DRODZY MIESZKAŃCY!
Przyznajmy
NAGRODĘ KONSUMENTA
w konkursie na

NAJLEPSZY PRODUKT
POWIATU STRZELECKIEGO 2014

ZAGŁOSUJ NA SWOJEGO
FAWORYTA
i
WYGRAJ 42-CALOWY
TELEWIZOR!
Zgłoszone produkty prezentujemy w środku numeru.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.
Wypełnij kartę do głosowania - na str. 4

Starosta we władzach
Związku Powiatów Polskich
XVIII Zgromadzenie Związku Powiatów Polskich wybrało nowy Zarząd ZPP
i Komisję Rewizyjną. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Starosta
Strzelecki Józef Swaczyna.

Radzi, informuje i pomaga
Tak najkrócej można scharakteryzować funkcje Powiatowego Rzecznika
Praw Konsumentów. W powiecie strzseleckim od 2006 roku jest nim Małgorzata
Płaszczyk Waligórska, prawniczka. W
pierwszym roku udzieliła ponad 1300
porad, w minionym – trzykrotnie
więcej!
Rzecznik konsumentów jest instytucją
samorządową o charakterze doradczym dla
indywidualnego konsumenta.
Nie ma uprawnień do wydawania nakazów, zakazów, nakładania kar i grzywien
na przedsiębiorców. Rzecznik służy konsumentowi przede wszystkim bezpłatną

poradą prawną, a w celu wyegzekwowania
należnych konsumentowi świadczeń wykorzystuje uprawnienia procesowe.
Największą bronią konsumenta jest
wybór! To konsument decyduje czy wybiera dany towar lub usługę i od jakiego
przedsiębiorcy.
Rzecznik udzielił w roku 2014
- 3912 porad
Każdego dnia odwiedza lub dzwoni
do Rzecznika od kilku do kilkudziesięciu
konsumentów. Sprawy są od banalnych i
dotyczących małych kwot do skomplikowanych kredytowych na kilkaset tysięcy.
dok. na str. 2

Mój Walenty jest the best
To ogólnopolska akcja profilaktyczna. Z
okazji zbliżających się WALENTYNEK,
obchodzonych 14 lutego, Krajowe Centrum ds. AIDS zachęca przede wszystkim
młode, ale pełnoletnie osoby do wykonania
testu w kierunku HIV.
Więcej czytaj na str. 2

Jak uczą nasze szkoły?
- Z opublikowanego kilka dni temu
raportu OECD „Education Policy Outlook
2015. Making Reforms Happen”, w którym
poddano ocenie 450 reform oświaty wdrożonych w krajach członkowskich w latach
2008-2014, wynika, że żadna zmiana w
polskiej oświacie nie została rzetelnie
podsumowana i oceniona. A przecież
były to ważne reformy: wprowadzenie do
systemu edukacji gimnazjów, reforma matury i obniżenie wieku szkolnego. Dlatego
eksperci OECD stwierdzają bez ogródek:
polska edukacja składa się z wielu luźno
powiązanych ze sobą pomysłów, które

zmieniają się w zależności od tego, kto
akurat rządzi – mówi Waldemar Gaida,
członek Zarządu Powiatu. – Zatem odpowiedź na pytanie, „jak uczą nasze szkoły”,
nie może być jednoznaczna.
- Ale wyniki PISA, opublikowane
w listopadzie 2014 roku wskazują, że
polscy gimnazjaliści znaleźli się w czołówce krajów z najwyższymi wynikami.
Mają kompetencje porównywalne z
rówieśnikami z Norwegii, Danii, Australii i Kanady. Istotnie lepsi od nich
okazali się tylko Czesi, którzy osiągnęli
najwyższe wyniki w Międzynarodowym

badaniu kompetencji komputerowych i
informacyjnych (ICILS).
- To wynik daleko lepszy niż w poprzednich latach, ale eksperci uważają, że
był to tylko jednorazowy skok, którego
nie da się powtórzyć w następnych latach.
- Jednak egzaminy zewnętrzne
dają w miarę obiektywny obraz jakości
nauczania.
- Kluczowe jest tu określenie „w
miarę”. Jednak zauważyć należy, że uczniowie trafiający do gimnazjów wynoszą
dok. na str. 2

Paliło się!
W dniu 5 lutego 2014 r. o godz. 16:24
dyżurny stanowiska kierowania otrzymał
informację o pożarze w klatce schodowej
w miejscowości Zawadzkie. Dyżurny do
pożaru zadysponował 2 zastępy z naszej
JRG oraz dwa zastępy OSP z Zawadzkiego
Po przybyciu na miejsce zdarzenia kierujący działaniem ratowniczym ustalił, że pali
się w pomieszczeniu piwnicznym bloku
mieszkalnego, występuje silne zadymienie
w pomieszczeniach piwnicznych, na klatce
schodowej oraz w mieszkaniach na poziomie parteru i pierwszego piętra. Działania
straży polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, odłączeniu energii elektrycznej
w budynku, ewakuacji 10 osób z budynku, ugaszeniu pożaru, przewietrzeniu
pomieszczeń, sprawdzeniu przy pomocy
kamery termowizyjnej pomieszczeń celem
wyeliminowania zarzewi ognia. Naszych
ratowników w działaniach wspierali policjanci oraz ratownicy medyczni.
Podczas tej samej służby o godz 00:36
dyżurny otrzymał informację o pożarze w
tartaku w miejscowości Kolonowskie, do
którego zadysponował dwa zastępy naszej
JRG oraz zastępy OSP Kolonowskie, Staniszcze Wielkie, Spórok, Staniszcze Małe,
Zawadzkie oraz Kadłub. Po przybyciu na
miejsce zdarzenia kierujący działaniem

ratowniczym ustalił, że pali się wiata tartaczna, w której znajduje się trak taśmowy.
Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu
energii elektrycznej na terenie zakładu,
oświetleniu terenu prowadzonych działań
gaśniczych, podaniu trzech prądów wody

w natarciu na palącą się wiatę oraz jednego
prądu wody w obronie na dach, ugaszeniu
pożaru, sprawdzeniu przy pomocy kamery
termowizyjnej miejsca pożaru celem wyeliminowania zarzewi ognia.
Tekst st. kpt. P. Zdziechowski, foto
dh Maciej Kaczmarzyk OSP Zawadzkie

Czytanie staje się modne?
20 tysięcy, 1300, 700 - to cyfry matematycznie charakteryzujące statystyki
konkursu, do którego w tym roku szkolnym
przystąpili również uczniowie Gimnazjum
Dwujęzycznego. Cyfra pierwsza oznacza
uczestników, druga - ilość klas, a trzecia liczbę tytułów książek ulubionych przez
nastolatki w Polsce. W tegorocznej edycji
konkursu ,,Między nami, czytelnikami” to
właśnie nimi w sposób szczególny zajmują
się uczestnicy zmagań, walcząc o cenne
nagrody i satysfakcję bycia we wspólnocie
ludzi, którzy wiedzą, kim był Aragorn i co
podawano do herbaty w małym domu na
Zielonym Wzgórzu.
Najpopularniejsze książki czytane
przez nastolatki w całej Polsce to ,,Opowieści z Narnii” Lewisa, ,,Harry Potter”
Rowling oraz ,,Hobbit” Tolkiena (w
niektórych województwach występujący zamiennie z ,, Władcą Pierścieni”).
dok. na str. 2
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Sesja Rady Powiatu

Czwarta w tej kadencji sesja zwołana
została na 28 stycznia br.
W składzie Rady znów nastąpiła zmiana. Po wygaśnięciu mandatu Rajmunda
Hudzika (wskutek zrzeczenia się), jego
miejsce zajęła Edyta Bem. Po złożeniu
ślubowania powołana została również
w skład dwóch komisji problemowych:

dok. ze str. 1

Komisji Edukacji i Komisji Rewizyjnej.
Po przedstawieniu przez starostę
informacji o pracy Zarządu Powiatu w
okresie międzysesyjnym, radni przystąpili do dyskusji nad sprawozdaniem
z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za 2014 r. Dodać należy, że
w marcu ub. zakończyła się trzyletnia

kadencja tej komisji, w związku z czym
wówczas zmienił się jej skład. W miejsce
A. Pietrusiaka powołany został Edward
Dziedzic. W czerwcowym posiedzeniu
Komisji Bezpieczeństwa uczestniczył
przedstawiciel Placówki Straży Granicznej
w Opolu, który przedstawił jej działalność na terenie powiatu strzeleckiego.
Do głównych zadań Straży Granicznej
należy kontrola legalności pobytu cudzoziemców oraz ich zatrudnienia na terenie
kraju. Na Opolszczyźnie największą grupę
obcokrajowców stanowią Ukraińcy, a w
powiecie strzeleckim – obywatele Korei
Południowej. Przypomnijmy jeszcze, że
do kompetencji Straży Granicznej należy
także m.in. kontrolowanie działalności
gospodarczej, osób fizycznych, rolników,
którzy dają zatrudnienie cudzoziemcom.
Sprawdzani są także sami cudzoziemcy,
którzy zakładają działalność gospodarczą. Straż Graniczna może również m.in.
kontrolować czas pracy kierowców oraz
monitorować trasy przejazdów ładunków
z niebezpiecznymi odpadami. O ile ta część
sprawozdania przyjęta została bez większej
dyskusji radnych, to wzbudził ją fragment
dotyczący analizy stanu bezpieczeństwa i
porządku publicznego na terenie powiatu
strzeleckiego, zwłaszcza w aspekcie zmian
organizacji pracy policji w gminie Zawadz-

Radzi, informuje i pomaga

Zdarzają się porady dot. reklamacji
artykułów spożywczych, środków odchudzających czy nożyków do golenia jak i
kredytów hipotecznych na duże kwoty,
umów o dostawę prądu, umów ubezpieczeniowych czy finansowych. Każda sprawa
jest praktycznie inna i poradnictwo Rzecznika obejmuje wszystkie sprawy gdzie
po jednej stronie sporu jest konsument,
a po drugiej przedsiębiorca. Najwięcej
porad dotyczyło usług, następnie umów
sprzedaży oraz umów poza lokalem przedsiębiorstwa:
1646 dotyczyło usług,
1415 umów sprzedaży
851 umów poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość
Sprawy, które trafiają do Rzecznika
z prośbą o interwencję i wystąpienie
do przedsiębiorcy to zazwyczaj sprawy
bardziej skomplikowane, których konsumenci nie byli w stanie załatwić w sposób
polubowny samodzielnie.
W roku 2014 zarejestrowano kolejny
rok z rzędu rekordową liczbę 548 takich
spraw.
Przykładowe ciekawe sprawy:
Konsumentka otrzymała zaproszenie
na pokaz garnków. Nie posiadała zdolności kredytowej i nie była zainteresowana
żadnymi towarami. Rzekomo wylosowała
prezent i poproszono ją, by podpisała jego

odbiór. Po miesiącu otrzymała umowę
kredytową na ok 5000 zł.
Konsumentka miała kredyt na ok
15 000 zł, spłacała go sobie sukcesywnie.
W pewnym momencie potrzebowała
pilnie dobrać 500 zł. Przygotowano jej
nową umowę z kosztami ubezpieczenia i
prowizją z zamknięciem starego kredytu
i do wypłaty żądanymi 500 zł, na której
nieświadomie straciła ok 7000 zł kapitału i dodatkowo odsetki. Po interwencji
Rzecznika Bank zgodził się na powrót do
starej umowy.
Konsumenci zakupili płytki podłogowe za kwotę 4970 zł. Po krótkim okresie
użytkowania płytki wyglądały fatalnie,
nadmiernie wchłaniały brud i nie można
ich było wyczyścić żadnymi dostępnymi
środkami. Po pierwszej reklamacji gwarant
nie poczuwał się do odpowiedzialności za
towar twierdząc, iż nie posiada on żadnych
wad. Po interwencji rzecznika konsumenci
otrzymali kwotę 1200 zł rabatu i specjalistyczne środki czyszczące. Niestety nie
przyniosło to oczekiwanego efektu i po
czyszczeniu problem powtórzył się. Po
kolejnej interwencji Rzecznika Konsumentom zwrócono całość zapłaconej kwoty.
Interwencje Rzecznika to zarówno
sprawy o mniejszej wartości – akcesoria
komputerowe, motoryzacyjne, obuwie,
kosmetyki etc. jak i sprawy towarów o

wartości kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Statystyka świadczy o zapotrzebowaniu na poradnictwo i interwencje
Rzecznika oraz inne działania mające na
celu ochronę praw konsumentów. Rzecznik podejmuje również wiele działań o
charakterze edukacyjnym – lekcje w szkołach, artykuły prasowe, audycje radiowe.
W roku 2014 Rzecznik zorganizował w
Powiecie Strzeleckim wraz z Urzędem
Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
i Opolu akcję „UFAJ ALE SPRAWDZAJ”,
za którą otrzymał podziękowania
Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów z okazji 15-lecia istnienia tej instytucji wyróżniło osoby, które w znacznym
stopniu przyczyniły się do zwiększenia
ochrony interesów konsumentów. Spośród
370 rzeczników wyróżniono 24 najbardziej zasłużonych. Wśród nich znalazł się
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w
Strzelcach Opolskich.
Podstawowym celem rzecznika jest
zaspokajanie potrzeb mieszkańców powiatu na poradnictwo konsumenckie i
podnoszenie świadomości konsumentów
i przedsiębiorców. Znaczna część mieszkańców powiatu wie, iż ma swoje prawa
jako konsumenci i wie do kogo się zwrócić
w razie problemów.

kie – po likwidacji komisariatu.
Szczegóły z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku ujęte zostały
w protokołach z jej posiedzeń, które
są do wglądu w Wydziale Zarządzania
Kryzysowego Starostwa Powiatowego w
Strzelcach Opolskich.
Ostatecznie sprawozdanie z prac tej
komisji w ubiegłym roku radni przyjęli
jednogłośnie.
Podobnie stało się w przypadku innych uchwał, podjętych na ostatniej sesji
w następujących sprawach:
- zatwierdzenia planów pracy komisji
stałych na rok 2015,
- zasad nadawania tytułu „Zasłużony
dla Powiatu Strzeleckiego” (dzięki
przyjętej nowelizacji ten zaszczytny
tytuł może być również nadawany
pośmiertnie – dla szczególnego uhonorowania wyjątkowych osób)
- rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Strzeleckiego w 2015 roku
- wyboru członków Rady Społecznej
przy Szpitalu Powiatowym im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach
Opolskich (w skład Rady Społecznej
naszego szpitala wszedł Mieczysław
Wojtaszek, delegowany przez Wojewodę Opolskiego).
(mg)

Nowa
radna

Edyta Bem (MN) - 47 l., wykszt. wyższe, dr nauk teologicznych, mieszka w
Strzelcach Opolskich, pracuje w CKZiU
w Strzelcach Opolskich. Po złożeniu ślubowania na sesji Rady Powiatu 28 stycznia
br. zainaugurowała swoją działalność w
samorządzie powiatowym.

Jak uczą nasze szkoły?

dok. ze str. 1

ze szkół podstawowych różny stopień
przygotowania. W wielu przypadkach
pęd do uzyskania jak najlepszych ocen na
świadectwach, do „czerwonych pasków”
na zakończenie szkoły, nie odzwierciedla
rzeczywistych umiejętności ani wiedzy
uczniów. Zbyt często okazuje się, że uczeń
z piątkami czy szóstkami, na wyższym
etapie nauki ma trudności z osiąganiem
porównywalnych ocen.
- Szkoła to przede wszystkim nauczyciele – może zbyt mało wyjaśniają
i tłumaczą?
- Zacytuję słowa jednej z emerytowanych już wrocławskich nauczycielek,
do dziś udzielającej korepetycji z chemii:
uczniowie zbyt często boją się pytać, jeśli
czegoś nie rozumieją, bo może to być
poczytane na ich niekorzyść. Nauczyciele
tak ostro oceniają uczniów, że ci przestają
wierzyć w swoje możliwości. Zbyt rzadko
omawiane są na lekcjach sprawdziany i
zadania domowe i niestety, w szkole za
mało czasu poświęca się na ugruntowanie
wiedzy. To ocena wypływająca z obserwacji. Ale te obserwacje potwierdzają
również badania OECD na temat relacji
uczeń – nauczyciel. Wśród 34 państw
Polska znalazła się na ostatnim miejscu
– aż 26 proc. polskich piętnastolatków

oceniło, że z większością nauczycieli nie
da się dogadać, 38 proc. – że nauczyciele
nie słuchają tego, co mówią do nich uczniowie; 24 proc. polskich uczniów sądzi,
że kiedy będą potrzebowali dodatkowej
pomocy - nie uzyskają jej od nauczycieli;
34 proc. – że pedagodzy nie traktują ich
uczciwie. A przecież, co przyznaje OECD,
relacje nauczyciel – uczeń są kluczowymi
dla szkoły.
- Wróćmy zatem do pierwszego
pytania: jak uczą nasze szkoły?
- W ostatnim rankingu „Perspektyw”
(uznawanym powszechnie za jedną z
najlepszych zewnętrznych ocen szkół), ze
stycznia 2015, szkoły, dla których Powiat
Strzelecki jest organem prowadzącym,
poprawiły swoją pozycję pod względem
wyników w olimpiadach, natomiast pogorszyły w wynikach egzaminów maturalnych
na poziomie rozszerzonym. Świetne były
wyniki egzaminu zawodowego w CKZiU,
ale tylko w dwóch specjalnościach technikum. Fakt dość dalekich miejsc na liście
powinien dla nas wszystkich stanowić
kwestię do zastanowienia, np. celem dla
Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w ZSO powinno być wejście
do „złotej setki” szkół w Polsce.
Rozmawiała Marta Górka

Czytanie staje się modne? Mój Walenty
dok. ze str. 1
Są na rankingowej liście tytuły nowe
(,,Zmierzch” Meyer, ,,Igrzyska śmierci”
Collins), ale i klasyka literatury dziecięcej
i młodzieżowej (,,Dzieci z Bullerbyn”,
,,Pinokio”). Znaną powszechnie ze szkoły
polską twórczość reprezentuje ,,Akademia
Pana Kleksa”.
Mottem organizatorów konkursu
czytelniczego, czyli Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego, są słowa: „Niech
czytający wciągnie nieczytającego i razem
coś zrobią”.
Okazuje się, że wbrew obawom polonistów, zadanie to wcale nie jest trudne.
Wychodzi na jaw, że większość przeciętnej klasy zna prawie wszystkie pozycje
obecne w dziesiątce najpoczytniejszych
książek. Uczniowie pamiętają autorów,
wątki, postacie.
– Cztery razy czytałem ,,Władcę
Pierścieni” - mówi gimnazjalista, a sądząc
po jego orientacji w tekście, nie można
mieć co do tego wątpliwości. – Co to za
konkurs? Chcę w nim wziąć udział - pyta
licealistka zaintrygowana wywieszoną w
klasie listą dobrze znanych pozycji.
– Znam wszystkie te książki - deklaruje i z żalem przyjmuje wiadomość, że

zmagania dotyczą tylko uczniów do 15.
roku życia.
Komentarze wywołują również zadania, które wykonują gimnazjaliści biorący
udział w konkursowych zmaganiach.
Wszyscy podziwiali (choć niektórzy
tylko próbowali) potraw przygotowanych według literackich opisów: tortu
waniliowego i ciasteczek Ani z Zielonego
Wzgórza, czarno-białego ciasta Prawie
Bezgłowego Nicka, Eliksiru Uśmiechu
profesora Snape’a, rachatłukum według
,,Opowieści z Narnii”.
Konkursowicze powodują też spore
zamieszanie, pojawiając się na szkolnym
korytarzu jako Drużyna Pierścienia lub
wertując biblioteczne książki jako postacie
z popularnych baśni.
Okazuje się wtedy, że nikt nie wspiera
się brykami i wyszukiwarkami internetowymi, a wszyscy doskonale znają nawet
drobne elementy fabuły. W końcu pada
pełne desperacji pytanie: - Proszę pani, dlaczego my nie czytamy t a k i c h książek?
Pytanie to tylko na pozór jest retoryczne, bo przecież właśnie c z y t a m y.
Dorota Maćkula

jest the best

dok. ze str. 1
Na co dzień troszczymy się o zdrowie
– zarówno swoje własne, jak i naszego Walentego lub naszej Walentynki. Dlaczego
więc nie wykonać testu w kierunku HIV?
Lista wszystkich punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD), w których można
bezpłatnie, anonimowo i bez skierowania
zrobić test w kierunku HIV, znajduje się
na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS
www.aids.gov.pl.
Jednym z elementów walentynek jest
wzajemne wręczanie sobie upominków. Z
myślą o tym Krajowe Centrum ds. AIDS
przygotowało elektroniczną pocztówkę z krótką informacją o testowaniu,
którą można wysłać wybranej osobie.
Wystarczy jedynie wpisać życzenia i
adresata w edytowalną wersję kartki, a
następnie dołączyć ją do wiadomości
e-mail. Kartkę walentynkową można pobrać ze strony www.aids.gov.pl.
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich

Wojewódzkie podsumowanie rankingu „Perspektyw”
z udziałem dyrektor CKZiU Haliny Kajstury
Strzelce Opolskie, dnia 05.02.2015r.

STAROSTA STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację,
o wydaniu w dniu 05.02.2015r. na rzecz „Blattin Polska” Spółka z o.o. - Siedlec ul. Poznowicka
1, 47-180 Izbicko, decyzji nr 45/15 o pozwoleniu na budowę dwóch silosów typu ZL50-5-145-55
na materiały sypkie w Siedlcu przy ulicy Poznowickiej 1, na działkach nr 446/28 i 446/27 obręb
ewidencyjny Siedlec.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
– Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211,
(w godzinach pn.8.00÷16.00, wt.-pt.7.30÷15.30)
można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.
z up. Starosty
Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
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OFERTY PRACY

Niemało na szkolenia
– nikłe zainteresowanie

Jak wygląda nabór wniosków o
pozyskanie środków na szkolenie pracowników?
- Na razie mizernie – przyznaje wicedyrektor PUP Roman Kus. – Kilka firm
wydaje się zainteresowanych, ale formalnych wniosków jeszcze nie ma. Właściwie
to dziwna sytuacja, bo można uzyskać
całkiem spore dofinansowanie: w dużych
przedsiębiorstwach 80% kosztów kształcenia, ale nie więcej niż 300% przeciętnego
wynagrodzenia na jednego pracownika w

ciągu roku, a w małych, zatrudniających
do 10 osób, aż 100% kosztów kształcenia.
Jako Urzędu Pracy nie interesuje nas ani
kto prowadzi kurs, ani jego rodzaj – firmy
mają wolną rękę w wyborze firmy szkoleniowej, jak i profilu szkolenia, a także
liczby osób skierowanych na nie. Jedynym
warunkiem umożliwiającym skorzystanie
z dofinansowania jest wiek kierowanych
na szkolenie pracowników – co najmniej
45 lat.

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.
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)
2)
3)
4)
5)

określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem
się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacje lub uprawnień zawodowych,
badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po
ukończonym kształceniu,
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;
Pracodawca, na podstawie zawartej umowy, może otrzymać środki KFS w wysokości:

1)
2)

80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego
wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
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)

Mammobus w Strzelcach
23 lutego przy Kauflandzie
Mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, ale nadal mniej
niż połowa kobiet poddaje się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi! A to najczęściej występujący nowotwór wśród Polek
Szczególnie apelujemy do wszystkich Pań z rocznika 1965, ponieważ w tym roku
wchodzą Panie do Programu (wiąże się to z możliwością badania bezpłatnego i bez
skierowania).
Kogo dotyczą badania w ramach Programu?
Programem objęte są kobiety w wieku 50-69 lat, ponieważ jest to grupa szczególnie
narażona na zachorowanie na raka piersi. Na badania nie potrzebne jest skierowanie.

Badanie jest bezpłatne

refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zarejestruj się: pn-pt 8.00-20.00, sob-nd. 9.00-18.00
tel. 58 666 24 44, www.mammo.pl

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:

NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO PUBLICZNE PRZEDSZKOLE - wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem
8/22 etatu
W BARUCIE I W ŁAZISKACH		 pedagogicznym + wychowanie przedszkolne, - upr. pedagogiczne,
NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO PUBLICZNE PRZEDSZKOLE - wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem
W JEMIELNICY, CENTAWIE
pedagogicznym + wychowanie przedszkolne,
I GĄSIOROWICACH
- upr. pedagogiczne,
DORADCA KLIENTA
STRZELCE OPOLSKIE
-wykształcenie min. średnie, - komunikatywność,
INDYWIDUALNEGO		
- obsługa komputera i MS Office,
		
- znajomość branży finansowej, organizacja pracy,
		
- mile widziane doświadczenie w branży finansowej
PRACOWNIK BIUROWY - TECHNOLOG
GRODZISKO
- wykształcenie min. średnie
		
- obsługa komputera i programu AUTO - CAD,
		
- znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym
PRACOWNIK BIUROWY
ZAWADZKIE
- wykształcenie min. średnie, - bardzo dobra obsługa komputera,
		
- komunikatywna znajomość j. francuskiego
BIUROWE-TECHNOLOG
ZAWADZKIE
- wykształcenie min. średnie, - bardzo dobra obsługa komputera,
		
- znajomość AUTO-CAD, - doświadczenie mile widziane,
		
- znajomość j. niemieckiego w stopniu komunikatywnym
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie wyższe,
		
min. 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
SPECJALISTA DS. SPRZEDAZY
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min .średnie,
		
- mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta lub sprzedaży,
		
- biegła znajomość j. angielskiego
PRACOWNIK BIUROWY
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie, - obsługa komputera,
		
- znajomość j. niemieckiego i angielskiego w stopniu komunikatywnym
PRACOWNIK BIUROWY
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie lub wyższe, - komunikatywność,
		
- umiejętność szybkiego uczenia się,
		
- bardzo dobra znajomość j. niemieckiego
SPEDYTOR
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie kierunkowe lub doświadczenie,
		
- prawo jazdy kat. B, - biegła znajomość języka niemieckiego
TRENER SPRZEDAŻY
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie ogólnokształcące,
		
-doświadczenie w prowadzeniu szkoleń bądź związane ze sprzedażą,
		
- znajomość technik negocjacji i sprzedaży, zdolności organizacyjne,
umiejętność przekazywania wiedzy, samodzielność
KONSULTANT TELEFONICZNY
STRZELCE OPOLSKIE
- umiejętność swobodnego wysławiana się, łatwość nawiązywania
przyjaznych relacji, rzetelność wykonywaniu powierzonych zadań
SPRZEDAWCA W BRANŻY MIĘSNEJ
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. zawodowe, - umiejętność obsługi klienta,
		
- mile widziana znajomość obsługi kasy fiskalnej,
		
-mile widziane doświadczenie jako sprzedawca w sklepie mięsnym
KASJER-SPRZEDAWCA
KĘDZIERZYN- KOŹLE
- wykształcenie średnie,
KIEROWNIK MARKETU
KOLONOWSKIE
- wykształcenie: pomaturalne-handlowe,
		
- mile wdziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
		
- umiejętność delegowania zadań i kierowania zespołem,
		
- obsługa komputera,
		
- gotowość do odbycia szkolenia poza miejscem zamieszkania
ZASTĘPCA KIEROWNIKA MARKETU
KOLONOWSKIE
- wykształcenie: pomaturalne-handlowe,
		
- mile wdziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
		
- umiejętność delegowania zadań i kierowania zespołem,
		
- obsługa komputera,
		
- gotowość do odbycia szkolenia poza miejscem zamieszkania
KASJER-SPRZEDAWCA
JEMIELNICA
- wykształcenie min. zawodowe, - umiejętność pracy w grupie,
		
- obsługa komputera, - doświadczenie mile widziane
KASJER-SPRZEDAWCA
BŁOTNICA STRZELECKA
- wykształcenie min. zawodowe-handlowe,
		
- obsługa kasy fiskalnej, - doświadczenie mile widziane
POMOC KUCHENNA
STANISZCZE WIELKIE
-wykształcenie zawodowe, -komunikatywność,
		
- pracowitość, umiejętność pracy w zespole, - książeczka sanepidowska
KELNER/KA
STANISZCZE WIELKIE
- wykształcenie zawodowe, - komunikatywność,
		
- pracowitość, umiejętność pracy w zespole,
		
- książeczka sanepidowska
KUCHARZ
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe, średnie, -doświadczenie mile widziane
KELNER/KA-BARMAN /KA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie
KELNER/KA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. zawodowe,
		
- dyspozycyjność, może być osoba ucząca się w systemie zaocznym
lub wieczorowym,
		
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
KUCHARZ/PIEKARZ
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. zawodowe,
		
- mile widziane doświadczenie w gastronomii
KELNERKA-KUCHARKA
STRZELCE OPOLSKIE
- prawo jazdy kat. B, - książeczka sanepidowska,
		
- mile widziane doświadczenie
KELNER/KA – BARMAN/KA
KAMIEŃ ŚLĄSKI
- wykształcenie zawodowe, - obsługa kasy fiskalnej,
		
- aktualne badania lekarskie
KUCHARZ/KA
LEŚNICA
- wykształcenie zawodowe – gastronomiczne,
		
- doświadczenie mile widziane
BUFETOWY/WA – KELNER/KA
LEŚNICA
- doświadczenie mile widziane
PRACOWNIK OCHRONY
STRZELCE OPOLSKIE
- obsługa komputera w stopniu dobrym,
		
- doświadczenie mile widziane,
PRACOWNIK OCHRONY
STRZELCE OPOLSKIE
- obsługa komputera w stopniu dobrym,
		
- doświadczenie mile widziane, - stopień niepełnosprawności
PRACOWNIK OCHRONY
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe
PRACOWNIK OCHRONY
KADŁUB
- mile widziane doświadczenie w pracy w ochronie,
		
- umiejętność koncentracji i wykonywania poleceń,
		
- orzeczenie o niepełnosprawności, - zaświadczenie o niekaralności
FREZER
ZAWADZKIE
-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 OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe - techniczne
PRACOWNIK
WG ZLECEŃ
- wykształcenie min. budowlane-malarz,
OGÓLNOBUDOWLANY/MURARZ		
- prawo jazdy kat. B mile widziane, - doświadczenie
MURARZ
WGZLECEŃ
- wykształcenie zawodowe, -mile widziane prawo jazdy kat.B,
		
- mile widziane doświadczenie
PŁYTKARZ - REGIPSIARZ
WG ZLECEŃ
- wykształcenie zawodowe, -umiejętność układania kafelek, regipsy,
		
- mile widziane prawo jazdy kat.B, -mile widziane doświadczenie
KIEROWCA W RUCHU
TRASY MIĘDZYNARODWE
- doświadczenie mile widziane, - prawo jazdy kat. C+E, kwalifikacje,
MIĘDZYNARODOWYM		
- mile widziana znajomość j. niemieckiego /angielskiego,
		
- wykształcenie min. zawodowe
KIEROWCA KAT. C+E
TRASY MIEDZYNARODOWE - prawo jazdy kat. C+E, - upr. ADR,
		
- mile widziane podstawy języka niemieckiego
KIEROWCA KAT.C
WG. ZLECEŃ
- wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat. C,
+ PRACOWNIK BUDOWLANY		
- doświadczenie mile widziane - umiejętność prac budowlanych
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NAJLEPSZY PRODUKT
POWIATU STRZELECKIEGO 2014
NAGRODA KONSUMENTA
- karta do głosowania
Jedna osoba może złożyć TYLKO JEDNĄ kartę do głosowania, oddając głos tylko na JEDEN produkt !
Należy odpowiedzieć na następujące PYTANIE KONKURSOWE, zaznaczając prawidłową odpowiedź:

W ILU KATEGORIACH KONKURUJĄ ZGŁOSZONE PRODUKTY?
A) w czterech

B) w ośmiu

C) w żadnej

Tort artystyczny
CUKIERNIA ARTYSTYCZNA
Anna Lotycz z Izbicka

Działalność produkcyjno-usługowa
w zakresie produkcji konstrukcji stalowych
P.P.H.U. „STALMET” ze Strzelec Opolskich

Danie obiadowe – rolada śląska
RESTAURACJA PERŁA z Suchej

Park Miniatur Olszowa wraz z bazą
gastronomiczno-noclegową
i atrakcjami dla dzieci
PARK MINIATUR w Olszowej

Golonka po bawarsku z zasmażaną na maśle
kapustą z grzybami leśnymi, podawana
z chrzanem i tradycyjną słodką musztardą
RESTAURACJA BAWARSKA z Jemielnicy

RESTAURACJA BAWARSKA z Jemielnicy

Płyty warstwowe ARPANEL
ADAMIETZ Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich

Kiełbasa Cysterska
GRZEGORZ PYKA z Jemielnicy

Buty z poliuretanu
PPO ze Strzelec Opolskich

Kołocz Śląski z serem
PIEKARNIA GRABOWSKI z Otmic

Usługi budowlane od podstaw pod klucz
PHU KNAPIK BAU S.C. z Dziewkowic

Makarony 8 jajeczne
„ŚLĄSKI BIFEJ” ze Strzelec Opolskich

Usługi transportowe
w transporcie międzynarodowym
„PORJOT” z Izbicka

Salami z pomidorami i bazylią
PAMAS - ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO z Kolonowskiego

GOLONKA PO BAWARSKU
z zasmażaną na maśle
kapustą z grzybami leśnymi,
podawana z chrzanem
i tradycyjną słodką musztardą

Obiekt restauracyjno-hotelowy „STARY MŁYN”
STARY MŁYN ze Strzelec Opolskich

DZIAŁALNOŚĆ
PRODUKCYJNO-USŁUGOWA
W ZAKRESIE PRODUKCJI
KONSTRUKCJI STALOWYCH

IMIĘ I NAZWISKO:
MIEJSCOWOŚĆ:
ULICA i NR DOMU:
TELEFON KONTAKTOWY:

P.P.H.U. „STALMET” ze Strzelec Opolskich

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu na
NAJLEPSZY PRODUKT POWIATU STRZELECKIEGO 2014 (zgodnie z Ustawą z dn.29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)

PODPIS:
1. Udział w głosowanie może wziąć wyłącznie osoba pełnoletnia, zameldowana na terenie Powiatu Strzeleckiego.
2. Jedna osoba składa TYLKO JEDNĄ kartę z zaznaczonym JEDNYM produktem.
3. Wśród wszystkich głosujących na Najlepszy Produkt Powiatu – NAGRODĘ KONSUMENTA, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytanie konkursowe, zostanie rozdysponowana nagroda (przy jej odbiorze konieczny jest
dowód tożsamości). Warunkiem odbioru nagrody jest przedłożenie dowodu osobistego lub innego dokumentu
jednoznacznie identyfikującego (np. paszport, dowód osobisty, legitymacja uczniowska) oraz uregulowanie
formalności związanych z obowiązkiem podatkowym wynikającym z przepisów.
4. Karty do głosowania powtarzające się, wypełnione niezgodnie z Regulaminem czy nieczytelne nie wezmą udziału
w głosowaniu.
5. W głosowaniu nie mogą brać udziału pracownicy strzeleckiego Starostwa.
6. Głosowanie trwa do 28 lutego 2015 r.
7. Karty do głosowania można wrzucać do urny ustawionej w holu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2 lub wysłać pocztą na ten adres. Decyduje data wpływu.

Głosuj – WYGRAJ TELEWIZOR!
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Wybierz Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2014
DANIE OBIADOWE
– ROLADA ŚLĄSKA

USŁUGI BUDOWLANE
od podstaw pod klucz

RESTAURACJA PERŁA
z Suchej

PHU KNAPIK BAU S.C.
z Dziewkowic

SALAMI
Z POMIDORAMI I BAZYLIĄ

KIEŁBASA CYSTERSKA

PAMAS - ZAKŁAD
PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO
z Kolonowskiego

TORT ARTYSTYCZNY

CUKIERNIA ARTYSTYCZNA
Anna Lotycz z Izbicka

BUTY Z POLIURETANU
PPO ze Strzelec Opolskich

GRZEGORZ PYKA
z Jemielnicy

OBIEKT RESTAURACYJNO-HOTELOWY
„STARY MŁYN”
STARY MŁYN ze Strzelec Op.

PŁYTY WARSTWOWE
ARPANEL

ADAMIETZ Sp. z o.o.
ze Strzelec Opolskich

KOŁOCZ ŚLĄSKI Z SEREM

MAKARONY 8 JAJECZNE

PARK MINIATUR OLSZOWA

USŁUGI TRANSPORTOWE

PIEKARNIA GRABOWSKI
z Otmic

wraz z bazą
gastronomiczno-noclegową
i atrakcjami dla dzieci

PARK MINIATUR w Olszowej

„ŚLĄSKI BIFEJ”
ze Strzelec Opolskich

w transporcie międzynarodowym
„PORJOT” z Izbicka
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Będzie mniej błota
29 stycznia br. w starostwie powiatowym po spotkaniu, na którym dyskutowano
o tym, co zrobić, by błoto z samochodów jeżdżących na budowę Kronospanu nie
utrudniało tak życia nie tylko innym kierowcom, ale i mieszkańcom kilku naszych
miejscowości, podjęto kilka ustaleń w tej sprawie. Oto one:
1.

2.

3.

4.

Zobowiązuje się Wykonawcę (Spółkę
ABM Logistic Sp. z o.o.) do systematycznego usuwania wszelkich
zanieczyszczeń z jedni dróg powiatowych powstałych na skutek przejazdu samochodów transportujących
materiał ziemny z terenu Kronospanu
do miejsca składowania. Powyższe
dotyczy drogi powiatowej 1807 O
Strzelce Opolskie – Krasiejów na
odcinku Strzelce Opolskie (Kronospan) – Rozmierka, ul. Strzeleckiej
w Rozmierce oraz drogi powiatowej
1821 O Rozmierka – Osiek na odcinku Rozmierka – Jędrynie, w tym ul.
Strzeleckiej w Rozmierce. Jezdnia
dróg powiatowych powinna być
zamiatana i zmywana (polewana) na
bieżąco, w zależności od potrzeb, w
celu zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
Zobowiązuje się Wykonawcę do systematycznego usuwania zanieczyszczeń
z chodników w ciągu ul. Strzeleckiej
w Rozmierce (droga 1807 O), powstałych w związku z wykonywaniem
mechanicznego oczyszczania jezdni
drogi powiatowej. Nawierzchnia
chodników powinna być oczyszczana
na bieżąco, w zależności od potrzeb,
w celu zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu pieszych.
Zobowiązuje się Wykonawcę do
wykonania remontu poboczy drogi
powiatowej na odcinku Kronospan –
Rozmierka (droga 1807 O) poprzez
wyrównanie i zagęszczenie tłucznia
kamiennego użytego do uzupełnienia
poboczy oraz poprzez uzupełnienie
zaniżonych poboczy tłuczniem kamiennym (granulacji 0-31,5 mm) wraz
z zagęszczeniem. Roboty określone
w punkcie 3 zostaną wykonane w
terminie 14 dni od daty spotkania.
Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania utwardzenia obustronnych

5.

6.

poboczy drogi powiatowej Rozmierka
– Jędrynie (droga 1821 O) na odcinku
ul. Strzeleckiej w Rozmierce oraz na
odcinku przy wyjeździe z Rozmierki
w kierunku Jędryń (na długości drogi
wykorzystywanej do przewozu materiałów ziemnych), poprzez utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym.
Roboty określone w punkcie 4 zostaną
wykonane w terminie 14 dni od daty
spotkania.
Zarząd Powiatu Strzeleckiego wyraża
zgodę na przejazd samochodów ciężarowych bez ładunku drogą powiatową
1804 O Podborzany – Osiek. Wykonawca wykona uzupełnienie wybojów
i wyrw w nawierzchni drogi powiatowej 1804 O na odcinku Podborzany
– Osiek oraz remontu uszkodzonego
przepustu pod drogą na istniejącym rowie. Remont przepustu będzie polegał
na wymianie zniszczonych elementów
obiektu inżynierskiego.
Wykonawca własnym staraniem i na
własny koszt wykona projekt zmiany
stałej organizacji ruchu drogowego dla

7.

8.

odcinka drogi powiatowej Podborzany – Osiek, w związku z istniejącym
ograniczeniem ruchu pojazdów o
rzeczywistej masie całkowitej pow.
2,5 t. Wykonawca własnym staraniem
i na własny koszt wprowadzi zmianę
stałej organizacji ruchu po uzyskaniu
zatwierdzenia projektu.
Przed rozpoczęciem korzystania z
drogi powiatowej 1804 O Podborzany
– Osiek, komisja złożona z przedstawicieli Zarządcy Drogi oraz Wykonawcy udokumentuje stan techniczny
drogi przed rozpoczęciem przewozów.
Zobowiązuje się Wykonawcę, a
Wykonawca wyraża wolę partycypacji w kosztach usunięcia zniszczeń
dróg powiatowych: 1807 O Strzelce
Opolskie – Rozmierka ul. Strzelecka
w Rozmierce, 1821 O Rozmierka –
Jędrynie ul. Strzelecka w Rozmierce,
1823 O Kadłub – Osiek ul. Dworcowa
i ul. Barwinek w Kadłubie oraz 1804 O
Podborzany – Osiek, po zakończeniu
transportu samochodowego, w stopniu
odpowiednim do stanu zarejestrowanego przed rozpoczęciem przewozów.
Udział finansowy Wykonawcy jako
partycypacja w kosztach usunięcia
zniszczeń ww. dróg powiatowych
zostanie zrealizowany w roku 2015.

Wadium na przetarg?
Poręczymy dla ciebie
Szanowni Przedsiębiorcy,
Mamy przyjemność poinformować Państwa o wprowadzeniu do oferty Opolskiego
Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (Funduszu)
nowego produktu – PORĘCZENIA WADIÓW PRZETARGOWYCH. Z poręczenia wadiów mogą skorzystać firmy sektora MSP zarejestrowane lub prowadzące działalność na
terenie województwa opolskiego. Poręczenie to jest udzielane w 100 % wartości wadium
przetargowego. Jest to produkt nowy na rynku krajowym z którego z powodzeniem w
2014 r skorzystała już duża liczba opolskich przedsiębiorstw. Dużą korzyścią dla firm
korzystających uczestniczących w postępowaniach przetargowych jest uproszczony,
szybki system ich przyznawania i uruchamiania wadiów.
Oferujemy Pojedyncze poręczenia na okres 90 dni, do wysokości 350 tys. zł
Pakiet poręczeń wadialnych na okres 12 miesięcy, do wysokości 350 tys. zł
Ponadto poręczamy:
- kredyty i pożyczki obrotowe oraz inwestycje
- leasingi
- kredyty i pożyczki ze środków RPO WO 2007-2013 PROWIZJA 0%
Aktualnie poręczenia wadiów mogą otrzymać przedsiębiorcy tylko z 7-miu regionów
(województw). Z uwagi na powyższe, dla zwiększenia powszechności korzystania przez
firmy z tej formy zabezpieczenia Fundusz utrzymał promocyjne warunki ich udzielania
poręczeń w 2015 r.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Państwu Doradcy Fundusz telefonicznie pod numerem telefonu 77/44-15-620 lub e-mailowo: biuro@orfpk.opole.pl.
Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są również dla Państwa na naszej stronie
internetowej www.orfpk.opole.pl.					
		
Z poważaniem
Prezes Zarządu
Dariusz Kajstura

Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
45-064 Opole, ul. Kołłątaja 11/28 tel. 77/ 44 15 620
www.orfpk.opole.pl e-mail: biuro@orfpk.opole.pl

Filmowo w Zawadzkiem

Turniej Gabrieli Mrohs-Czerkawskiej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem przystąpił do projektu
Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Projekt kierowany jest do
uczniów i nauczycieli, którzy chcą oglądać
wartościowe filmy i o nich rozmawiać.
Projekcje będą odbywać się raz w miesiącu. Program popiera Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz znani
aktorzy i reżyserowie (A. Wajda, J. Stuhr).
Zaproponowane filmy są ściśle związane z
realizacją podstawy programowej z języka
polskiego. W listopadzie młodzież naszej
szkoły obejrzała film pod tytułem Chce
się żyć w reż. Macieja Pieprzycy. Film

ten został nagrodzony w 2013 roku na
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w
Gdyni (Srebrne Lwy za reżyserię, nagroda
publiczności). Jest to budująca, oparta
na faktach historia niepełnosprawnego
Mateusza skutecznie walczącego o swoją
godność i człowieczeństwo. Film mówi o
problemach z komunikacją, o problemach
rodziny, gdzie wychowuje się niepełnosprawny. Po obejrzeniu filmu nauczyciele
otrzymują materiały dydaktyczne, Podczas
lekcji języka polskiego i lekcji wychowawczych toczyły się dyskusje, a uczniowie nie
ukrywali emocji. Z niecierpliwością czekamy na następne propozycje filmowe...
Joanna Płaczek

Akcja krwiodawstwa
Pełnoletni uczniowie po raz kolejny
wsparli Akcję Poboru Krwi zorganizowaną
5 lutego 2015 roku w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach
Opolskich.
Tym razem do oddania krwi zakwalifikowano 35 osób, które łącznie oddały

Już po raz czternasty odbył się w
szkole w Suchej Turniej Mini Koszykówki
Dziewcząt Szkół Wiejskich pod patronatem
Gabrieli Mrohs-Czerkawskiej. Tradycyjnie
zagrały cztery drużyny. Zdobywcą Pucharu
za I miejsce ufundowanego przez Gabrielę Mrohs-Czerkawską została drużyna PSP w Suchej. Puchar ufundowany
przez Burmistrza Strzelec Opolskich
Tadeusz Goca za II miejsce zdobyła
drużyna PSP w Kotulinie. III miejsce
i puchar Dyrektora GZOiW Marka Życzyńskiego przypadł zawodniczkom

z ZPO w Kadłubie. IV miejsce zdobyła drużyna PSP w Krasiejowie. Puchar ufundował Andrzej Damaszek dyrektor MOS w Strzelcach Opolskich.
Tradycyjnie Józef Swaczyna Starosta
Strzelecki ufundował puchar Fair Play.
W tym roku otrzymała go drużyna z Krasiejowa. Puchar dla najlepszej zawodniczki
ufundował Członek Zarządu Powiatu
Strzeleckiego Jan Zubek, a została nią
Julia Niepala z PSP w Suchej. Ta sama
zawodniczka zdobyła tytuł króla strzelców
i otrzymała puchar od Reginy i Grzegorza

Skowronków. Medale dla wszystkich
zawodniczek i opiekunów ufundowali
Państwo Irena i Roman Kapica. Turniej
został sfinansowany ze środków Gminy
Strzelce Opolskie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Strzelcach Opolskich, Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego w Strzelcach Op.,
Rady Rodziców PSP w Suchej oraz
prywatnych darczyńców. Organizatorzy
dziękują wszystkim, którzy pomogli w
organizacji turnieju.
Tekst i zdjęcia: Teresa Furman

15750 ml krwi. Niestety znaleźli się też
tacy, którzy z przyczyn zdrowotnych nie
zostali zakwalifikowani. Ta grupa obiecała,
że zgłosi się na kolejny pobór w kwietniu.
Cieszy nas to, że uczniowie CKZiU
nie zawiedli. Za to im bardzo dziękujemy.
Anna Mainka
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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
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
niezamówionych nie zwracamy.
Druk: Drukarnia „PRO MEDIA”
45-125 Opole, ul. Składowa 4,
tel. 77/4428008, fax 77/4428009

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 pr. w ruchu ciągłym,
		
- upr. do obsługi wózków widłowych
MAGAZYNIER
STRZELCE OP.
- wykształcenie zawodowe,
		
- upr. na obsługę wózków widłowych
OPERATOR
STRZELCE OP.
- wykszt.zawodowe-techniczne,
MASZYN DO		
- mile widziane doświadczenie
PRODUKCJI			 na podobnym stanowisku
OPAKOWAŃ
CZYNNOŚCI
STRZELCE OP.
- wykształcenie zawodowe,
PRODUKCYJNE		
- zdolności manualne,
		
- dyspozycyjność do pracy w
systemie 3 zmianowym, zaangażowanie i chęci do pracy
PRACOWNIK
STRZELCE OP.
- zdolności manualne,
PRODUKCJI		
- biegła znajomość języka angielskiego
PAKOWACZ
STRZELCE OP.
- wykształcenie średnie,
		
- got. do pracy w ruchu ciągłym
OPER. MASZYN
OLSZOWA
- wykształcenie zawodowe,
CNC		
- umiejętności techniczne, znajomość rysunku technicznego,
		
- kurs obsługi obrabiarek CNC,
		
- możliwość przyuczenia
OPER. MASZYN
OLSZOWA
- wykształcenie zawodowe,
ODLEWNICZYCH		
- umiejętności techniczne, operowanie prostymi narzędziami,
samokontrola,
		
- mile widziane upr. (wózek widłowy, suwnica),
		
- możliwość przyuczenia
OPERATOR
STRZELCE OP.
- wykształcenie zawodowe,
ŻURAWIA		
- upr. II Ż, - doświadczenie,
OPERATOR
STRZELCE OP.
- wykształcenie średnie,
PRODUKCJI		
- got. do pracy w ruchu ciągłym,
		
- podst. znajomość j. niemieckiego
OPER. RĘBAKA
STRZELCE OP.
- wykształcenie zawodowe,
		
- got. do pracy w ruchu ciągłym
OPERATOR
ZAWADZKIE
URZĄDZEŃ
WALCOWNICZYCH
(DO PRZYUCZENIA)
OPERATOR
ZAWADZKIE
- upr. SI lub SII z koniecznością
SUWNICY			 rozszerzenia w ciągu 2 m-cy od
zatrudnienia
OPER. MASZYN
KRAPKOWICE
- wykształcenie zawodowe
OPER. MASZYN
STRZELCE OP.
- wykształcenie zawodowe
OPER. URZĄDZEŃ
ŻĘDOWICE
- wykształcenie zawodowe
PRZEMYSŁU			 lub średnie,
SZKLARSKIEGO
MECHANIK
RASZOWA
- wykształcenie zawodowe,
MASZYN		
- praktyczne umiejętności czytania
dokumentacji technicznej oraz
znajomość urządzeń typu: tokarki, frezarki, walcarki,
		
- min.2 letnie doświadczenie
TOKARZ
RASZOWA
- wykształcenie zawodowe,
		
- min. 5 letnie doświadczenie
ELEKTRYK
STRZELCE OP.
- wykształcenie min. średnie,
		
- um. spawania metodą MIG, TIG,
		
- upr. elektryczne do 1 kV,
		
- słaba znajomość języka ang.
OCZYSZCZACZ
OLSZOWA
- zdolności manualne, cierpliwość
ODLEWÓW			 dokładność, samokontrola,
		
- możliwość przyuczenia
MECHANIK
STRZELCE OP.
- wykształcenie min. zawodowe,
UTRZYMANIA		
- dośw. w dziale utrzymania ruchu,
RUCHU		
- gotowość do pr. w ruchu ciągłym
ELEKTRYK
STRZELCE OP.
- wykształcenie zawodowe,
UTRZYMANIA		
- gotowość do pracy
RUCHU			 w ruchu ciągłym,
		
- upr. Sep do 1 kV lub bez ograniczenia napięcia
MECHATRONIK
STRZELCE OP.
- wykształcenie średnie techniczne,
wyższe techniczne,
		
- znajomość rysunku technicznego
i czytania dokumentacji maszyn,
		
- dobra znajomość j. niemieckiego
USTAWIACZ
STRZELCE OP.
- wykształcenie zawodowe,
MASZYN			 średnie techniczne,
		
- znajomość budowy maszyn,
		
- doświadczenie na po9dobnym
stanowisku,
		
- mile widziana znajomość języka
niemieckiego w stopniu komunikatywny,
MISTRZ ZMIAN.
STRZELCE OP.
- wykształcenie wyższe,
PRODUKCJI		
- umiejętność zarządzania zespołem

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

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

pracowniczym,
- doświadczenie na podobnym
stanowisku
PILARZ
KOLONOWSKIE
- wykształcenie zawodowe
(OPERATOR PIŁY			 –mechaniczne,
TAŚMOWEJ)		
- umiejętność czytania rysunku
technicznego,
		
- min.2 letnie doświadczenie
ASYSTENT
STRZELCE OP.
- wykształcenie średnie techniczne
TECHNIKA
SPECJALISTA
STANISZCZE MAŁE - wykształcenie min. średnie
DO SP. JAKOŚCI			 –ochrona środowiska,
		
- obsługa komputera,
		
- bardzo dobra znajomość j. ang.
PIECOWY
ZAWADZKIE
- upr. energetyczne grupa II
MONTER
ZAWADZKIE
- wykształcenie zawodowe,
NAWIERZCHNI		
- upr. do obsługi wózków
KOLEJOWYCH		
jezdniowych,
		
- upr. do obsługi suwnicy z poziomu
roboczego
KONTROLER
ZAWADZKIE
- wykształcenie średnie
JAKOŚCI HALI			 zawodowe – techniczne,
PRODUKCYJNEJ		
- doświadczenie na stanowisku
kontrolera jakości, obsługa komputera,
		
- upr. II stopnia do badań nieniszczących, przynajmniej w jednej
z metod badawczych (VT,UD,PT
lub MT)
ELEKTRYK SIECI
ZAWADZKIE
- upr. SEP, gr I powyżej 1kV
ELEKTRYCZNYCH
RECEPCJONISTA
KAMIEŃ ŚLĄSKI
- wykształcenie wyższe,
-KOSMETYCZKA		
- obsługa kasy fiskalnej,
		
- upr. kosmetyczki,
		
- dobra znajomość j. niemieckiego,
komunikatywnie angielskiego
ANIMATOR
STRZELCE OP.
- upr. instruktora sportu
SPORTU			 (PSP nr 7 w Strzelcach Op. zatrudni
na ½ etatu + umowa zlecenie –
Organizacja Zajęć Sportowych dla
Dzieci i Młodzieży – wynagrodzenie z obu umów to 2000zł brutto)
KOSMETYCZKA/
ZAWADZKIE
- płynna umiejętność stylizowania
MANICIURZYSTKA			 paznokci żelowych oraz hybrydowych, manicure
		

DYŻURY APTEK w 2015 r.
Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
Apteka „Flos”, ul. B.Chrobrego 1, tel. 77/463-88-39
Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
Apteka „Alga”, ul. M.Prawego 9, tel. 77/440-20-06
Apteka „Centrum” ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
Apteka „Na Dobre i Złe”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92
Apteka „Multifarm” ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
Apteka „AWOS”, ul. Opolska 6, tel 77/417-90-03
Apteka „Pro – Pharma”, ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383
Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00

Luty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

„Na Dobre i Złe”
„Alga”
„Centrum”
„Centrum”
„Multifarm’’
„Pro – Pharma’’
„Awos”
„Śląska”
„Flos”
„Vita”
„Na Dobre i Złe”
„Alga”
„Centrum”
„Centrum”
„Multifarm’’
„Pro – Pharma’’
„Awos”
„Śląska”
„Flos”
„Vita”
„Na Dobre i Złe”
„Alga”
„Centrum”
„Centrum”
„Multifarm”
„Pro – Pharma’’
„Awos”
„Śląska”

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

Marzec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

„Flos”
„Vita”
„Na Dobre i Złe”
„Alga”
„Centrum”
„Centrum”
„Multifarm’’
„Pro – Pharma’’
„Awos”
„Śląska”
„Flos”
„Vita”
„Na Dobre i Złe”
„Alga”
„Centrum”
„Centrum”
„Multifarm”
„Pro – Pharma’’
„Awos”
„Śląska”
„Flos”
„Vita”
„Na Dobre i Złe”
„Alga”
„Centrum”
„Centrum”
„Multifarm’’
„Pro – Pharma’’
„Awos”
„Śląska”
„Flos”
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością dziś wraz z Państwem składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji okrągłych rocznic
urodzin pięciorgu mieszkańcom naszego powiatu: Pani
Paulinie Ibrom z Kielczy, Pani Genowefie Kochańskiej ze
Strzelec Opolskich, Pani Annie Kulik z Kielczy, Pani Sophie Jankowiak z Poręby oraz Panu Ignacemu Szostokowi
z Żędowic.

1 lutego br. 90 lat skończył Pan Ignacy Szotok, mieszkający w Żędowicach. Gratulacje i serdeczne życzenia
wraz urodzinowym upominkiem przekazali Jubilatowi
wicestarosta Janusz Żyłka oraz burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski.

5 lutego br. 90 urodziny obchodziła Pani Genowefa
Kochańska, mieszkanka Strzelec Opolskich. W dniu tak
ważnego święta z życzeniami, upominkiem i gratulacjami
pospieszył do Jubilatki starosta Józef Swaczyna oraz przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Krawiec.

7 lutego br. swoje okrągłe urodziny świętowała Pani
Anna Kulik, mieszkająca w Kielczy. W tak ważnym dniu
nie mogło u Jubilatki zabraknąć przedstawiciela władz
Powiatu Strzeleckiego. Życzenia, gratulacje i prezent urodzinowy wręczył Jej wicestarosta Janusz Żyłka.

5 lutego br. wspaniałą rocznicę 95-lecia urodzin
świętowała Pani Paulina Ibrom, mieszkająca w Kielczy.
Z tej okazji gratulacje i życzenia oraz okolicznościowy
upominek przekazali Jubilatce wicestarosta Janusz Żyłka
i burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski.

7 lutego br. 90 urodziny obchodziła również Pani
Sophie Jankowiak, mieszkająca w Porębie. Z najlepszymi
życzeniami i gratulacjami z tej okazji odwiedził Ją starosta
Józef Swaczyna, przekazując również okolicznościowy
upominek.

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:
18 lutego rozpoczynamy nowy cykl zatytułowany Opolskie Kino Objazdowe.
W ramach projektu zaprezentujemy cztery seanse filmowe:
godz.9:00 i 11:00 - seans filmowy dla dzieci – „Miś Paddington” , cena biletu 15 zł,
godz.13:00 - seans dla młodzieży, dorosłych – „Hobbit”, cena biletu 17 zł,godz.18:00
- seans dla dorosłych - „Uprowadzona 3”, cena biletu 15 zł, godz.20:00 – seans dla
dorosłych – „Ziarno prawdy”, cena biletu 15 zł
20 lutego w ramach „Kina
dla najmłodszych” zapraszamy dzieci na film „Alfie, mały
wilkołak”, cena biletu 4 zł,
godz.10:00
26 lutego w ramach Strzeleckich Spotkań Podróżników, Michał Lubina opowie o
„Chinach. Państwo Środka od
środka”, natomiast Beata Woźniczka o podróżach na „Kilimandżaro”. Wstęp na spotkanie
wolny.
DARIA WIDAWSKA i PIOTR GRABOWSKI
w spektaklu „Śmiertelnie poważne uczucie”

JUŻ w MARCU!!!
Bilety do nabycia w Dziale Promocji PCK, cena : 60 zł w przedsprzedaży,
70 zł w dniu spektaklu.
Maddie, aktorka „po trzydziestce”, nie ma już złudzeń, że zagra Ofelię...Skupia się więc
na zdobywaniu ról w reklamach telewizyjnych i na atrakcyjnym życiu nowojorskiej sin-

gielki. W skrytości jednak marzy o znalezieniu tego jedynego mężczyzny, który by
ją kochał. I staje się cud - w życiu Maddie
pojawia się ideał: przystojny, troskliwy i
zawsze punktualny! Ideał ma tylko dwie
wady: nie zostawia wiadomości na sekretarce i namiętnie sprząta. Nie bez przyczyny. Wkrótce Maddie stanie do walki
między miłością a rozsądkiem, która okaże się walką o życie.
Autor Bruce Graham w komediowy i sensacyjny sposób przedstawia fakt, w jak
dziwnych sytuacjach człowiek może się
znaleźć i jak wiele jest w stanie poświęcić
dla prawdziwej miłości.
Reżyseria: Bartłomiej Wyszomirski
Występują:
Daria Widawska, Piotr Grabowski
Serdecznie zapraszamy!
W dalszym ciągu można dopisać się na warsztaty ceramiki i rzeźby w glinie (kolejne
zajęcia już 19.03.2015 r., zajęcia płatne). Zapisy pod numerem telefonu 77 412 30 13.
Zapraszamy także dzieci 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.

