 30 stycznia 2015 roku w
hali sportowej przy Gimnazjum nr 2
w Strzelcach Opolskich (ul. Kozielska
34) zostanie rozegrany III Turniej
Piłkarski o Puchar Księdza Prałata
Zygmunta Lubienieckiego. Wystąpią
w nim drużyny księży z diecezji: Częstochowskiej, Bielsko-Żywieckiej,
Świdnickiej, Gliwickiej, Opolskiej
oraz drużyna szafarzy Komunii Świętej z Diecezji Opolskiej.
Turniej jest organizowany pod
hasłem: „Rodzinne kibicowanie Fair
Play”. Zapraszamy wszystkich chętnych do kibicowania. Dla kibiców

przygotowano wiele atrakcyjnych
konkursów i nagród, min. kolacja w
Kubaturze z Kubą Błaszczykowskim,
zestaw meblowy, sprzęt sportowy, vouchery na rodzinny weekend i pobyt
w hotelu-spa „Dębowe Wzgórze” w
Pokrzywnej, zestaw sypialniany, voucher na darmowy kurs prawa jazdy
i wiele innych atrakcyjnych nagród.
Wstęp wolny!
W imieniu organizatorów
– ks. Jerzy Kostorz
Kapelan Ludzi Sportu
Diecezji Opolskiej
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9 lat temu Ola doznała poważnych poparzeń. Od co najmniej 5 lat oszuści ze słowami „Szczęść
Boże” wyłudzają pieniądze na „pomoc” dla niej.

Nie daj się nabrać hienie!

Pięć lat temu, w maju 2010 roku
„Super Express” alarmował: „Ktoś
rozsyła w Internecie prośbę o pomoc
w leczeniu poparzonej 5-letniej Oli
Kuczmy z Sanoka (Podkarpackie).
Pieniądze jednak zamiast do rodziców dziecka trafiają do wyłudzacza!
To nie pierwszy taki przypadek
- dlatego apelujemy - nie dajmy
hienom zarobić na nieszczęściu
dziecka!”.
Tata dziewczynki prosił: ”- Nie
przesyłajcie dalej tego oszukańczego
e-maila. W ten sposób nie pomagacie
naszej córeczce, a jedynie napełniacie
kieszenie osobie żerującej na nieszczęściu biednego dziecka”.
W artykule wypowiadał się też
kom. Z. Urbański z biura prasowego
Komendy Głównej Policji, twierdząc,
że to ”najzwyklejsze oszustwo, za
które grozi do 8 lat więzienia. Na
pewno zajmiemy się tą bulwersującą
sprawą”.
Mimo tych zapewnień policji, z
forum internautów wynika, że i trzy
lata temu, i kilka miesięcy temu maile oszusta z prośbą o pomoc dla tak
ciężko doświadczonej dziewczynki
ponownie były rozsyłane. Mimo że
do poparzenia doszło 9 lat wcześniej! Dodajmy, że w listopadzie 2014
na stronie internetowej szpitala w
Prokocimiu pojawił się następujący
komunikat:
„W związku z rozsyłaną poprzez

pocztę elektroniczną informacją
na temat pomocy poparzonej Oli
uprzejmie informuję, że Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
nie jest autorem apelu o pomoc dla
tej dziewczynki oraz nie potwierdza
jego wiarygodności. Dlatego prosimy
wszystkie osoby, które otrzymają tego
maila o jego dalsze nie rozsyłanie”.
Nie wracalibyśmy do sprawy,
gdyby nie fakt, że 26 stycznia br. i
do naszej redakcji dotarł mail hieny
takiej treści:
”PRZEŚLIJ GDZIE MOŻESZ, w
niezmienionej formie
Pozdrawiam i Szczęść Boże
Ola wygrała z ogniem bój o życie,
teraz walczy o swoją przyszłość! 14sto miesięczna dziewczynka ma spaloną skórę , uszkodzone kości czaszki na
skutek wysokiej temperatury, nie ma
połowy twarzy. Po pożarze trafiła do
krakowskiego szpitala w Prokocimiu
i jest pod opieką chirurga specjalisty
od oparzeń doc. Jacka Puchały .
Czekają ją kolejne operacje i długa
rehabilitacja, na którą potrzebne są
pieniądze
NIE MAMY NIC - RODZICE SĄ
BEZSILNI.
Nie zmieniaj treści tego maila
tylko po prostu prześlij go dalej.
Ciebie kosztuje to tylko kliknięcie,
a rodzice dostają 3 grosze za każdego maila przesłanego w tej formie.

Mail zawiera skrypt html, który zlicza
ile razy był wysłany a płaci firma
zajmująca się badaniami skuteczności
mailingu jako formy marketingowej.”
Do maila dołączone było zdjęcie
twarzy poparzonego dziecka. Pewnie
mail przesłałabym dalej, gdyby nie
fakt, że nie pojawiło się w nim ani
nazwisko Oli, ani nazwa fundacji,
która wspiera jej leczenie.
Ot, typowy ”łańcuszek św. Antoniego” – o którym zapewne pamiętają
starsi czytelnicy, młodszym zaś przypominamy, że w latach, kiedy jeszcze
nikomu nie śniło się o poczcie elektronicznej, do wielu domów trafiały listy
pisane ręcznie z prośbą, czy wręcz
nakazem: ”przepisz ten list i wyślij do
dziesięciu swoich znajomych. Za żadne skarby nie przerywaj łańcuszka”.
Przerwanie łańcuszka groziło straszliwymi konsekwencjami zdrowotnymi
dla odbiorcy i nieszczęściami dla całej
rodziny, a przesłanie listu znajomym
miało gwarantować sukces finansowy.
Czasy się zmieniły, dziś sukces
finansowy gwarantuje zaledwie jedno
”kliknięcie”. Tyle, że to kliknięcie
gwarantuje pieniądze hienie. Inne
określenia dla autora tego procederu
nie nadają się do druku.
Jeśli już pięć lat temu owa hiena
zabrała się do takiej formy wyłudzania
pieniędzy i robi to do dziś – można
tylko domyślać się, nieźle na tym
zarobiła. Nie dajcie jej zarobić więcej!
Marta Górka

Dziewczyny walczyły o tytuł

9 stycznia 2015 roku CKZiU było
organizatorem Mistrzostw Powiatu
Strzeleckiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej Dziewcząt.
W zawodach wzięły udział trzy
szkoły ponadgimnazjalne reprezentujące: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Strzelce Op.;
Zespół Szkół Ogólnokształcących
- Strzelce Op.; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Zawadzkie.
W sumie 36 dziewcząt rywalizowało fair play o awans do 1/2 finału
Mistrzostw Województwa Opolskiego . Do dalszych rozgrywek mogła
przejść tylko jedna drużyna – Mistrz
Powiatu Strzeleckiego , którą została
reprezentacja Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego - Strzelce Opolskie.
Roman Hołobut

Klasyfikacja końcowa :
- I miejsce CKZiU Strzelce Op.
- II miejsce ZSP Zawadzkie
- III Miejsce ZSO Strzelce Opn

Szlachetna Paczka 2015

Kolejny rok uczniowie naszej szkoły
włączyli się aktywnie do ogólnopolskiej
akcji „Szlachetna Paczka”. 5 klas technikum CKZiU podjęło się przygotowania
świątecznych darów dla 5 rodzin z powiatu strzeleckiego. Uczniowie z klasy I
Thek, I Tot, II Tmg, III Tsg i IVTg przy
wsparciu rodziców i wychowawców
zebrali pieniądze na zakup środków
czystości, artykułów żywnościowych,
sprzętów gospodarstwa domowego i
innych niezbędnych rodzinom produktów. Młodzież z klasy I Thek i ITot , aby
zebrać niezbędne środki pieniężne, zorganizowała kiermasze samodzielnie upieczonych ciast. W ciągu zaledwie dwóch
tygodni grudnia każda z klas przygotowała od kilku do kilkunastu kartonów z
prezentami zgodnie z potrzebami rodzin,
które zostały przekazane obdarowanym
przez wolontariuszy - opiekunów rodzin.
Działania naszych uczniów w zakresie przygotowania świątecznych paczek
w ogromnym zakresie wsparła firma „

Energo Mechanik” ze Strzelec Opolskich,
która pomogła uczniom klasy I Thek
spełnić najważniejsze potrzeby jednej z
rodzin. Pracownicy tejże firmy z własnych pieniędzy i z własnej inicjatywy
zorganizowali zakupili pralkę, łóżko,
obuwie i kurtki zimowe oraz zabawki dla
dzieci. Bez wsparcia tej firmy uczniowie

nie mogliby spełnić potrzeb wybranej
przez nich rodziny.
Możemy być dumni z uczniów
naszej szkoły, że z roku na rok rośnie
zaangażowanie z ich strony , aby
bezinteresownie pomagać najbardziej
potrzebującym.
Joanna Drabik, Agnieszka Filipczak

Prawdziwy bój o granty
Od 2005 roku (z przerwą 2013)
Zarząd Powiatu Strzeleckiego przyznaje tzw. granty edukacyjne w
szkołach i placówkach, dla których
Powiat Strzelecki jest organem prowadzącym. Dodatkowe pieniądze przeznaczone są głównie na rozszerzenie
oferty zajęć pozalekcyjnych. O tym,
że takie rozwiązanie sprawdza się w
praktyce i cieszy się wzięciem wśród
uczniów i pedagogów, świadczy fakt,
że co roku zgłaszanych jest więcej
wniosków. W ubiegłym roku zgłoszono ich 20, w tym – o osiem więcej. I
to na kwotę prawie dwukrotnie przekraczającą plan!
W dniu 23 stycznia br. odbyło się
posiedzenie Komisji do spraw oceny

i wyboru wniosków do realizacji w
ramach konkursu „Granty Edukacyjne Powiatu Strzeleckiego 2015”.
Komisja miała do rozdysponowania
70.000,00 zł. Złożonych zostało
28 wniosków (w tym aż 7 zgłosiło
CKZiU!) na łączną kwotę 136.273,03
zł. Jakie granty zgłoszono do konkursu? Wachlarz jest niezwykle szeroki:
od zajęć terapeutycznych dla uczniów
z upośledzeniami, poprzez zajęcia
sportowe, jak i przygotowujące do
matury.
Ostateczną decyzję o przyznaniu
grantów podejmie Zarząd Powiatu
Strzeleckiego, o której wkrótce potem
poinformujemy naszych czytelników.

O rodzinie Pranklów (3)

Kontynuujemy wybrane fragmenty wspomnień Waltera Prankla, członka jednej z najbardziej
znanych w Strzelcach rodzin przed
wojną.
Traktat wersalski ograniczył wojsko niemiecki, czyli Reichswehrę do
100 tysięcy żołnierzy. W owym czasie
było to nie tylko przez nacjonalistów
uważane za hańbę i próbowano te
ograniczenia obejść. Brat był w
„Strzelcach Krajowych”, która jako
nielegalna Reichswera po kryjomu
przechodziła przeszkolenie wojskowe. „Strzelcy Krajowi” rozpłynęli się
później w szeregach S.A. Ja również
chętnie nosiłbym jakiś mundur, więc
rodzice pozwolili mi wstąpienie do
Hitlerjugend. Tym bardziej, że brak
zaangażowania młodego człowieka
na dłużej w jakąś działalność bywał
podejrzany. Ojciec był przecież odpowiedzialny za firmę i załogę, zatem dla
uniknięcia większego zła wybierało
się mniejsze. Zresztą nie zaszkodziła
mi przynależność do małomiasteczkowego HJ, bo jak pamiętam było
to dość niefrasobliwe. Z narodowym
socjalizmem byliśmy już zapoznani
podczas lekcji niemieckiego w szkole,
które prowadził przekonany ideowiec
prof. gim. Schönamsgruber. Zamiast
klasyków czytaliśmy nordyckie sagi
i „Eddę” (poemat islandzki – przyp.
red.) , a także libretta oper Wagnera,
cenione przez Hitlera i jego ludzi.
Szybko jednak zacząłem opuszczać
imprezy organizowane przez HJ, bo
były po prostu nudne, wypełnione
wrzeszczeniem pieśni żołnierskich
nacjonalistycznych i głupią musztrą.
Moim hobby było czytanie, jazda
na rowerze, ale przede wszystkim
zajmowałem się technicznymi zabawkami (kolejka, składanki). Cóż
to było za przeżycie, gdy na pierwszym samodzielnie skonstruowanym
radioodbiornikiem kryształowym,
mogłem wysłucha audycji radia Gliwice czy Wrocław, a nieraz i bardziej
odległych. Mimo że znałem podstawy
zjawisk, pozostawało jednak pewne
zdziwienie działaniem cudownego
aparatu. Wtedy było to rodzajem
sportu, aby uzyskać połączenie z

możliwie najdalszymi stacjami.
Moje kieszonkowe zamieniałem na
części do radia, kupowane w mieście.
Przez to tak zaniedbałem obowiązki
szkolne, że ten wcześniej wspomniany
„niebieski list” do rodziców (wypominający opuszczenie się w nauce) był
nieunikniony.
Prawie wszystkie ferie szkolne
spędzałem z bratem w dobrach rycerskich w Siedlnicy Dolnej (Zedlitz), w
których babcia, matka mojej matki –
Anna - rządziła dość rygorystycznie.
Ta długa wieś, rociągająca się na ok.
3 km usytuowana była niedaleko
Wschowej (ok. 3 km). Do ówczesnej
granicy z Polską było ok. 6 km.
Podróż do Siedlnicy była dla
nas atrakcją, bo rozkoszowaliśmy
się jazdą koleją. Najpierw zwykłym
pociągiem do Wschowej, gdzie na
nas czekał już powóz konny albo
wypożyczony samochód zorganizowany przez babcię Annę. Zanim
tam dotarliśmy, przejeżdżaliśmy
Wrocław. Wolniej jechaliśmy przez
przedmieścia i poszerzające się w
miarę zbliżania do dworca torowiska.
Wrocław robił na nas wrażenie swoją
wielkomiejskością. Witała nas olbrzymia - z fantastycznym sklepieniem
– hala dworca, wypełniona tłumem
ludzi oraz biegającymi wzdłuż pociągu sprzedawcami, którzy głośno
zachwalali swoje towary. Czymś
szczególnym było przerywanie podróży na obiad we Wrocławiu. Poczekalnia leżała piętro niżej od peronów w
dużej hali, gdzie również były kasy
biletowe i bagażowe, sklepiki itp. W
sumie podróż trwałą chyba dłużej niż
pół dnia.
W Siedlnicy poznawaliśmy zasady funkcjonowania gospodarstwa
wiejskiego. We wcześniejszych latach
bawiliśmy się w pięknym parku.
Latem słyszeliśmy nieraz klekot
bocianów, które miały gniazda na wysokich topolach za południowymi zabudowaniami dworu. Bardzo chętnie
jeździłem okazyjnie bryczką konną
do lasu i na folwarku gdzie chowano
jałówki. To było tak odmienne od naszego codziennego życia, związanego
z fabryką ojca…
Tłum. Karol Mutz
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Zimowe utrzymanie naszych dróg

dok. ze str. 1

powiatowych. Szczegółowe informacje o tym, które odcinki dróg powiatowych zostały zaliczone do
jednej z trzech wymienionych wyżej kategorii, można znaleźć poniżej.
Zauważyć należy, że część dróg powiatowych – lub ich odcinki – jest całkowicie wyłączona z
akcji zimowego utrzymania w razie bardzo trudnych warunków atmosferycznych – intensywnych
opadów śniegu, zawiewania itp. Łączna długość takich odcinków na terenie powiatu strzeleckiego
wynosi blisko 13,7 km.
Standard III P podwyższony
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości.
Dopuszczalne odstępstwo od standardu po ustaniu opadów śniegu
•
Luźny – do 6 godzin
•
Błoto pośniegowe – do 6 godzin
•
Zajeżdżony (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu) – występuje
Standard III
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.
Jezdnia posypywana na:
•
Skrzyżowaniach z drogami - na dł. pomiędzy znakami ostrzegawczymi,
•
Skrzyżowaniach z koleją- na dł. pomiędzy znakami ostrzegawczymi,
•
Niebezpiecznych zakrętach (kąt zwrotu powyżej 5°),
•
Odcinkami o pochyleniu > 4%,
•
Przystankach autobusowych, mostach, wiaduktach, przejściach dla pieszych,
•
Odcinkach przy obiektach użyteczności publicznej
(kościoły, przedszkolach urzędy, ośrodki zdrowia),
Dopuszczalne odstępstwo od standardu po ustaniu opadów śniegu
•
Luźny – do 6 godzin
•
Zajeżdżony - występuje
•
Zaspy, języki śniegowe, lokalnie - występują
•
Utrudnienia dla samochodów osobowych - występują
Standard V
Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem
mijanek. Jezdnia posypana na odcinku decydującym o możliwości ruchu.
Dopuszczalne odstępstwo od standardu po ustaniu opadów śniegu
•
Luźny – do 16 godzin
•
Zajeżdżony - występuje
•
Nabój śnieżny - występuje
•
Zaspy – występują, do 24 godzin
Dla dróg V standardu dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. – nie dotyczy odcinków
dróg umożliwiających dojazd do miejscowości.
Dodajmy jeszcze na koniec jedną istotną uwagę: wyznaczony czas na odśnieżenie i posypanie dróg
powiatowych w III standardzie to 5-6 godzin po ustaniu opadów oraz od stwierdzenia zjawiska śliskości.
Przypomnijmy też, że utrzymanie chodników przy posesjach należy do ich właścicieli lub
zarządców.

Drogi, lub odcinki dróg, które zostaną całkowicie wyłączone z ZUD
w razie bardzo trudnych warunków atmosferycznych
(zawiewanie, intensywne opady itp.)
CZĘŚĆ I
Nr drogi
1841 O
1441 O
1466 O
1412 O
1439 O
1827 O
SUMA

Nazwa ciągu drogowego
- przebieg / lokalizacja odcinka drogi
Jemielnica - Barut
Zimna Wódka - Jaryszów
Błotnica Strzelecka - Sieroniowice (odc. Balcarzowice Sieroniowice)
Dolna - Olszowa (od cmentarza do DP 1439 O)
Zalesie Śląskie - Olszowa (odc. od ostatniej posesji w m.
Czarnocin do pierwszej posesji w m. Zalesie Śl.)
Ligota Dolna - DP 1805 O (odc. od DW 409 do pierwszej
posesji)

dł. drogi
- odcinka

CZĘŚĆ I - zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie
Leśnica, Ujazd, Zawadzkie, częśći gminy Jemielnica i Strzelce Opolskie
Nr drogi

Nazwa ciągu drogowego
- przebieg / lokalizacja odcinka drogi

1803 O
1812 O

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

Piotrówka - Żędowice
(Dąbrówka) granica województwa śląskiego - Barut
od skrzyżowania z drogą powiatową 1803 O w Barucie do końca
zabudowy
Kielcza - granica województwa śląskiego (Krupski Młyn)
Jemielnica - Barut
Klucz - DP 1455 O
Zimna Wódka - Jaryszów
Nogowczyce - Balcarzowice
Olszowa - Ujzad
Ujzad - Niezdrowice - granica województwa śląskiego (Pławniowice)
Ujazd - Kędzierzyn - Koźle
Sieroniowice - Ujazd
Błotnica Strzelecka - Sieroniowice
Jemielnica - granica województwa - (Kotulin)
od skrzyżowania z drogą wojewódzką 426 w Jemielnicy do skrzyżowania z drogą powiatową 1466 O
od skrzyżowania z drogą powiatową 1466 O do granicy powiatu
Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie
Dolna - Olszowa
Kędzierzyn - Koźle - Januszkowice
Zalesie Śląskie - Kędzierzyn - Koźle
Góra Św. Anny - Leśnica
Zalesie Śląskie - Olszowa
Leśnica - Żyrowa

1472 O
1805 O
1808 O
1818 O
1827 O

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

1836 O
1841 O
1440 O
1441 O
1442 O
1455 O
1457 O
1458 O
1461 O
1466 O
1802 O

1807 O
1848 O
1854 O
1842 O
SUMA

Nazwa ciągu drogowego
- przebieg / lokalizacja odcinka drogi
Strzelce Opolskie – Krasiejów (od skrzyżowania z drogą
powiatową 1816 O w Kadłubie do granicy powiatu)
Rozmierz - Grodzisko
Ligota Czamborowa - Sucha
Piotrówka – Osiek (od skrzyżowania w m. Bokowe do skrzyżowania z drogą powiatową 1804 O w Osieku)

1801 O
SUMA

Nazwa ciągu drogowego
- przebieg / lokalizacja odcinka drogi
Strzelcze Opolskie – Brzezina (od skrzyżowania z drogą
gminną ul. Brzezińska do skrzyżowania z drogą krajową 88)

Nazwa drogi i jej przebieg

1468 O
1471 O

Leśnica - Poręba
Leśnica - Żyrowa

2,200

Nr drogi

Nazwa ciągu drogowego
- przebieg / lokalizacja odcinka drogi

1804 O

Strzelce Opolskie - Kolonowskie
od skrzyżowania z drogą powiatową 1821 O w Osieku do skrzyżowania
z drogą powiatową 1823 O w Osieku
od skrzyżowania z drogą powiatową 1823 O w Osieku do skrzyżowania
z drogą powiatową 1839 O w Staniszczach Wielkich
od skrzyżowania z drogą powiatową 1839 O do skrzyżowania z drogą
powiatową 1838 O w Staniszczach Wielkich
Strzelce Opolskie - Krasiejów
od ronda na skrzyżowaniu ul. Cementowej i 1 Maja w Strzelcach
Opolskich do skrzyżowania z drogą powiatową 1816 O w Kadłubie

15,097

dł. drogi
- odcinka
2,500
2,210
3,638
3,398

1807 O

11,746

dł. drogi
- odcinka
2,137
2,137

1804 O
1812 O

Strzelce Op. - Kolonowskie
Dąbrówka
- granica województwa
śląskiego - Barut
Płużnica Wielka
- gran. woj. Śląskiego
ul. Celna w m. Strzelce Op.

1824 O
2280 O
1857 O

Gąsiorowice
- do końca zabudowy
(kier. Bokowe)

Odcinek drogi wyłączony
Długość
z zimowego utrzymania odcinka [km]
Leśnica - Poręba
od końca zabudowy do
granicy powiatu
Podborzany - Osiek
do końca zabudowy
w Barucie do granicy
powiatu
Płużnica Wielka
- gran.woj. Śląskiego
od końca zabudowy
do skrz. z DW 426
od końca ul. Szkolnej
(tj. od początku lasu)
do skrz. z drogą gminną
Strzelce Op. - Bokowe

Razem długość odcinków dróg wyłączonych z zimowego utrzymania

0,733
4,570

1,964
9,783

10,900
4,002

3,092
8,776

9,256
2,160
7,090
2,645
2,736
7,350
0,685

2,901
18,411
8,745
4,455
7,285

3,660
1,631
3,677
2,735

9,256

2,160
7,090

2,645
2,736
7,350

0,685

2,901

18,411
8,745

58,110

0,612

4,455
7,285
40,698

40,716

CZĘŚĆ II - zimowe utrzymanie dróg powiatowych
w gminie Izbicko, części gminy Jemielnica, Kolonowskie i Strzelce Opolskie

1,560
2,400

1816 O
1821 O
1823 O
1838 O
1839 O
1958 O

1806 O

Drogi/ odcinki dróg powiatowych wyłączone
z zimowego utrzymania w sezonie 2014/2015
Nr drogi

4,570
3,660
1,631
3,677
2,735
10,900
4,002
1,964
9,783
3,092
9,388

9,670

3,660
3,677
1,600

CZĘŚĆ III
Nr drogi

9,670
0,773

139,564

SUMA

CZĘŚĆ II
Nr drogi

Długość odcinka drogi
Długość drogi /
odcinka drogi w poszczególnym standardzie z.u.d.
objętego
zimowym
utrzymaniem
IIIP
III
V

4,409
1,282
4,097
0,727
0,930

1809 O
1815 O
1817 O
1819 O
1820 O
1822 O
1825 O
1749 O
1848 O
1850 O
1854 O
1840 O
1842 O

1,675
0,575

13,695

1843 O
1855 O
1857 O
SUMA

od skrzyżowania z drogą powiatową 1816 O w kadłubie do granicy
powiatu
Kadłub - Spórok
Rozmierka - Osiek
Kadłub - Osiek
Staniszcze Wielkie - Staniszcze Małe
Spórok - Staniszcze Wielkie
Myślina - Staniszcze Małe - Spórok
od skrzyżowania z drogą powiatową 1939 O w Spóroku do skrzyżowania
z drogą wojewódzką 463
od skrzyżowania z drogą wojewódzką 463 do granicy powiatu
Sucha - Kalinów
od skrzyżowania z drogą krajową 94 w Suchej do skrzyżowania z drogą
powiatową 1820 w Szymiszowie
od skrzyżowania z drogą powiatową 1820 O w Szymiszowie do skrzyżowania z drogą wojewódzką 409 w Kalinowie
Izbicko - Ligota Dolna
Izbicko - Grodzisko
Otmice - Kamień Śląski
Kalinowice - Siedlec
Szymiszów - Rożniątów
Sucha - Rozmierka
Izbicko - Ligota Czamborowa - DK 94
Raszowa - Nakło (od tabl. miejsc. Grabów)
Rozmierz - Grodzisko
Otmice - DK 94 (Suchodaniec)
Ligota Czamborowa - Sucha
Jemielnica - Gąsiorowice
Piotrówka - Osiek
od skrzyżowania z drogą wojewódzką 426 w Piotrówce do skrzyżowania w m. Bokowe
od skrzyżowania w m. Bokowe do skrzyżowania z drogą powiatową
1804 O w Osieku
Gąsiorowice - Piotrówka
Jemielnica - Gąsiorowice
Gąsiorowice - do końca zabudowy (kier. Bokowe)

Długość odcinka drogi
Długość drogi /
odcinka drogi w poszczególnym standardzie z.u.d.
objętego
zimowym
utrzymaniem
IIIP
III
V
7,681

0,312
6,549
0,820

14,121
11,621
2,500
4,470
4,108
3,567
3,200
4,185
7,685

4,470

4,185
  

4,108
3,567
3,200
5,125
2,560

5,175
2,482

2,693
9,245
12,794
2,324
5,635
3,250
4,265
3,226
0,525
2,210
3,784
3,638
2,592
9,760

9,245
12,794
3,250
4,265

2,592

2,324
5,635
3,226
0,525
2,210
3,784
3,638

6,362
3,398
2,061
2,130
0,568
122,199

2,061
2,130
21,096

61,493

0,568
39,610
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O F E R T Y P R A C Y PUP

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

FREZER
ZAWADZKIE
		

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

„Koperty życia”
już niedługo

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
niezamówionych nie zwracamy.
Druk: Drukarnia „PRO MEDIA”
45-125 Opole, ul. Składowa 4,
tel. 77/4428008, fax 77/4428009

- wykształcenie zawodowe,
- doświadczenie na stanowisku frezer lub
frezer CNC opcjonalnie doświadczenie na
stanowisku operator innych maszyn sterowanych numerycznie,
		
- upr. do obsługi suwnicy sterowanej z poziomu
roboczego w tym bezprzewodowo
ŚLUSARZ – MECHANIK
ZAWADZKIE
- wykształcenie min. zawodowe,
UTRZYMANIA RUCHU		
- upr. energetyczne mile widziane
TOKARZ
POZNOWICE
- wykształcenie zawodowe,
		
- obsługa tokarek
ŚLUSARZ-MONTER
STRZELCE OP.
- wykształcenie zawodowe - techniczne
SPAWACZ
OLSZOWA
- wykształcenie zawodowe,
		
- umiejętność spawania metodą TIG,
		
- uprawnienia: stosowne zaświadczenia,
książeczka spawacza,
		
- doświadczenie: 2-3 lata spawania metodą
TIG
PRACOWNIK
WG ZLECEŃ
- wykształcenie min. budowlane-malarz,
OGÓLNOBUD./MURARZ		
- prawo jazdy kat. B mile widziane,
		
- doświadczenie
MURARZ
WGZLECEŃ
- wykształcenie zawodowe,
		
- mile widziane prawo jazdy kat.B,
		
- mile widziane doświadczenie
PŁYTKARZ
WG ZLECEŃ
- wykształcenie zawodowe,
- REGIPSIARZ		
- umiejętność układania kafelek, regipsy,
		
- mile widziane prawo jazdy kat.B,
		
- mile widziane doświadczenie
MECHANIK SAM.
STRZELCE OP.
- wykształcenie zawodowe –mechaniczne,
CIĘŻAROWYCH		
- min. rok doświadczenia,
		
- umiejętność samodzielnego naprawiania
samochodów
KIEROWCA W RUCHU
TRASY
- doświadczenie mile widziane,
MIĘDZYNARODOWYM
MIĘDZYN.
- prawo jazdy kat. C+E, kwalifikacje,
		
- mile widziana znajomość j. niemieckiego /
angielskiego,
		
- wykształcenie min. zawodowe
KIEROWCA KAT. C+E
TRASY
- prawo jazdy kat. C+E, - upr. ADR,
MIEDZYN.
- mile widziane podstawy języka niemieckiego
KIEROWCA KAT.C
WG. ZLECEŃ
- wykształcenie zawodowe,
+ PRACOWNIK 		
- prawo jazdy kat. C,
BUDOWLANY		
- doświadczenie mile widziane
		
- umiejętność prac budowlanych
KIEROWCA - PILOT
WJAZDY
- wykształcenie zawodowe,
POJAZDÓW
ZAGRANICZNE - 3 lata prawo jazdy kat.B,
PONADNORAMTYDE, NL, B, A
- język niemiecki w stopniu
WNYCH			 komunikatywnym
MAGAZYNIER
STRZELCE OP.
- wykształcenie średnie,
		
- gotowość do pracy w ruchu ciągłym,
		
- upr. do obsługi wózków widłowych
MAGAZYNIER
STRZELCE OP.
- wykształcenie zawodowe,
		
- upr.na obsługę wózkówwidłowych
OPERATOR MASZYN		
- wykształcenie zawodowe-techniczne,
DO PROD. OPAKOWAŃ		
- mile widziane doświadczenie na podobnym
stanowisku
CZYNNOŚCI
STRZELCE OP.
- wykształcenie zawodowe,
PRODUKCYJNE		
- zdolności manualne,
		
- dyspozycyjność dopracy w systemie 3 zmianowym, zaangażowanie i chęci do pracy
PRACOWNIK PROD.
STRZELCE OP.
- zdolności manualne,
		
- biegła znajomość języka angielskiego
PAKOWACZ
STRZELCE OP.
- wykształcenie średnie,
		
- gotowość do pracy w ruchu ciagłym

OPERATOR ŻURAWIA
STRZELCE OP.
		
OPERATOR PRODUKCJI STRZELCE OP.
		
		
OPERATOR RĘBAKA
STRZELCE OP.
		
OPERATOR URZĄDZEŃ
ZAWADZKIE
WALCOWNICZYCH
(DO PRZYUCZENIA)
OPERATOR SUWNICY
ZAWADZKIE
OPERATOR MASZYN
KRAPKOWICE
OPERATOR MASZYN
STRZELCE OP.
ELEKTRYK
STRZELCE OP.
		
		
		
MECHANIK
STRZELCE OP.
UTRZYMANIA RUCHU		
		
ELEKTRYK
STRZELCE OP.
UTRZYMANIA RUCHU		
		
MECHATRONIK
STRZELCE OP.
		
		
USTAWIACZ MASZYN
STRZELCE OP.
		
		
		
MISTRZ ZMIANOWY
STRZELCE OP.
PRODUKCJI		
		
PILARZ
KOLONOWSKIE
(OPERATOR PIŁY		
TAŚMOWEJ)		
ASYSTENT TECHNIKA
STRZELCE OP.
SPECJALISTA
STANISZCZE
DO SPRAW JAKOŚCI
MAŁE
		
PIECOWY
ZAWADZKIE
MONTER
ZAWADZKIE
NAWIERZCHNI		
KOLEJOWYCH		
KONTROLER JAKOŚCI
ZAWADZKIE
HALI PRODUKCYJNEJ		
		

Nr drogi

Nazwa ciągu drogowego
- przebieg / lokalizacja odcinka drogi

1801 O

Strzelce Opolskie - Brzezina
ul. Ujazdowska od skrzyżowania z drogą krajową 94 do skrzyżowania
z drogą gminną ul. Brzezińska
od skrzyżowania z drogą gminną ul. Brzezińska do skrzyżowania z
drogą krajową 88
Strzelce Opolskie - Kolonowskie
ul. Habryki od skrzyżowania z drogą powiatową ul. 1 Maja do skrzyżowania z drogą gminną ul. Leśna
ul. Osiecka od skrzyżowania z drogą gminną ul. Leśną do Podborzan
Strzelce Opolskie - Krasiejów
ul. Powstańców Śląskich na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową
94 do skrzyżowania z drogą powiatową ul. 1 Maja

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy 706
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718

1807 O

2281 O
2271 O
2272 O
2273 O
2274 O
2275 O
2276 O
2277 O
2278 O
2279 O
2280 O
1847 O
SUMA

- upr. SI lub SII z koniecznością rozszerzenia
w ciągu 2 m-cy od zatrudnienia
- wykształcenie zawodowe
- wykształcenie zawodowe
- wykształcenie min. średnie,
- umiejętność spawania metodą MIG, TIG,
- upr. elektryczne do 1 kV,
- słaba znajomość języka angielskiego
- wykształcenie min. zawodowe,
- doświadczenia w dziale utrzymania ruchu,
- gotowość do pracy w ruchu ciagłym
- wykształcenie zawodowe,
- gotowość do pracy w ruchu ciągłym,
- upr. Sep do 1 kV lub bez ograniczenia napięcia
- wykształcenie średnie techniczne, wyższe
techniczne,
- znajomość rysunku technicznego i czytania
dokumentacji maszyn,
- dobra znajomość języka niemieckiego
- wykształcenie zawodowe, średnie techniczne,
- znajomość budowy maszyn,
- doświadczenie na po9dobnym stanowisku,
- mile widziana znajomość języka niemieckiego
w stopniu komunikatywny,
- wykształcenie wyższe
- umiejętność zarządzania zespołem pracowniczym,
- doświadczenie na podobnym stanowisku
- wykształcenie zawodowe –mechaniczne,
- umiejętność czytania rysunku technicznego,
- min.2 letnie doświadczenie
- wykształcenie średnie techniczne
- wykszt. min. średnie –ochrona środowiska,
- obsługa komputera,
- bardzo dobra znajomość j. angielskiego
- upr. energetyczne grupa II
- wykształcenie zawodowe,
- upr. do obsługi wózków jezdniowych,
- upr. do obsługi suwnicy z poziomu roboczego
- wykształcenie średnie zawodowe – techniczne,
- doświadczenie na stanowisku kontrolera
jakości, obsługa komputera,
- upr. II stopnia do badań nieniszczących,
przynajmniej w jednej z metod badawczych
(VT,UD,PT lub MT)
- upr. SEP, gr I powyżej 1kV

CZĘŚĆ III - zimowe utrzymanie dróg powiatowych
w mieście Strzelce Opolskie i części gminy Strzelce Opolskie

cd. ze str. 6

1804 O

wykształcenie zawodowe,
upr. II Ż, - doświadczenie,
wykształcenie średnie,
gotowość do pracy w ruchu ciągłym,
podstawy znajomość j. niemieckiego
wykształcenie zawodowe,
gotowość do pracy w ruchu ciągłym

ELEKTRYK SIECI
ZAWADZKIE
ELEKTRYCZNYCH
RECEPCJONISTA
KAMIEŃ ŚLĄSKI - wykształcenie wyższe,
-KOSMETYCZKA		
- obsługa kasy fiskalnej, - upr. kosmetyczki,
		
- dobra znajomość j. niemieckiego, komunikatywnie angielskiego

dok. ze str. 1
Nasze społeczeństwo starzeje się,
młodzi rozpierzchają się po świecie. Zanika model rodziny wielopokoleniowej.
Coraz częściej dziadkowie czy rodzice
(lub jedno z nich) zostają sami. Mają
szczęście, gdy mogą liczyć w trudnych
chwilach na pomoc sąsiadów lub osób zaprzyjaźnionych. Gorzej, gdy zamykają się
w swej samotności, z nikim nie utrzymują
bliskich kontaktów, albo ich sąsiedzi nie
lubią otwierać się na potrzeby innych, bo
przecież i tak się zdarza.
W chwili utraty przytomności przez
chorego, wiedza o nim zawarta w „kopercie życia” może okazać się prawdziwym
skarbem. Tym bardziej, że wszystkie służby ratownicze będą wiedziały, gdzie szukać
najważniejszych informacji. Lodówkę jako
miejsce przechowywania owej koperty
wybrano nieprzypadkowo – to „mebel”,
który mają prawie wszyscy. Oczywiście
na drzwiach lodówki znajdzie się naklejka
informująca, że tam znajdują się istotne dla
zdrowia i życia chorego dane.
M. Górka

-

ul. 1 Maja od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Powstańców Śl. do
ronda na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Cementową
ul. Powstańców Śląskich na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. 1 Maja do skrzyżowania z drogą powiatową ul. Dworcowa
ul. Dworcowa
ul. Cementowa
ul. Zakładowa
ul. Szpitalna
ul. Mickiewicza
ul. Budowlanych
ul. Budowlanych - boczna
ul. Matejki
ul. Nowowiejska
ul. Celna
Strzelce Opolskie - Dziewkowice

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

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

Długość odcinka drogi
Długość drogi /
odcinka drogi w poszczególnym standardzie z.u.d.
objętego
zimowym
utrzymaniem
IIIP
III
V
3,272

1,135
2,137

4,570

2,821

0,453
4,117
0,425
2,396

0,335

0,335

1,174
1,215
1,628
0,500
1,460
0,865
0,305
1,220
1,395
0,255
3,292
24,307

1,174
1,628
0,500
1,460
1,220
1,395
  
12,121

0,865
0,305

3,292
3,292

0,255
7,679
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością
dziś wraz z Państwem składamy
najserdeczniejsze życzenia z
okazji okrągłych rocznic urodzin
czworgu mieszkańcom naszego
powiatu: trzem Jubilatkom i jednemu Jubilatowi, którzy w drugiej
połowie stycznia br. obchodzili
swoje 90 urodziny.
23 stycznia br. 90 lat skończyła Pani Maria Bartoszek,
mieszkająca w Kielczy. Gratulacje i urodzinowe życzenia z
okolicznościowym upominkiem
przekazał Jubilatce starosta Józef
Swaczyna.
26 stycznia 90 urodziny obchodził Pan Eugeniusz Wanat,
mieszkaniec Strzelec Opolskich.
W dniu tak ważnego święta z
życzeniami, upominkiem i gratulacjami pospieszył do Jubilata
starosta Józef Swaczyna.
W tym samym dniu, 26 stycznia, swoją „dziewięćdziesiątkę”
świętowała również Pani Maria
Maciaszczyk z Góry Św. Anny.
Jej także urodzinowe życzenia
i okazjonalny prezent wręczył
starosta Józef Swaczyna.
Pani Weronika Bombelka,
mieszkanka Żędowic, swój Jubileusz 90-lecia obchodziła w niedzielę, 25 stycznia. Dzień później
ze słodkim upominkiem, najlepszymi życzeniami i gratulacjami
odwiedził Jubilatkę wicestarosta
Janusz Żyłka.

Wszystkim Jubilatom przekazujemy serdeczne życzenia w imieniu redakcji:
dużo zdrowia, uśmiechu i wielu jeszcze lat bez trosk, pełnych słońca.

Luty w Powiatowym Centrum Kultury
Przed nami kolejne wydarzenia:
10 lutego o godzinie 10.00

w ramach „Dnia bezpiecznego Internetu” zapraszamy na spektakl teatralny
– Teatru Moralitet - z elementami profilaktyczno –edukacyjnymi wraz z zakończeniem w formie warsztatowej
pt. „On-line”. Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc do 05.02.2015 r. Oferta kierowana do klas III – VI
szkoły podstawowej.
12 lutego, zapraszamy na dwa seanse Kabaretu Młodych Panów. Pierwszy rozpocznie się o godzinie 17:30,
drugi o 20:15
13 lutego, w godzinach 10:00 – 13:00 w naszym Centrum odbędzie się
Finał Powiatowego Dyktanda w j. angielskim, natomiast po południu
, o godz.17:00 koncert charytatywny organizowany przez Fundację
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” . Koncert na rzecz Sebastiana Mańczyka,
zagrają lokalne zespoły muzyczne.
Galeria III filary zaprasza wszystkich miłośników dobrej sztuki na
wernisaż wystawy prac Anny Marii Rogowskiej, 14 lutego 2015,
o godz.17:30. „Klimaty - paradoksy – skojarzenia” malarstwo i fotografia. Wstęp wolny.
Przez 35 lat nauczyciel dyplomowany sztuki w placówkach oświatowych
różnego szczebla: szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, studium
nauczycielskie, gimnazjum.
Przez 20 lat metodyk sztuki w Wojewódzkim Ośrodku Metodyczny w
Opolu, autor wielu publikacji z zakresu sztuki i metodyki wychowania
plastycznego, projektów edukacyjnych i programów doskonalenia
nauczycieli sztuki, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli,
uczestnik licznych komisji w konkursach plastycznych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.
Studia:
1971 – Kierunek plastyczno-techniczny – Studium Nauczycielskie w Opolu
1982 – Dyplom z malarstwa w pracowni profesora Norberta Witka – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Filia
w Cieszynie
Studia podyplomowe:
1985 – Instytut Wychowania Artystycznego, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
1988 – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
2012, 2013, 2014 – kolejne edycje studiów podyplomowych – „Katedra Jean Monnet” - Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Opolskiego

Nagrody i wyróżnienia:
1973 – Opole – malarstwo (wyr.)
1978 – Warszawa – malarstwo (wyr.)
1983 – Gdańsk – malarstwo - I nagroda
1988 – Prudnik – grafika – II nagroda
1989 – Grand Prix – I Biennale Plastyków Pedagogów – malarstwo
2004 – nagroda za zespołowy projekt z Małgorzatą Wojdyło na wystrój przychodni dziecięcej w Opolu oraz
realizacja w/w projektu
2013 – nominacja do nagrody wojewódzkiej „Działaczy i animatorów kultury”
1991 - Złoty Krzyż Zasługi
2002 - Medal Komisji Edukacji Narodowej
oraz wiele innych za działalność artystyczną i edukacyjną w dziedzinie sztuki (Ministra, Kuratora Oświaty i inne)
Twórczość plastyczna:
Uprawia malarstwo olejne, akryl, pastel, akwarelę, grafikę, rysunek i
fotografię.
Zaraz po wernisażu, 14 lutego , o godz.18:00 zapraszamy Państwa na
Koncert walentynkowy w rytmie muzyki hiszpańskiej. Bilety do nabycia
w Dziale Promocji (codziennie od godz.8:00 – 16:00 ), 15 zł przedsprzedaż,
20 zł w dniu koncertu.
Artyści zaprezentują materiał z najnowszej płyty, zatytułowanej - „Raices”.
Dzięki korzennym brzmieniom i aranżacjom, można uchwycić naturalność,
prostotę a zarazem niezwykłe piękno i malowniczość charakterystycznych
stylów muzycznych przemierzanych krajów. Na jednym krążku znalazły
się melodie i rytmy geograficznie odległe lecz emocjonalnie bliskie sobie:
począwszy od namiętnego flamenco, poprzez nastrojowe kubańskie bolera,
przeszywającą meksykańską ranczerę, tętniącą życiem kolumbijską kumbię
i nostalgiczne tango argentyńskie.
Materiał został nagrany wraz z muzykami formacji flamenco-latino Aire
Andaluz. Wyjątkowy klimat koncertów zespołu tworzy wyśmienita gra na
gitarze Adama Hliniaka, energiczna gra perkusyjna Wojciecha Skowrona,
melodyjna trąbka Ernesta Heksela oraz pełen wyrazu taniec Krzysztofa Hliniaka.
Serdecznie zapraszamy!
W dalszym ciągu można dopisać się na warsztaty ceramiki i rzeźby w glinie (kolejne zajęcia juz 05.02.2015 r.,
zajęcia płatne). Zapisy pod numerem telefonu 77 412 30 13. Zapraszamy także do udziału w zajęciach teatralnych,
które odbywają się w każdy wtorek o godzinie 16:30.
Wszystkie informacje na temat nadchodzących imprez oraz warsztatów, a także relacje z przeprowadzonych
już przedsięwzięć można znaleźć odwiedzając naszą stronę internetową www.centrum-kultury.eu
oraz na facebooku: www.facebook.com/PowiatoweCentrumKulturyStrzelceOp.

