Z okazji Święta Policji, przypadającego 24 lipca, wszystkim Policjantkom
i Policjantom oraz pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach
Opolskich, pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowania za codzienną ofiarną
służbę, przyczyniającą się do poprawy bezpieczeństwa w naszym powiecie.
Wszystkim Wam życzymy wielu sukcesów w każdej sferze życia zawodowego
i osobistego oraz szacunku społecznego dla Waszej pracy.
W imieniu Rady i Zarządu Powiatu Strzeleckiego
Janusz Żyłka
Wicestarosta
Strzelecki

Stanisław Krawiec
Przewodniczący
Rady Powiatu

Waldemar Gaida
Członek
Zarządu Powiatu

Józef Swaczyna
Starosta
Strzelecki

Nasz Powiatowy Urząd Pracy –
najlepszy w województwie
– Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej opublikowało dane za
2014 rok dotyczące osiągniętej efektywności zatrudnieniowej poszczególnych urzędów pracy. Jak w rankingu wypadł strzelecki urząd?
Bardzo dobrze! – odpowiada wicedyrektor Roman Kus. – PUP w Strzelcach Opolskich znalazł się w gronie
20 urzędów, które osiągnęły wskaźnik efektywności zatrudnienia po zastosowaniu podstawowych form aktywizacji zawodowej – na poziomie
90%, podczas gdy średnia dla kra-

ju wynosi 76,2%. W województwie
opolskim jedynie nasz urząd osiągnął
taki wynik. Podobnie jest, jeśli chodzi o wskaźnik efektywności kosztowej – czyli wielkości środków Funduszu Pracy przeznaczonej na realizację
aktywnych form w stosunku do liczby
osób, którzy po zakończeniu udziału
w aktywizacji uzyskali zatrudnienie
lub podjęli działalność gospodarczą.
Osiągnięty koszt to 8 758,80 zł, przy
średniej krajowej 11 175,50 zł.
Więcej czytaj na str. 2

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Opóźnienia w wypłacie części
wynagrodzeń w szpitalu wywołały
sporo szumu. O wyjaśnienia
w tej sprawie poprosiłam Beatę
Czempiel, dyrektor Szpitala
Powiatowego im. Prałata
J. Glowatzkiego.

Szansa na lepszą przyszłość

Skąd ten
„poślizg”?
N

FZ płaci szpitalowi za wykonane
świadczenia w ramach kontraktu
w ustawowych terminach.
Niewypłacenie nagród uznaniowych spowodowane było niezapłaceniem przez NFZ za tzw. nadwykonania. Wykonanie kontraktu za 2014
rok było niższe o 300 000,00 zł. Ponadto obniżono nam kontrakt na rok
2015. W analogicznym okresie roku
ubiegłego NFZ zapłacił nam za nadwykonania na Oddziale Intensywnej
Terapii, w tym roku wskazuje na zapłatę w późniejszym terminie. Tym
samym szpital dysponuje mniejszymi kwotami gotówkowymi niż w roku 2014. Rosną natomiast niezapłacone nadwykonania. Trwają negocjacje
na ten temat.
W ostatnim czasie po negocjacjach
ze związkami zawodowymi cały personel pielęgniarski i położniczy, personel Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, technicy farmacji, fizjoterapii
otrzymali podwyżki wynagrodzeń.
Niektórym osobom przyznawane są
w danym miesiącu nagrody wnioskowane przez kierowników.

Mamy scenę!
W

R

ok szkolny 2014/2015 był wyjątkowo pracowity dla gimnazjalistów Zespołu Szkół Specjalnych
w Kadłubie i Zawadzkiem. Z dniem
30.06.2015 r. zakończył się realizowany przez Powiat Strzelecki projekt
pn. „Szansa na lepszą przyszłość”  
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Od września 2014 r. gimnazjaliści
mieli możliwość uczestniczenia w do-

datkowych zajęciach. Głównym założeniem projektu było zwiększenie
szans uczniów niepełnosprawnych na
powodzenie w przyszłym życiu zawodowym i na obecnej ścieżce edukacyjnej. Wszystkie realizowane zajęcia zostały zaplanowane w przemyślany sposób i kształtowały rozmaite
umiejętności.

związku z otrzymaniem dofinansowania
Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w pierwszy piątek lipca w ogrodzie Powiatowego Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich powstała mobilna scena plenerowa.
Jak widać, Powiatowe Centrum
Kultury stale się rowija i dba o swoich widzów – dzięki plenerowej scenie
wiele koncertów zaaranżowanych zostanie na wolnym powietrzu.
Ta stabilna konstrukcja aluminiowa doposażona została parę dni temu

w profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy, w związku z czym
PCK jest już w pełni przygotowane do
organizacji pierwszych plenerowych
występów artystycznych. A to stanie się
już niebawem, a dokładnie 30 sierpnia
o godzinie 18.00. W dniu tym bowiem
w ogrodzie naszego Centrum odbędzie
się koncert „W Krainie Operetki i Musicalu”, podczas którego swoim talentem zachwycać będzie Sabina OlbrichSzafraniec – solistka Opery Śląskiej
w Bytomiu.
Już dziś zapraszamy wszystkich
na tą muzyczną ucztę połączoną z oficjalnym oddaniem do użytku nowej
sceny.

Więcej czytaj na str. 4

Więcej czytaj na str. 2

Informujemy, że w sobotę, 18 lipca, Wydział Komunikacji i Transportu na stanowiskach związanych z rejestracją pojazdów oraz kasa
są czynne w godzinach od 9:00 do 13:00.
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Wakacyjna oferta
dla seniorów i osób
potrzebujących opieki

szystkich zainteresowanych
informujemy, że w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filia w Szymiszowie i filia
w Leśnicy istnieje obok pobytu stałego możliwość   umieszczenia osób
na okres czasowy, nawet np. na dwa
lub trzy tygodnie. W celu zapew-

Dok. ze str. 1

Skąd ten
„poślizg”?

nienia bliskim takiej formy pomocy należy skontaktować się z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej. Wszelkich informacji w tym zakresie udzielają pracownicy naszego
Domu. Zapraszamy do skorzystania  
z naszej oferty w okresie wakacyjnym.

Ważne dla osób niepełnosprawnych

W

Jeszcze o kartach
parkingowych

dniu 1 lipca upłynął termin
ważności „starych” kart parkingowych, wydanych osobom z ograniczoną sprawnością ruchową. Niestety, wiele osób niepełnosprawnych nie
uzyskało jeszcze nowych kart.
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy –
Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013
r. poz. 1446, ze zm.), Przewodniczący
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności jest ustawowo
zobligowany do wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. A co za tym idzie, osoby niepełnosprawne, uprawnione do otrzymania karty parkingowej składają wnioski o wydanie karty parkingowej do
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności (ul. B. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie).
Ważne jest również, aby osoby
niepełnosprawne, które posiadają karty parkingowe wydane przed 1 lipca
2014 r. pamiętały, że karty te straciły
ważność z dniem 30 czerwca 2015 r.
Ponadto tylko osoby posiadające

orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na przyczynę niepełnosprawności oznaczoną
symbolami 04-O, 05-R, 10-N, zawierające wskazanie o spełnianiu przesłanek do otrzymania karty parkingowej, mogą ubiegać się o wydanie nowej karty parkingowej na podstawie
posiadanego już orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności. Pozostałe osoby
muszą najpierw ubiegać się o wydanie nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, na podstawie którego będą mogły dopiero uzyskać nową
kartę parkingową. Od momentu złożenia wniosku, na posiedzenie składu orzekającego czeka się do 30 dni.
Skład orzekający wydaje orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności, w którym stwierdza, czy spełnione są przesłanki do otrzymania karty parkingowej. Następnie (po uprawomocnieniu
się orzeczenia, tj. po 14 dniach od jego otrzymania) osoba niepełnosprawna może wystąpić z wnioskiem o wydanie karty parkingowej. Karty parkingowe wydawane są w ciągu kilku dni.

NIE DAJ SIĘ RAKOWI

Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich
zaprasza Panie do wykonania
BEZPŁATNYCH BADAŃ:
 mammograficznych;
panie w wieku 50-69 lat, oraz
 cytologicznych;
panie w wieku 25-59 lat.
Rejestracja od pn.-pt., w godz. 13.00-14.00
– osobiście w pracowni USG, pok. Nr 042
lub pod nr tel.: 77 40 70 149.

Ogłoszenie !!!
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich

przyjmuje do 30 lipca 2015 r.

wnioski osób bezrobotnych ubiegających się
o przyznanie jednorazowych środków
na podjęcie działalności gospodarczej.
Dodatkowe informacje można uzyskać
w pokoju nr 6 Powiatowego
Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich,
Tel. 77 4621818

Wichury także u nas

Ó

smego lipca wichury spowodowały sporo zniszczeń w kraju. W niektórych rejonach było naprawdę tragicznie. Na Opolszczyźnie wichury nie miały aż takich poważnych skutków, ale wiatr łamał
drzewa, i to niemało. Także w naszym powiecie. Konary drzew zagrażały nie tylko liniom energetyczDok. ze str. 1

nym (np. w Zawadzkiem|), dachom
(np. w Porębie), ale i przechodniom, kiedy złamane wisiały nad
chodnikami (np. w Leśnicy). Strażacy niejeden raz wysłani zostali na
interewncje. W dodatku w tym samym dniu doszło do dwóch wypadków: na autostradzie A4 i na drodze
krajowej DK94 w Izbicku.

Dotyczy
to
przedstawicieli
wszystkich stanowisk pracy, od portierów, kucharek po lekarzy. Wypłata nagród została opóźniona o ok.
5 dni. I owych 5 dni spowodowało
wiele emocji i przekłamań, ale tak
naprawdę ze strony niewielkiej grupy pracowników.
W artykule w NTO już w tytule
napisano, że personel szpitala otrzymał niższe wypłaty. Choć cała sprawa dotyczy tylko dwóch procent
z całej miesięcznej kwoty wynagrodzeń w szpitalu.
W niesamowicie nierzetelnym
artykule w „Strzelcu Opolskim” sugeruje się – co nie jest prawdą – że
nagrody dotyczą dodatków za pracę
szkodliwą przy rentgenie, na OIT,
czy w karetkach. Otóż dodatków za
pracę szkodliwą przy rentgenie nie
było nigdy, a zgodnie z Regulaminem Wynagradzania, dodatki preferencyjne za pracę na OIT i karetkach
zostały wypłacone. Nie mogli też
dzwonić do redakcji technicy RTG,
czy położne, czy laboranci, bo nagrody ich nie dotyczyły. Konkluzja
artykułu o płaceniu nagród za milczenie przed mediami w kontekście
powiadomienia mediów z powodu
li tylko niezadowolenia spowodowanego poślizgiem 5 dni w wypłacie nagród uznaniowych – a więc
nieobowiązkowych, świadczy tylko o autorce i niestety o niektórych
naszych pracownikach. Wspomnę
jeszcze, w odniesieniu do tegoż artykułu, że w Administracji prawie
codziennie znajdą się osoby pracujące dłużej niż do godz. 18 i nie
otrzymują żadnych nagród i wypłat
za godziny nadliczbowe. Na szczęście niezadowolenie nie dotyczy
wszystkich pracowników.

Nasz Powiatowy
Urząd Pracy – najlepszy
w województwie

– Jak w tym roku wygląda realizacja programów aktywizacyjnych i czym dysponuje urząd pracy, aby pomóc osobom bezrobotnym i przedsiębiorcom?
Z dużym opóźnieniem rozpoczęła
się realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
PO WER i RPO. Ruszyły także programy realizowane ze środków rezerwy ministra. Niestety dużym problemem jest rozdrobnienie tych środków
na wiele programów, a każdy kierowany jest do innej specyficznej grupy odbiorców: dla osób młodych do
30 roku życia, dla osób powyżej 50
lat lub dla osób w szczególnej sytuacji na rynku (długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, bez kwalifikacji itd.). Stanowi to duży problem
organizacyjny, a także prowadzi do
dezorientacji wśród osób bezrobotnych i pracodawców. Co chwilę ma-

my inne narzucone z góry priorytety.
A przecież można przekazać konkretną pulę środków z początkiem roku
z możliwością dysponowania według
potrzeb lokalnego rynku pracy (dla
konkretnej osoby, która w danym momencie potrzebuje wsparcia).
– I jeszcze kwestia ofert pracy
i zapotrzebowania na pracowników.
Na brak ofert pracy nie możemy
narzekać. Obecnie to pracodawcy
czekają na chętnych do pracy, zwłaszcza fachowców – poczynając od tych
związanych z budowlanką, przez kierowców, elektryków, ślusarzy, mechaników, z odpowiednim przygotowaniem zawodowym, doświadczeniem; techników i inżynierów. Ale…
ich w kraju latem nie ma. Część może wróci po wakacjach, jednak różnice między zarobkami na Zachodzie i u nas to kolosalna różnica. Bo
u nas kwestią jest wysokość wynagro-

dzenia i warunki pracy: każdy pracodawca chce pozyskać fachowców jak
najniższym kosztem. A tak już się nie
da. Pojawiają się wprawdzie oferty
z wyższymi stawkami, ale na razie są
to tylko pojedyncze „jaskółki”.
Aktualnie prowadzimy nabór do
niemieckiej firmy MUBEA, która
już instaluje się w specjalnej strefie
pod Olszową. Tutaj w pierwszej kolejności poszukiwani są pracownicy
o wysokich kwalifikacjach, których
nie ma w naszych rejestrach. Z prowadzonych z tą firmą rozmów wynika, że bardzo poważnie podchodzi do
pozyskania jak najlepszych pracowników i zdaje sobie sprawę z faktu,
że często oznacza to ich „podkupienie” u konkurencji. Dlatego też spotkania z pracodawcą organizowane są
także w godzinach popołudniowych,
aby umożliwić osobom pracującym
uczestnictwo i zapoznanie się z proponowanymi warunkami pracy.
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„Aktywny
Samorząd”
OGŁOSZENIE!!!
OGŁOSZENIE!!!
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, iż w 2015 roku Powiat Strzelecw dniu
wprogramu
24.04.2015
dniu 24.04.2015
roku
roku finansowanego ze środków
ki przystąpił do realizacji pilotażowego
„Aktywny
Samorząd”
PFRON. Jednostką odpowiedzialną za realizację
programu
jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
o
godz.
o
godz.
10.00
10.00
w Strzelcach Opolskich.
Cel główny programu – wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy - osób niepełnosprawnych
w życiu
społecznym,
zawodowym
i w dostępie do edukacji.
w PUP
w PUP
Strzelcach
w Strzelcach
Opolskich;
Opolskich;
STANOWISKO
STANOWISKO
Program pilotażowy „Aktywny Samorząd” w roku 2015 obejmuje:
STANOWISKO
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www.pup-strzelce.pl
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MODUŁ I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.
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OPOLSKIE
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Likwidacja bariery pomoc w uzyskaniu kurs/egzamin - 1.500 zł,
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I TEREN ICAŁEGO
TEREN CAŁEGO
KRAJU
KRAJU
- mile
łatwość
- włatwość
nawiązywaniu
w nawiązywaniu
kontaktów,
kontaktów,
- prawo jazdy
- prawo
kat.jazdy
B, kat. B,
w społeczeństwie elektronicznego
• dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu
- doświadczenie
widziane
i opro- do 100% na stanowisko:
na stanowisko:
informacyjnym
wzroku
-średnie,
obsługa- programów
obsługa programów
komputerowych,
komputerowych,
- 3 letnie doświadczenie,
- 3 letnie doświadczenie
PRACOWNIK BIUROWY
STRZELCE OPOLSKIE -wykształcenie
gramowania
- znajomość języka
niemieckiego
- znajomość
- znajomość
j. angielskiego,
j. angielskiego,
niemieckiego
niemieckiego
- pracownik
- pracownik
produkcji
produkcji
Zadanie 2:
-wykształcenie
(bądź
trakcie
studiów),średnie,
KELNER-BARMAN
KELNER-BARMAN
STRZELCE
STRZELCE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
-wyższe
wykształcenie
- wwykształcenie
średnie,
pomoc w utrzymaniu
bardzo
dobra
organizacja
pracy,
KUCHARZ
KUCHARZ
STRZELCE
STRZELCE
OPOSLKIE
OPOSLKIE
- wykształcenie
- wykształcenie
zawodowezawodowe
– średnie –kierunkowe,
średnie kierunkowe,
sprawności technicznej 2.000 zł
• znaczny stopień niepełnosprawności lub
LOGISTYK
STRZELCE OPOLSKIE - znajomość branży
konstrukcji
stalowych,
- doświadczenie
- doświadczenie
mile widziane
mile widziane
posiadanego wózka
Proszę zabrać
Proszęzezabrać
sobą: ze
CVsobą:brak
CV orzeczenie o niepełnosprawności
doświadczenie,
SPAWACZ
SPAWACZ
TIG
TIG
SZYMISZÓW
SZYMISZÓW - wykształcenie
- wykształcenie
zawodowe,
zawodowe,
- upr. TIG,- upr. TIG,
inwalidzkiego o napę- znajomość j. angielskiego
w stopniu
komunikatywnym
prawo jazdy
- prawo
kat.jazdy
B, - doświadczenie
kat. B, - doświadczenie
dzie elektrycznym
- wykształcenie- wyższe,
POMOCNIK
POMOCNIK
BUDOWLANY
BUDOWLANY
KOLONOWSKIE
KOLONOWSKIE
mile widziane
- mile widziane
doświadczenie
doświadczenie
ipracy
prawo
jazdy
i prawo
kat.jazdy
B kat. B
Po amputacji:
- bardzo dobra -znajomość
programu
Excel, umiejętność
w zespole,
umiejętność
PRACOWNIK
PRACOWNIK
BUDOWLANY
BUDOWLANY
SUCHA –SUCHA
WG ZLECEŃ
– WG
ZLECEŃ
- wykształcenie
- wykształcenie
min. zawodowe,
min. zawodowe,
1)
w
zakresie
ręki
9.000
zł,
konstruktywnego
rozwiązywania
problemów,
wytrwałość,
odporność
na
stres,
Zadanie 3:
KIEROWNIK DZIAŁUMATERIAŁOWEGO
STRZELCE OPOLSKIE dynamika działania,
- umiejętność:
- umiejętność:
docieplenia,
docieplenia,
sucha
zabudowa,
sucha
zabudowa,
wykończenia
wnętrz, wnęt
2) przedramienia – 20.000 zł,
• stopień niepełnosprawności,
umiejętność
samodzielnego
planowania
oraz organizacji
czasu,wykończenia
pomoc w zakupie
mile widziane
- mile
widziane
prawo jazdy
prawo
kat.B,
jazdy
- doświadczenie
kat.B, - doświadczenie
3)
ramienia
i
wyłuszczenia
w
stawie
barko•
wiek
aktywności
zawodowej
lub
zatrudnienie,
- mile widziane- doświadczenie
na podobnym
stanowisku
kierowniczym,
C
protezy kończyny
OCIEPLENIOWIEC
OCIEPLENIOWIEC
WG ZLECEŃ
WG -ZLECEŃ
- wykształcenie
- wykształcenie
min. zawodowe
min. zawodowe
- 26.000 zł,
opinią eksperta PFRON PŁYTKARZ,
stabilność PŁYTKARZ,
biegła znajomość
j. angielskiego
Likwidacja barier w której zastosowano wym
10% • potwierdzona
KIEROWCA
KIEROWCA
KAT.C+EKAT.C+E
STRZELCE
STRZELCE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
- wykształcenie
- przyjaznych
wykształcenie
zawodowe,
- prawo
jazdy
- prawo
kat.C+E,
jazdy kat.C+E,
nawiązywania
relacji; zawodowe,
swoboda
wypowiedzi,
nastawienie
na
na poziomie podudzia – 14.000 zł,
procesu chorobowego i rokowania uzyskania
SPRZEDAWCATELEFONICZNY
STRZELCE OPOLSKIE - umiejętność
w poruszaniu się nowoczesne rozwiązania 4)
realizację celów
+ WG ZLECEŃ
+ WG ZLECEŃ
- karta kierowcy,
- karta kierowcy,
- kurs na przewóz
- kurs na rzeczy
przewóz
- doświadczenie
rzeczy - doświadczenie
na wysokości uda (także przez staw
zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielotechniczne tj. protezy na 5)
- wykształcenie:
zawodowe, zawodowe,
wyższe;
- 20.000 zł,
nego w programie
OPERATOR
OPERATOR
WĘZŁA BETONIARSKIEGO
WĘZŁA BETONIARSKIEGOSTRZELCE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
- zawodowe,
wykształcenie
- średnie
wykształcenie
zawodowe,
- doświadczenie,
- doświadczenie,
STRZELCE STRZELCE
OPOLSKIE
III poziomie jakości kolanowy)
HANDLOWIEC
nawiązywania
klientami,
znajomośćmieszanek
specyfiki
rynku
6) uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym
++
WG
ZLECEŃ
+ WG- łatwość
ZLECEŃ
- UPR.kontaktów
operatora
- UPR.z nowymi
operatora
do produkcji
do produkcji
mieszanek
betonowych
betonowych
TEREN
materiałów
budowlanych,
wzawodowe,
zespole zawodowe,
– 25.000 zł
MECHANIK
MECHANIK
SAMOCHODOWY
SAMOCHODOWY
STRZELCE
STRZELCE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
- wykształcenie
- praca
wykształcenie
POWIATOWY
POWIATOWY
URZĄD
URZĄD
PRACY
PRACY
- wykształcenie- średnie,
Zadanie 4:
• stopień niepełnosprawności,
doświadczenie
- doświadczenie
na podobnym
na podobnym
stanowisku,
stanowisku,
łatwość
nawiązywania
relacji
z ludźmi,
pomoc w utrzymaniu
• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- umiejętność
- umiejętność
pracy w zespole,
pracy w zespole,
W STRZELCACH
W
STRZELCACH
OPOLSKICH
OPOLSKICH
PRZEDSTAWICIELHANDLOWY
STRZELCE OPOLSKIE -- komunikatywność,
do
30%
kwot,
o
których
mowa
prawo jazdy kat.B,
sprawności technicznej
opinią eksperta PFRON stabilność
- samodzielność
samodzielność
w wykonywaniu
w wykonywaniu
zadań, - 3zadań,
letni staż
- 3 letni staż
10% • potwierdzona
- doświadczenie:
handlowe-oraz
w branży
budowlanej
będzie
dodatkowym
atutem
INFORMUJE,
posiadanej protezy kończyny w zadaniu 3INFORMUJE,
procesu chorobowego i rokowania uzyskania
SAMODZIELNY
SAMODZIELNY
BRUKARZ
BRUKARZ
STRZELCE
STRZELCE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
-podstawowe,
wykształcenie
- wykształcenie
zawodowe,
zawodowe,
- doświadczenie,
- doświadczenie,
-wykształcenie
(co najmniej
na
III
poziomie
zdolności
do
pracy
w
wyniku
wsparcia
udzielo+ WG ZLECEŃ
+ WG- mile
ZLECEŃ
samodzielność
- samodzielność
w wykonywaniu
w wykonywaniu
prac, - prawo
prac,jazdy
- prawo
kat.B,
jazdy kat.B,
IŻ
W IŻ
CHWILI
W CHWILI
OBECNEJ
OBECNEJ
PRZYJMOWANE
PRZYJMOWANE
KASJER HANDLOWY
KOLONOWSKIE
widziane- doświadczenie
na podobnym
stanowisku,
jakości)
nego w programie
- doświadczenie
- doświadczenie
w zawodzie
zawodzie
- aktualna książeczka
sanepidu
lub gotowość
do jejwwyrobienia
I RALIZOWANE
I
RALIZOWANE
BĘDĄ
BĘDĄ
WNIOSKI
WNIOSKI
PRACODAWCÓW
PRACODAWCÓW
Pomoc w utrzymaniu Koszt opieki nad osobą zależną:
• znaczny, lub umiarkowany stopień niepełnoSAMODZIELNY
SAMODZIELNY
MURARZMURARZ
WOJ. OPOLSKIE
WOJ. OPOLSKIE
wykształcenie
- wykształcenie
zawodowe,
zawodowe,
- wykształcenie- podstawowe,
aktywności zawodowej - 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż
sprawności,
- mile widziane- doświadczenie
na podobnym
doświadczenie
- doświadczenie
w pracystanowisku,
na
w podobnym
pracy na podobnym
stanowisku,
stanowisku,
D
O
ZORGANIZOWANIE
O
ZORGANIZOWANIE
STAŻU
STAŻU
poprzez zapewnienie opieki 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów
15% • aktywność zawodowa
KSJER HANDLOWY
KOLONOWSKIE - aktualna książeczka
sanepidu
lub gotowość
do jejwwyrobienia;
- samodzielność
- samodzielność
w wykonywaniu
wykonywaniu
prac,
prac,
dla osobyOSÓB
zależnej. OSÓB
opieki nadDŁUGOTRWALE
jedną osobą zależną
• pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.
DLA
DLA
DŁUGOTRWALE
BEZROBOTNYCH
BEZROBOTNYCH
- umiejętność pracy
w zespole,
- doświadczenie
- doświadczenie
w zawodzie
w zawodzie
stopień niepełnosprawności
POMOC DEKARZA
POMOC DEKARZA
WG ZLECEŃ
WG -ZLECEŃ
- wykształcenie
- wykształcenie
zawodowe,
zawodowe,
- umiejętności
- umiejętności
budowlane,
budowlane,
dekarskie,dekarski
DO
30
DO
ROKU
30
ROKU
ŻYCIA!
ŻYCIA!
-wykształcenie-średnie
ogólnokształcące,
MODUŁ II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:
prawo
jazdy
- prawo
kat.B,
jazdy kat.B,
SPRZEDAWCA RTV-AGD
STRZELCE OPOLSKIE - rok doświadczenia
w sprzedaży,
- mile
widziane
- mile widziane
badania wysokościowe
badania wysokościowe
pow.3m, pow.3m,
Zakres
- „żyłka handlowca”,
umiejętności
sprzedażowe
Warunki
- doświadczenie
- doświadczenie
mile widziane
mile widziane
dofinansoMaksymalna wysokość dofinansowania
Udział własny ON
wykształcenie
średnie
zawodowe,
uczestnictwa
Staże
finansowane
Staże
finansowane
będą
ze
będą
środków
ze
środków
Europejskiego
Europejskiego
Funduszu
Funduszu
SpoSpoSPRZEDAWCA
KADŁUB
KIEROWCA
KIEROWCA
KAT.
C+EKAT.
+ HDS
C+E + HDS
STRZELCE
STRZELCE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
wykształcenie
-języka:
wykształcenie
zawodowe,
zawodowe,
- doświadczenie,
doświadczenie,
wania
- mile
widziana- znajomość
niemiecki
(biegły),
angielski -(biegły)
– WG ZLECEŃ
– WG- ZLECEŃ
prawo jazdy
- prawo
kat.jazdy
C+E, kat.
- karta
C+E,
kierowcy,
- karta kierowcy,
15%
wartościEdukacja
czesnego
w przypadku
znaczny lub
łecznego
łecznego
Program
Program
Operacyjny
Operacyjny
WiedzaWiedza
Edukacja
Rozwój
Rozwój
OśzatrudprioOś •priowykształcenie- zawodowe,
PIEKARZ
DZIEWKOWICE
kurs
na-przewóz
kurs na rzeczy,
przewóz
- uprawnienia
rzeczy, - uprawnienia
HDS
HDS
nionych beneficjentów programu, którzy korzystają umiarkowany
- doświadczenie- mile
widziane
rytetowa
rytetowa
I Osoby
I Osoby
młode młode
na rynku
na pracy
rynku
Działanie
pracy
Działanie
1.1
- kształcenia
Wsparcie
1.1 - naWsparcie
KAT.T (traktorzysta)
KAT.T (traktorzysta)
STRZELCE
STRZELCE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
- zawodowe
wykształcenie
-kierunkowe,
wykształcenie
zawodowe,
zawodowe,
z pomocy
w ramach
jednej
formy
stopieńKIEROWCA
niepełno- KIEROWCA
- wykształcenie
wyższym
sprawności,
osób młodych
osób młodych
pozostających
pozostających
bez pracy
bezpoziomie
na
pracy
regionalnym
na regionalnym
rynku pracy
rynku pracy
+ROZMIERZ
WG ZLECEŃ
+ WG- umiejętność
ZLECEŃ obsługi
- prawo
-(możliwość
prawo
kat.T,
jazdy
- doświadczenie
kat.T, - doświadczenie
PIEKARZ (PIECOWY)
piecajazdy
przyuczenia),
65% wartości czesnego w przypadku zatrudnio- • nauka wKOSZTORYSANT
szkole KOSZTORYSANT
- doświadczenie- mile
widziane
ZDZIESZOWICE
ZDZIESZOWICE
wykształcenie
- wykształcenie
min. średnie,
min. średnie,
czesnegopozakonkursowe.
w ramach jednej aktualnie
–równowartość
projekty
– kosztów
projekty
pozakonkursowe.
Preferowane
Preferowane
do
realizacji
do
realizacji
będą
wniobędą
wnio- dyspozycyjność,
beneficjentów programu, którzy jednocześnie
wyższej,– lub
BRANŻA
– BRANŻA
BUDOWLANA/
BUDOWLANA/
- doświadczenie
- doświadczenie
w branży w
mechanicznej/budowlanej,
branży mechanicznej/budowlanej,
remontówremontów
realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym nych
PRACOWNIK OCHRONY
OLSZOWA
- doświadczenie, instalacji instalacji
korzystają
z pomocy
w ramachbezrobotnej
więcej niż jedna
szkole policealnej,
Pracodawców,
Pracodawców,
którzykosztów,
którzy
zapewnią
zapewnią
zatrudnienie
zatrudnienie
osoby
osoby
bezrobotnej
MECHANICZNA
MECHANICZNA
technolog.technolog.
przemysłuprzemysłu
koksowniczego
koksowniczego
i hutniczego,
i hutniczego,
1. Opłata ski
kierunku)
–ski
niezależnie
od daty poniesienia
jeśli wniosko- stopień niepełnosprawności
kształcenia na poziomie wyższym – warunek lub kolegium,
- preferowana
- preferowana
znajomośćznajomość
j. angielskiego,
j. angielskiego,
za naukę po
dawcazakończeniu
pobiera
w ramach
dwóch i więcej
form kształcenia forma
ponaukę
zakończeniu
stażu!
stażu!
- dyspozycyjność,
dotyczy
drugiej
i
kolejnych
form
kształcenia
na
lub
przewód
- upr. odpowiednie
- upr. odpowiednie
do branży,do branży,
(czesne) na poziomie wyższym, kwota dofinansowania opłaty za naukę
PRACOWNIK OCHRONY
STRZELCE OPOLSKIE - doświadczenie,
wyższym
doktorski otwarty
- umiejętność
- umiejętność
odczytywania
odczytywania
dokumentacji
dokumentacji
projektowej,
projektowej,
(czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów poziomie
- stopień niepełnosprawności
Z
zastrzeżeniem,
iż
z
obowiązku
wniesienia
udziału
poza
studiami
tworzenie
tworzenie
harmonogramów,
harmonogramów,
kalkulacjikalkulacji
robót
robót
czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki
-umiejętność:
ocieplania,
malowania,
płytkowania,
własnego
w module II zwolniony jest wnioskodawca, doktoranckimi
ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY!
DO
WSPÓŁPRACY!
BUDOWLANIEC
WG ZLECEŃZDZIESZOWICE
PRACOWNIK
PRACOWNIK
BIUROWY
BIUROWY
ZDZIESZOWICE
wykształcenie
- wykształcenie
min. średnie
min.techniczne,
średnie techniczne,
-doświadczenie- mile
widziane
który zatrudnienie rozpoczął w 2015 roku lub ten,
- samodzielność
- samodzielność
i dobra organizacja
i dobra organizacja
w pracy, w pracy,
KIEROWCA KAT. C+E
ŁĄKI KOZIELSKIE - prawo jazdy kat.C+E
Dodatkowe
Dodatkowe
informacje
informacje
można
w PUP
w
PUP
którymożna
w uzyskać
2014 roku z uzyskać
tytułu zatrudnienia
osiągnął
odczytywanie
odczytywanie
dokumentacji
dokumentacji
projektowej,
projektowej,
średniomiesięczny dochód w wysokości niższej niż
KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO STRZELCE OPOLSKIE - prawo jazdy kat.
C+E - pakietu
- obsługa
obsługaMS
pakietu
OfficeMS
(głownie
Office Word,
(głownie
Excel,
Word,
Offcie)
Excel, Offcie)
w Strzelcach
w Strzelcach
Opolskich,
kwotaOpolskich,
2.520 zł
produkcji
rolnej,
- preferowana
- preferowana
znajomośćznajomość
j. angielskiego
j. angielskiego
SPRZEDWCA/MAGAZYNIER
STRZELCE OPOLSKIE -- znajomość
Nie mniej niż 700 zł, maksymalnie
1.000
zł
z
możliwością
upr. na wózek-widowy
ul. Gogolińska
ul. Gogolińska
2a w pokoju
2a w pokoju
nr 7 nr 7
KOSZTORYSANT
KOSZTORYSANT
BRANŻABRANŻA
ZDZIESZOWICE
ZDZIESZOWICE
wykształcenie
- wykształcenie
min. średnie
min.techniczne,
średnie techniczne,
zwiększenia nie więcej niż o:
OPERATOR ZAUTOMATYZOWANEJ
ELEKTRYCZNA
ELEKTRYCZNA
- doświadczenie
- doświadczenie
w branży w
elektrycznej
branży elektrycznej
remontówremontów
instalacji instalacji
700 zł - w innych przypadkach,
które
określi
realizator
programu
I ZROBOTYZOWANEJ LINII
lub pod
lubnrpod
telefonu
nr telefonu
77 4621863
77 4621863
technologicznych
technologicznych
przemysłuprzemysłu
koksowniczego
koksowniczego
i hutniczego,
i hutniczego,
OLSZOWA
2. Dodatek (przykładowo: gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty
PRODUKCYJNEJ W PRZEMYŚLE
-------------- preferowana
- preferowana
znajomośćznajomość
j. angielskiego,
j. angielskiego,
na pokrycie z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komuniELEKTRO-MASZYNOWYM
Nie
dotyczy
upr.
odpowiednie
- techniczne
upr. odpowiednie
do branży,
do branży,
kosztów kowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza)
-wykształcenie-min.
średnie
(elektronik,
elektromechanik),
- umiejętność
- umiejętność
odczytywania
odczytywania
dokumentacji
dokumentacji
projektowej,
projektowej,
kształcenia: 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu
OPERATOPR MASZYN (EKSTRUDA)
STRZELCE OPOLSKIE - znajomość oprogramowania
numerycznego
firmy SIMENS,
tworzenie
harmonogramów,
harmonogramów,
kalkulacjikalkulacji
robót
robót
pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
- znajomość w stopniu
dobrymtworzenie
języka: niemieckiego,
angielskiego
STRZELCE
OPOLSKIE
- spostrzegawczość,
wykształcenie
średnie, zawodowe,
mile widziane
leśne,
MAGAZYNIER
MAGAZYNIER
PLACU DREWNA
PLACU DREWNA
STRZELCE
OPOLSKIE
- wykształcenie
średnie, zawodowe,
mile widziane
leśne,
300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną
- motoryczność,
umiejętność
pakietu Office,
- doświadczenie
mile widziane
- umiejętność
pakietu
Office, - doświadczenie
mile widziane
(ważną) Kartę Dużej Rodziny   
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
STRZELCE OPOLSKIE - upr. na wózek-widłowy,
- min. rok doświadczenia
OPERATOR
MASZYNMASZYN
CNC
KIELCZAKIELCZA
- możliwość
- możliwość
przyuczenia,
przyuczenia,
OPERATOR
CNC
3. Dodatek
PRACOWNIK
PRACOWNIK
PRODUKCJI
PRODUKCJI
STRZELCE
STRZELCE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
- zawodowe
wykształcenie
- wykształcenie
gimnazjalne,
gimnazjalne,
- zdolności
- zdolności
manualne,manualne,
na uiszczeOPERATOR
MASZYNY
PRODUKCYJNEJ
KOLONOWSKIE
- wykształcenie
nie opłaty
dyspozycyjność
- dyspozycyjność
dosystemie
pracy w czterobrygadowym,
systemie czterobrygadowym,
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
OLSZOWA
- mile widziane- upr.
na wózki
widłowe do pracy w
za przepro- zaangażowanie
- zaangażowanie
i chęć do ipracy
chęć do pracy
do 4.000 zł
Nie dotyczy
- wykształcenie średnie zawodowe
–średnie,
techniczne,
wadzanie
PRACOWNIK
BIUROWY-TECHNOLOG
ZAWADZKIE
wyższe;
PRACOWNIK
BIUROWY-TECHNOLOG
ZAWADZKIE - wykształcenie
- wykształcenie
średnie, wyższe;
(z
uprawnieniami
(z
uprawnieniami
operatora
operatora
zagęszczarek
zagęszczarek
doświadczenie
w
pracy
na
produkcji
przy
obsłudze
maszyn,
przewodu
OBUWNIK MONTAŻYSTA
STRZELCE OPOLSKIE - dokładność, precyzyjność,
- dobra znajomość
- dobra znajomość
komputera,
obsługi komputera,
preferowaneobsługi
wykształcenie:
budowa maszyn, mechanik
doktori ubijaków
i ubijaków
wibracyjnych,
wibracyjnych,
operatora
operatora
przecinarek
przecinarek
znajomość
znajomość
j.
niemieckiego
j.
niemieckiego
lub
j. francuskiego
lub j. francuskiego
maszyn, monter układów elektronicznych, technik elektronik
skiego
SPRZEDAWCA
SPRZEDAWCA
STRZELCE
STRZELCE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
wykształcenie
wykształcenie
zawodowe-średnie,
zawodowe-średnie,
- obsługa -kasy
obsługa
fiskalnej,
kasy fiskalnej,
NIEZDROWICE, ŚLĄSK -umiejętność obsługi maszyn,
do nawierzchni
do nawierzchni
dróg kl.
dróg
III)kl. III)
prawo
jazdy
- prawo
kat.B,
jazdy kat.B,
OSOBA DO KOSZENIA TRAW
OPOLSKI, GÓRNY - mile widziane- upr.
operatora
koparko-ładowarki,
Wnioski przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Bolesława Chrobrego
mile
widziane
doświadczenie
(mięso - wędliny)
- mile widziane
doświadczenie
(mięso - wędliny)
ŚLĄSK
- doświadczenie- mile
widziane
5 w Strzelcach
Opolskich
od kończyć
16.03.2015
r. w
trybie
ciągłym
jednak
nie później
Szkolenie
Szkolenie
będzie
będzie kończyć
się
egzaminem
się egzaminem
i uzyskaniem
i uzyskaniem
przez niż:
uczestników
przez uczestnikówSPRZEDAWCA
SPRZEDAWCA
½ etatu ½ etatu
STRZELCE
STRZELCE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
- zawodowe,
wykształcenie
- wykształcenie
zawodowe-średnie,
zawodowe-średnie,
- wykształcenie
a) w przypadku Modułu I: do dnia 31 sierpnia 2015 r.,
- umiejętność czytania
rysunku
technicznego,
- obsługa
- kasy
obsługa
fiskalnej,
kasy fiskalnej,
- prawo jazdy
- prawo
kat.B,
jazdy kat.B,
szkolenia
szkolenia
zaświadczenia
zaświadczenia
o ukończeniu
o ukończeniu
kursu oraz
kursu
świadectwa
oraz świadectwa
i książeczki
i książeczki
STOLARZ
PIOTRÓWKA
b) w przypadku Modułu II: do dnia 10 października 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickie- upr. do obsługi- maszyny
stolarskiej,
mile widziane
- mile widziane
doświadczenie
doświadczenie
(mięso - wędliny)
(mięso - wędliny)
operatora
operatora
wydanych
wydanych
przez Instytut
przez Instytut
Mechanizacji
Mechanizacji
Budownictwa
Budownictwa
i Górnictwa
i GórnictwaPRZEDSTAWICIEL
doświadczenie
w
zawodzie
stolarz
go 2015/2016)
STRZELCE
OPOLSKIE
- wykształcenie
średnie, średnie,
PRZEDSTAWICIEL
STRZELCE
OPOLSKIE
- wykształcenie
Skalnego
Skalnego
w Warszawie.
Warszawie.
Realizator
programu
możewpodjąć
decyzję o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku,
ale HANDLOWY-HANDLOWIEC
HANDLOWY-HANDLOWIEC
– OKOLICE
– OKOLICE
DO 30- wykształcenie
KM
DO 30 KM
- zawodowe
umiejętności:
-– mechaniczne,
umiejętności:
handlowe,handlowe,
negocjacyjne,
negocjacyjne,
znajomość
procesu
remontowego
maszyn
i urządzeń,
- otwartość
- otwartość
na ludzi, łatwość
na
ludzi,włatwość
nawiązywaniu
w nawiązywaniu
kontaktów,
kontaktów,
nie dotyczy
to wniosku
o refundację
czesnego
za rok
akademicki
który
musi być złożony
Szkolenie
Szkolenie
będzie
obejmować
będziekosztów
obejmować
zajęcia
zajęcia
teoretyczne
teoretyczne
i praktyczne
i 2014/2015,
praktyczne
w wymiarze
w wymiarze
PRACOWNIK UTRZYMANIA RUCHU
STRZELCE OPOLSKIE - posiadania upr.- elektrycznych
„E”
min.
1
kV,
prawo jazdy
- prawo
kat.B,
jazdy kat.B,
w okresie trwania
tego
roku
dnia
września
2015 r.).
co najmniej
co najmniej
180(do
godzin
180 30
przypadających
godzin
przypadających
na jednąnaosobę
jednąszkoloną.
osobę szkoloną.
- doświadczenie- nadoświadczenie
podobnym
stanowisku
mile
widziane,
- doświadczenie
w branży w
budowlanej
branży budowlanej
będzie atutem
będzie atutem
Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczy- znajomość zagadnień pneumatyki i hydrauliki – mile widziane
Szkolenie
Szkolenie
przeznaczone
przeznaczone
jest dlajest
10 dla
osób10bezrobotnych
osób bezrobotnych
posiadających
posiadającychLAKIERNIK
LAKIERNIK
SAMOCHODOWY
SAMOCHODOWY
NOGOWCZYCE
NOGOWCZYCE
- wykształcenie
- wykształcenie
min. zawodowe,
min. zawodowe,
ny uchybienia terminu.
- dyspozycyjność,
ukończone
ukończone
18 lat, 18
zdolność
lat, zdolność
do wykonywania
do wykonywania
zawoduzawodu
potwierdzona
potwierdzonaKIEROWCA
KIEROWCA
SAM.
DOSTAWCZEGO
SAM.
DOSTAWCZEGO
LEŚNICA
- prawo jazdy
- prawo
kat.jazdy
C, karta
kat.kierowcy
C, karta kierowcy
PRACOWNIK
UTRZYMANIA
CZYSTOŚCI
STRZELCE
OPOLSKIELEŚNICA
- doświadczenie,
KIEROWCA
KIEROWCA
KAT. B KAT. B
WOJ. OPOLSKIE,
WOJ. OPOLSKIE,
- wykształcenie
- wykształcenie
min. zawodowe,
min. zawodowe,
przez
lekarza.
przez lekarza.
- stopień niepełnosprawności
Warunki
wykluczające
uczestnictwo w programie:
ŚLĄSKIEŚLĄSKIE
kat.B,
- znajomość
j. angielskiego
- prawo
jazdy
kat.B, - znajomość
j. angielskiego
SPRZĄTACZKA ¾ ETATU
JEMIELNICA
------------- - prawo jazdy
• w Modułach
II – wymagalne
wobec
PFRON
lub kursu
wobec Realizatora
t.j PowiatoCelemI iCelem
szkolenia
szkolenia
jest zobowiązania
przygotowanie
jest przygotowanie
uczestników
uczestników
do
kursu
wykonywadoProgramu,
wykonywaOPERATOR
OPERATOR
KOPARKO
KOPARKO
- ŁADOWARKI
- ŁADOWARKI
WG ZLECEŃ
WG ZLECEŃ - upr. na -koparko
upr. na–koparko
ładowarkę,
– ładowarkę,
- prawo jazdy
- prawo
kat.jazdy
B kat. B
OGŁOSZENIE!!!
wego Centrum
Pomocy
Rodzinie
w Strzelcach Opolskich
nia zawodu
nia
zawodu
brukarza.
brukarza.
ROBOTNIK
ROBOTNIK
WYSYPISKA/WAGOWY
WYSYPISKA/WAGOWY
SZYMISZÓW
SZYMISZÓW
średnie ogólnokształcące,
średnie
ogólnokształcące,
W dniu
20.07.2015 roku o godz. 10.00 w PUP
w Strzelcach
Opolskich; -salawykształcenie
nr 22 –- I wykształcenie
piętrospotkanie
rekrutacyjne
z pracodawcą:
• w Module II – przerwa w nauce.
- obsługa
- komputera
obsługa
komputera
w stopniu
wdobrym,
stopniu
SECURITAS SERVICES Sp. z o.o.miejsce pracy: Kronospan - Strzelce Opolskie
na stanowiska:
pracownik
ochrony
fizycznejdobrym,
wymagania:
- uprzejmość,
komunikatywność
- uprzejmość,
komunikatywność
-mile widziana znajomość obsługi komputera,- mile widziane doświadczenie
w w/w
zawodzie,dobra
sprawność psychofizyczna,
NABÓR
TRWA
TRWA
DOI: 30.04.2015r.
DO 30.04.2015r.
Częstotliwość udzielania pomocy
w NABÓR
ramach
Modułu
OPERATOR
DRUKARKI
STRZELCE
OPOLSKIE
wykształcenie
średnie
techniczne,
OPERATOR
DRUKARKI
STRZELCE
OPOLSKIE
wykształcenie
średnie
techniczne,
- mile widziany stopień niepełnosprawności
• Obszar A, Obszar B, Obszar C – zadania 1 i 3 – pomoc może być udzielana co 3 lata. Licząc od początku ro- znajomość
znajomość
zagadnień
zagadnień
grafiki
grafiki
komputerowej,
Proszę zabrać ze sobą: CV oraz Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
jeśli-ktoś
posiada (do
wglądukomputerowej,
przez
pracodawcę)
ku następującego po roku, wKontakt
którymKontakt
udzielono
pomocy,
- znajomość
Photoshop,
- doświadczenie
mile widzian
programuprogramu
Photoshop,
- doświadczenie
mile widziane,
OGŁOSZENIE!!!- znajomość
i szczegółowe
i szczegółowe
informacje:
informacje:
• Obszar C- zadania 2 i 4 – pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.
- znajomość
j. angielskiego
lub zniemieckiego
- znajomość
angielskiego
lub
niemieckiego
W dniu 21.07.2015 roku o godz. 9.00 w PUP w Strzelcach Opolskich;
sala nr 22
- Ij.piętrospotkanie
rekrutacyjne
firmą:
Powiatowy
Powiatowy
UrządUrząd
Pracy Pracy
DSO Sp.CYFROWY
z o.o. i Kronospan OSB Sp. z o.o.na
stanowiska:
- pomocnik
operatora
- mechanik
utrzymania
ruchu
- elektryk
utrzymania ruchu
DRUKARZ
DRUKARZ
CYFROWY
STRZELCE
STRZELCE
OPOLSKIE
OPOLSKIE
- wykształcenie
- wykształcenie
średnie techniczne,
średnie
techniczne,
- operator wózka widłowego miejsce-pracy:
Strzelce
Opolskie zagadnień
znajomość
- znajomość
zagadnień
grafiki komputerowej,
grafiki komputerowej,
ul. oGogolińska
ul. Gogolińska
2a, 47-100
2a, 47-100
Strzelce
Strzelce
Opolskie,
Pełną informację
programie
udzielają
pracownicy
Centrum
pod nrOpolskie,
telefonu (77) 4613381.
Proszę zabrać ze sobą: świadectwa pracyoraz ostatnie świadectwo szkolne(do
przez pracodawcę;
mile
widziane
CV) mile widziane,
- znajomość
-wglądu
znajomość
programu
programu
Photoshop,
Photoshop,
- doświadczenie
- doświadczenie
mile widzian
Szczegółowe informacje
zamieszczone
stronie
www.strzelce-opolskie.epcpr.pl
Tel.zostały
77Tel.
462
77
18462
14 lub
18 na
14
pokój
lub pokój
nr
7 nr 7
Więcej informacji i ofert pracy dostępnych na naszej- stronie
www.pup-strzelce.pl
znajomość
- internetowej
znajomość
j. angielskiego
j. angielskiego
lub niemieckiego
lub niemieckiego
(Menu Główne →zakładka Aktywny Samorząd → Program Aktywny Samorząd w roku 2015)

UWAGA
UWAGA
!!! !!!
ZAPISY
ZAPISY
NA SZKOLENIE:
NA SZKOLENIE:
BRUKARZ
BRUKARZ
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Dopalacze –
nie bierz!

P

o tym, jak około 200 osób trafiło
w ostatnich dniach do szpitali po
„zażyciu” dopalaczy, znów o sprawie
zrobiło się głośno. I choć nie ma jednoznacznej definicji, czym są dopalacze,
to jedno nie ulega wątpliwości: mają
działanie psychoaktywne, wywołujące
w organizmie stany odurzenia, pobudzenia, euforii, czy halucynacje. I nie
ma wątpliwości, że mogą przyczynić
się nie tylko do ciężkiego stanu pacjentów, ale i nawet do śmierci.
Pierwszy raz o dopalaczach było
głośno w roku 2010. W naszym powiecie – za sprawą sklepu Eroticshop przy
ul. Krakowskiej, w którym sprzedawano nie tylko przedmioty związane z nazwą sklepu, ale i tzw. „artykuły kolekcjonerskie” (owe dopalacze właśnie).
– Zabezpieczyliśmy wówczas –
mówi Katarzyna Kanoza, dyrektor
strzeleckiego sanepidu – wszystkie
znajdujące się w sklepie dopalacze (8
rodzajów) i ostatecznie sklep, decyzją
Głównego Inspektora Sanitarnego, został skutecznie zamknięty 2 października 2010. Jednak w naszym powiecie sprawa dopalaczy na tym się nie
skończyła. W 2013 roku strzelecka policja zatrzymała na dwa miesiące jednego z mieszkańców i po przebadaniu
środków, jakimi handlował w policyjnym laboratorium, przekazała sprawę
naszej PSSE. Wszczęliśmy, zgodnie
z KPA, postępowanie administracyjne w sprawie wprowadzenia do obrotu
„środków zastępczych”. Było tego niemało: blisko 500 g. Po przeprowadzeniu postępowania 2 lutego 2014 została na niego nałożona kara administracyjna w wysokości 20 tysięcy złotych
– najniższa z możliwych. Nie zapłacił
(i wszystko wskazuje na to, że kwota
okaże się nieściągalna), za to dwukrotnie się odwołał. Pierwszy raz do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu, który uchylił naszą decyzję.
W tej chwili w Naczelnym Sądzie Administracyjnym jest skarga kasacyjna.
– Jesteśmy cały czas w kontakcie
z policją – dopowiada dyrektor Kanoza – jednak zatrucia dopalaczami
w naszym powiecie trafiają się - na
szczęście! - tylko sporadycznie. Oby
tak zostało nadal. Bo wszystkie dopalacze stanowią zagrożenie dla życia,
a na pewno dla zdrowia: właściwie nie
ma narządu, którego nie mogą uszkodzić. A ponieważ często towarzyszy
im alkohol, leki lub narkotyki – ryzyko zwiększa się wielokrotnie.

P

rzedwakacyjna atmosfera w szkole nie rozleniwiła uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego, bowiem właśnie w ostatnim tygodniu roku szkolnego odbył się IV Szkolny Festiwal
Projektów. Impreza to forma wprowadzenia w życie zapisów Ministerstwa Edukacji Narodowej, które obligują uczniów gimnazjów do realizacji
zadań o charakterze projektów edukacyjnych.
Projekty te wzbogacają ofertę zajęć w szkołach, odkrywają uczniowskie talenty, uzupełniają treści kształcenia istniejących przedmiotów szkolnych. Uczą samodzielności, odpowiedzialności i współdziałania.

P

iątego czerwca br. roku uczniowie
CKZiU wybrali się na wycieczkę edukacyjno – turystyczną do Grecji. Podróż była bardzo długa i bardzo
męcząca, a fakt przekraczania granic
krajów poza Unią okazał się wielką
niespodzianką (że tak też można…).
Pierwszy dzień pobytu na ziemi greckiej to Saloniki, w północnej Grecji, nad Morzem Egejskim. Drugie
co do wielkości (po Atenach) miasto
Grecji. Kolejny dzień to wspinaczka (oczywiście autokarem) na Meteory. Na szczytach skał usytuowany jest zespół prawosławnych klasztorów (monastyrów). Początkowo
wszelkie materiały potrzebne do bu-

Dok. ze str. 1

Na
warsztatach
kulinarnych
uczniowie uczyli się cierpliwości i samodzielności, tak bardzo potrzebnych
w przyszłym dorosłym życiu. Rękodzieło artystyczne było z kolei okazją
do ćwiczenia precyzji. Zajęcia pedagogiczno-psychologiczno-społeczne
wyposażyły dzieci w umiejętności radzenia sobie ze stresem i nadpobudliwością, związaną przede wszystkim
z niemożnością komunikowania się
ze światem zewnętrznym.
Aby ułatwić porozumiewanie się
uczniom z zaburzeniami komunikacji werbalnej, zakupiono specjalistyczny sprzęt, w tym komunikatory, ekran dotykowy, mysz komputerową sterowaną ruchem głowy i wiele innych nowoczesnych urządzeń.
Okazją do obserwowania życia zwierząt i zmieniającego się otoczenia były zajęcia przyrodnicze, w ramach
których uczniowie pojechali na wy-

W

ZSO w Strzelcach Opolskich
bardzo prężnie działa szkolny chór „SURSUM CORDA” prowadzony przez szkolnego psychologa Barbarę Niedworok. Chór powstał w listopadzie 2014 r. i pomimo swojego krótkiego stażu ma na
swoim koncie sporo sukcesów. Jednym z nich jest II miejsce na festiwalu Piosenki Wartościowej w Szymiszowie. Natomiast najnowszym osiągnięciem jest udział w „Przeglądzie
Chórów Szkolnych Acapella” w Kędzierzynie-Koźlu.
Przegląd jest prestiżowym konkursem, w którym śpiewają chóry istniejące już około czterech lat lub dłużej.
W związku z tym są to grupy zgrane i dobrze brzmiące. Przegląd ten
sprawdza, na którym poziomie dany chór się znajduje. W jury zasiadł
m.in. Dyrygent Chóru i Orkiestry Filharmonii Opolskiej Bartosz Żurakowski, a oceniano emisję, dykcję i interpretację trzech utworów.
Uczniowie naszej szkoły zakwalifikowani zostali do tzw. „pasma brązowego”. Jest to naprawdę duży sukces zważywszy na fakt, że jeszcze rok
temu nasz chór nawet nie istniał. Utalentowanej i przede wszystkim pracowitej młodzieży należącej do „SURSUM CORDA” życzymy dalszych
sukcesów.
Katarzyna Maciaszczyk-Paprotny

Szansa na lepszą przyszłość
cieczki m.in. do Mosznej i JuraParku
w Krasiejowie, a na zajęciach sportowych dzieci mogły rozładować napięcie emocjonalne i popracować nad tężyzną fizyczną.
Łącznie zrealizowano 470 godzin
kreatywnych zajęć, 30 godzin kynoterapii oraz 9 wycieczek krajoznawczych. Dla wszystkich 15 uczestników projektu przygotowano pamiątkowe dyplomy, a każda szkoła otrzymała egzemplarz fotoksiążki, w której
uwieczniono prace i zdjęcia wykonane przez uczniów. Zrealizowany projekt z pewnością przyczyni się do aktywniejszego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.
Całkowita wartość projektu wyniosła 118 449,15 zł, z czego 100
681,78 zł sfinansowano ze środków UE.

SUKCESY CHÓRU ZSO

Michelle Obama w gimnazjum?
Jak na Gimnazjum Dwujęzyczne
przystało, w czasie festiwalu dominowały projekty językowe- polskoangielsko-francusko-hiszpańskie.
Uczniowie wspominali też swoje dokonania w grupie teatralnej, opowiadali o urokach Chile oraz smakach i zapachach departamentów zamorskich Francji. Ciekawą opowieść
o znanych kobietach w historii Wielkiej Brytanii przygotowała grupa
młodych anglistów. Dzięki nim na festiwalu pojawiły się jak żywe Jaquline Kennedy, Hilary Clinton oraz Mi-

chelle Obama. W zaaranżowanym na
potrzeby wystąpienia programie opowiadały o życiu u boku sławnych mężów, choć jasne było, że dla widowni
ważne okazywały się nie tyle plotki,
ile umiejętności językowe widzów,
bowiem cała prezentacja odbywała
się w języku Pierwszych Dam, czyli
angielskim.
Wielojęzyczny i wielotematyczny festiwal miał też swoje lokalne akcenty, ponieważ uczniowie opracowali zestawienie atrakcji naszego miasta
w prezentacji pt. ,,Why is worth vi-

siting Strzelce Opolskie?”, natomiast
nastoletni znawcy technologii informacyjnych przygotowali interaktywną mapę okolic szkoły.
O tym, że nauka szkolnych przedmiotów ma swoje praktyczne, życiowe zastosowanie, świadczyły projekty związane z matematyką i chemią.
Dzięki nim uczniowie mogli się dowiedzieć, jak efektywnie oszczędzać
oraz co znaczą wszystkie E wypisane
na opakowaniach naszych posiłków.
Ciekawym projektem okazała się
również praca grupy zajmującej się

subkulturami młodzieżowymi i ich
wpływem na modę oraz program promujący sportowy tryb życia oraz jego
związek ze środowiskiem.
25 czerwca jako dzień IV Szkolnego Festiwalu Projektów zapisał
się w historii szkoły i pamięci jego
uczestników. Był entuzjazm twórczej
pracy, emocje przygotowań do prezentacji, stres przed publicznym wystąpieniem. Były brawa publiki i pochlebne recenzje jury.
Ostatnie przed wakacjami dni
w szkole dzięki festiwalowi będą kojarzyć się jeszcze przyjemniej.
Dorota Maćkula

NASZA  GRECKA  PRZYGODA
dowy i życia mnichów wciągane były
na linach, również odwiedzający mogli dostać się do monastyrów jedynie
w taki sposób. Potem czekał nas spacer po urokliwym miasteczku Kalambaka, położonym w podnóża Meteorów. Zwiedzaliśmy Delfy, które swą
sławę zawdzięczają słynnej wyroczni, do której przychodziły pielgrzymki starożytnych Greków szukających
boskich porad w sprawach polityki, wojny i miłości. Godziny popołudniowe to pobyt w Pireusie, starożytnym porcie Aten. Kulminacja na-

szego wyjazdu to wizyta w Atenach.
Najpierw podziwiamy zmianę warty, każdy krok wykonywany przez
żołnierzy jest dokładnie przemyślany, a układ zmiany warty przy grobie Nieznanego Żołnierza dokładnie przygotowany. Następnie czekało na nas wzgórze Akropolu, zwieńczone ruinami Partenonu (Światynia
Ateny, Erechtejon ze słynnymi krużgankami Kor,  Teatr Dionizosa, Areopag) wędrujemy także do ruin agory greckiej, nieopodal której na wzgórzu wznosi się Hefajstejon – wspa-

niale zachowana świątynia dorycka
oraz ruiny Forum Romanum z piękną
Wieżą Wiatrów. Uwieńczeniem trudu zwiedzania jest spacer najstarszą
dzielnicą Aten – Plaką. Jeszcze tylko
rzut oka na Stadion Olimpijski zbudowany w IV w. p.n.e. przez Likurga, a odnowiony na pierwsze nowożytne Igrzyska Olimpijskie w 1896 r.
Bardzo zmęczeni wracamy do hotelu,
by choć chwilę odpocząć i nacieszyć
się bliskością morza. Kończymy nasz
pobyt na greckiej ziemi na Riwierze
Olimpijskiej. Po drodze zatrzymuje-

my się jeszcze w Termopilach, miejscu bitwy między Grekami i Persami w 490 r. p.n.e., gdzie zobaczyliśmy pomnik Leonidasa i poległych
300 Spartan oraz tablicę ze słynnymi
słowami Simonidesa „Przechodniu,
powiedz Sparcie, że tu spoczywamy
wierni jej prawom”.
Dzień kończymy morską kąpielą,
plażowaniem i odpoczynkiem. W piątek 12 czerwca witamy naszą strzelecką ziemię, bogatsi o nowe, nieco inne
doświadczenie świata.
Edyta Bem
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Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi
Oto dwie z ostatnich spraw, z jakimi mieszkańcy naszego powiatu zgłosili się do Rzecznika Praw Konsumentów.
Niech będą przestrogą dla innych.

J

estem załamana, przyjechał
do mnie jakiś kurier, mówił, że
mam prezent od dotychczasowego operatora – darmowy telefon.
Spieszyłam się, gdyż wyjeżdżałam
do sanatorium, podpisałam odbiór,
rzuciłam przesyłkę w kąt i pojechałam. Po powrocie okazało się, że to
umowa z nowym operatorem, którą
prawdopodobnie podpisałam. Czy
mogę jeszcze odstąpić od tej umowy? Słyszałam, że zapłacę wówczas
karę umowną w wysokości 1600 zł.
Proszę to nagłośnić, żeby ludzie nie
popełniali takich błędów.
Sprawa niestety jest skomplikowana. Można próbować żądania unieważnienia umowy z uwagi
na wprowadzenie w błąd i nieuczciwe praktyki rynkowe, jednak firma
posiada prawdopodobnie podpisaną
umowę, na której są jej dokładne dane i oświadczenia, że zapoznała się
Pani z umową etc. Firma dobrowolnie raczej nie przyzna się do nieuczciwej praktyki i konieczny będzie proces sądowy, którego efekt jest trudny do przewidzenia, mimo przepisów
o nieuczciwych praktykach rynkowych. Sprawa nie jest prosta z uwagi na postawę firm telekomunikacyjnych. Dlatego trzeba dobrze przemy-

śleć, czy faktycznie chcemy rezygnować z nowej umowy czy nie lepiej
przez dwa lata korzystać z usług nowego operatora. Kary umowne są
faktycznie wysokie, zwłaszcza, że
otrzymujemy w prezencie telefon.
Zgodnie z przepisami umowy zawarte pod wpływem błędu i przy użyciu nieuczciwych praktyk rynkowych
są nieważne w przypadku zażądania
przez konsumentów usunięcia skutków tych praktyk. Konsument, którego interes został naruszony w wyniku zastosowania nieuczciwej praktyki
rynkowej, jest uprawniony do samodzielnego wniesienia skargi, w której może żądać zaniechania nieuczciwej praktyki, usunięcia jej skutków
oraz naprawienia wyrządzonej szkody, w tym – co istotne – unieważnienia zawartej umowy z obowiązkiem
zwrotu świadczeń przez strony oraz
zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów
związanych z nabyciem produktu.
Dodatkowo konsument może zażądać złożenia odpowiedniego oświadczenia przez przedsiębiorcę oraz zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej,
ochroną dziedzictwa narodowego lub
ochroną konsumentów. Dochodzenie

roszczeń przez konsumenta jest ułatwione również z tego powodu, że to
na przedsiębiorcy spoczywa ciężar
wykazania, iż dana praktyka nie stanowi nieuczciwej praktyki rynkowej
wprowadzającej w błąd.
Operatorzy dobrowolnie nie chcą
zazwyczaj uznać umów za nieważne i konieczna jest droga sądowa lub
pogodzenie się z koniecznością zmiany operatora. I co najważniejsze, szanujmy swój podpis, nie podpisujmy
nic bez przeczytania, gdy nie jesteśmy
pewni, nie podpisujmy, gdy nie rozumiemy, nie podpisujmy, nie wierzmy
nikomu na słowo. A na pewno unikniemy takich nieprzyjemnych sytuacji.
***
Kupiłem telewizor, który po
dwóch dniach przestał działać.
Zgłosiłem się do sprzedawcy, jednak odmówił mi przyjęcia reklamacji. Odsyła mnie do gwaranta.
Dzwoniłem do gwaranta, który poinformował, że oczywiście przyjedzie i naprawi mi telewizor. Ale czegoś tu nie rozumiem: nie chcę naprawionego telewizora, kupiłem
nowy i chcę mieć nowy sprawny telewizor.
Sprzedawca postąpił niezgodnie
z obowiązującymi przepisami. Każ-

dy konsument ma prawo wyboru czy
chce skorzystać z rękojmi czy z gwarancji. I sprzedawca ma obowiązek
przyjąć taką reklamację, a nie odsyłać do producenta. W ramach rękojmi możemy żądać wymiany towaru na nowy. Zatem, proszę udać się
z powrotem do sprzedawcy, a w razie
problemów złożyć skargę u Rzecznika Konsumentów. Korzystniejsza dla
kupującego jest – co do zasady – rękojmia, ponieważ jej warunki są określone w przepisach prawa, których
przedsiębiorca nie może w żadnym
zakresie zmieniać na niekorzyść konsumenta. Wybór rękojmi daje konsumentowi większą pewność posiadanych uprawnień i ułatwia dochodzenie roszczeń od przedsiębiorcy.
Inaczej jest w przypadku gwarancji: zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy i uprawnienia konsumenta
określa wówczas samodzielnie gwarant, więc mogą one być mniej korzystne od regulacji ustawowych
związanych z rękojmią. Z gwarancji
warto skorzystać, jeżeli upłynął już
termin odpowiedzialności sprzedawcy wynikający z rękojmi, a posiadamy dłuższą gwarancję.
Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Jakie są źródła naszych wartości?
W

dniu 3.06.2015 uczennice Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich uczestniczyły w spotkaniu z ks.
dr Rudolfem Nieszwiecem proboszczem parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich. Spotkanie dotyczyło początków chrześcijaństwa na Śląsku oraz dziejów kościoła i wspólnoty
katolickiej w naszym mieście. W ciekawy i oparty na wiedzy źródłowej
sposób została przedstawiona historia
wielokulturowości i tolerancji wyznaniowej w Strzelcach. Wiele uwagi poświęcono symbolice malowideł i rzeźb
w kościele parafialnym  obrazujących
wiarę budowniczych świątyni.
Uczestniczki warsztatów historycznych i geograficznych działających
w ramach grantów Zarządu Powiatu
Strzeleckiego „Wielokulturowość na
Śląsku” i „Geografia jest ciekawa” mo-

Emocje na piasku   
N

iezapomnianych emocji doznali w sobotnie popołudnie 11
lipca br roku pasjonaci „aktywności na piasku”.
W tym dniu na Orliku przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbył się turniej siatkówki plażowej
„MilkaCup”.
Amatorzy tej dyscypliny sportowej niestrudzenie walczyli
o zwycięstwo aż do późnych godzin wieczornych.
W turnieju wzięło udział 8 drużyn w mieszanych składach.
Po wielu ekscytujących zwrotach akcji i „ nurkowania w piachu” na podium stanęli:
I miejsce - Marek Kołodziej i Karol Woźniak, II miejsce Maciej Capiga i Daniel Olechnowicz oraz III miejsce - Filip
Król i Adam Paprotny.
Paru uczestników turnieju zdobyło tytuły : Mistrza Zjadacza Piasku, Mistrza Opanowania i Taktyki, Mistrza Plątania się
pod nogami, Mistrza Zaplanowanej Kiwki  oraz Mistrza Podbierania Piłek.
Zawodnicy zostali uhonorowani słodkimi upominkami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Dodatkową atrakcją imprezy było wspólne grillowanie.
Uczestnikom pomimo zmęczenia dopisywał wyśmienity
humor i apetyt.
Współorganizatorem turnieju był Powiat Strzelecki, który
wsparł imprezę od strony finansowej.
Izabela Koziołek

gły zapoznać się z nieznaną, ale bardzo fascynującą  przeszłością kościołów, wspólnot wyznaniowych. Już od
wieków zgodnie współżyli w Strzelcach chrześcijanie, protestanci i Żydzi. Wzajemnie się szanowali, a nawet
użyczali miejsc do modlitwy.
Dzięki takim spotkaniom i wykładom kształtuje się tożsamość młodego pokolenia Strzelczan i przywiązanie do ziemi na której się urodzili
i żyją. Nie jest już ona obca i tajemnicza, ale bliska sercu. Młodzi ludzie
poznają swoje korzenie i chrześcijańską przeszłość.
Oczywiście nie bez znaczenia jest
postać prelegenta ks. dr R. Nieszwieca, który w niezwykle barwny i interesujący sposób potrafi przedstawić
zawiłe tajemnice przeszłości. Za co
bardzo serdecznie Mu dziękujemy!
Mirosława Stańczak

Zatrucia
pokarmowe –
czy można
ich uniknąć?!

W

akacje to przyjemny czas wypoczynku i relaksu. Sprzyjająca pogoda zachęca nas do spędzania
czasu na świeżym powietrzu, organizowaniu wycieczek i pobytów w miejscach z dala od domu. Jednak jest to
również czas zwiększonej podatności
na zatrucia pokarmowe. Wiele czynników wpływa na jakość żywności, którą
spożywamy m.in. wysoka temperatura, która przyspiesza psucie się żywności, kupowanie żywności w przypadkowych miejscach, gdzie nie zawsze
widać zachowane zasady higieny, brak
utrzymania należytej własnej higieny
osobistej. Zatrucia pokarmowe – to zachorowania przebiegające z objawami
ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego, który występuje albo po spożyciu
pokarmów skażonych niektórymi bakteriami lub ich toksynami, albo spowodowany jest spożyciem pokarmów zawierających substancje toksyczne pochodzenia niebakteryjnego. Bakteryjne zatrucia pokarmowe wywołane są
najczęściej przez gronkowce, pałeczki
Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Clostridium botulinum, Clostridium
perfringens.
Oto kilka zasad, które pomogą
ustrzec się przed zatruciami pokarmowymi.
Ostrożność na co dzień
– 	 Zakażone produkty mają czasem
smak i zapach zjełczałego tłuszczu
– takich unikajmy!
– 	 Unikajmy puszek, które mają
wzdęte wieczka.
– 	 Pamiętajmy o myciu rąk po wyjściu z toalety i przed przygotowaniem posiłków.
Higiena kuchni
– 	 Utrzymywanie w czystości naczyń,
sprzętów kuchennych i samej kuchni (ulubionym siedliskiem bakterii
są wilgotne gąbki, zmywaki, drewniane deski do krojenia mięsa)
– 	 Myjmy dokładnie owoce i warzywa – bakterie, a także pleśnie i drożdże, występują szczególnie w miejscach uszkodzeń miąższu i skórki. Są to np. bakterie fluoryzujące,
gnilne, przetrwalnikowe, które mogą być przyczyną duru brzusznego,
czerwonki, żółtaczki.
– 	 Nie trzymajmy produktów w otwartych puszkach. Jeżeli nie zostały
spożyte od razu, należy przełożyć
je np. na talerz i przechować w lodówce do kilkunastu godzin.
– 	 Konserwy przygotowywane w domu najlepiej sterylizować przez 3
kolejne dni, w odpowiednio wysokiej temperaturze. Jeżeli je tylko
pasteryzujemy, trzeba je przechowywać  temperaturze poniżej 5°C.
Zasada ograniczonego zaufania
do producenta
– 	 Unikamy lodów, kremówek i innych ciastek pochodzących od nieznanych wytwórców i przygodnych sprzedawców.
– 	 Nie należy kupować mięsa, drobiu
i ryb niewiadomego pochodzenia.
– 	 Sprawdzajmy datę przydatności
żywności do spożycia.
Zasada szybkiej konsumpcji
Zatrucia pokarmowego również  
unikniemy, jeśli łatwo psujący się produkt spożywczy spożyjemy zgodnie
ze wskazaniem na opakowaniu lub
możliwie bezzwłocznie.
Justyna Żołnierz
Kierownik Oddziału Higieny Żywności,
Żywienia i Przedmiotów Użytku
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzelcach Op.
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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Co nowego w Powiatowym Centrum Kultury?
Wakacyjna nuda PCK-owi nie grozi!
Indianie, piraci, poszukiwacze przygód, rycerze, księżniczki,
kowboje… to tylko kilka postaci z wielu które gościły pierwszego tygodnia wakacyjnych warsztatów w Powiatowym Centrum Kultury.

Niby tydzień, a działo się tak wiele…

Kolejnego dnia w sali rycerskiej, gdzie na ścianach zawisły
rycerskie proporce i chorągwie młodzi giermkowie wprawiali
się w fachu tworzenia tarcz obronnych i w walkach rycerskich,
a piękne damy w strojnych sukniach poznawały sekrety z życia
księżniczek. Trudy średniowiecznego dnia zakończył wspaniały
turniej rycerski i wystawny bal.

Pierwszego dnia w indiańskiej wiosce dzieci samodzielnie
tworzyły indiańskie opaski, bransoletki i magiczne wisiory, budowały wigwamy, uczestniczyły w indiańskich tańcach, uczyły
się strzelania z łuku, a wszystko po to, aby pod koniec dnia wódz
mógł mianować ich na pełnokrwistych Indian.

Następnego dnia do Powiatowego Centrum Kultury przypłynął piracki okręt z którego pokładu zaatakowali żądni przygód piraci, okazało się że na naszym terenie zostało ukrytych wiele skarbów, których należało odszukać. Piraci wybrali się też ochoczo na
podbój nowych wód zwanych „strzelecką pływalnią”

W środę poszukiwacze przygód po zapoznaniu się zasadami
przetrwania wyruszyli do dzikiej puszczy aby tam zmierzyć się
z przygodą, po trudach i przeprawach dla chwili odpoczynku młodzi kadeci zasiedli do obejrzenia seansu filmowego.

Uczestnicy warsztatów mieli również okazję, jak prawdziwi
kowboje dosiąść wspaniałych wierzchowców w stadninie Cztery
Kopyta. Konie podbiły serca nawet tym nieprzekonanym do nich.
Atrakcją dnia było też ognisko i samodzielne pieczenie kiełbasek,
jak również zwiedzanie stadniny i wesołe zabawy na padoku.

Warto zaznaczyć, że dzięki Galerii O! jejku Pani Ani Szmigoń
ten tydzień wakacyjnych warsztatów był wyjątkowy dla dzieci ,
gdyż moc atrakcji, różnorodność zabaw nie pozwoliły na chwilę nudy, był też wyjątkowy dla nas, gdyż tak różny od naszej codziennej pracy.
Tymczasem od poniedziałku zaczynamy drugi tydzień warsztatów dla dzieci, który też zapowiada się ciekawie. Prócz tego
w drugiej połowie lipca zapraszamy wszystkich chętnych do
wzięcia udziału w zajęciach rękodzielniczych- 22 lipca tworzyć
będziemy maski gipsowe a 29 lipca będzie okazja do zgłębienia
tajników japońskiej sztuki papierowej orgiami 3d. Wstęp wolny,
obowiązują wcześniejsze zapisy.

Co nas czeka w sierpniu

Powoli możemy uchylić rąbka tajemnicy, czym zabawi nas
Powiatowe Centrum Kultury w drugim miesiącu wakacji.
Powiatowa Biblioteka Publiczna przygotowała wakacyjny tydzień pełen atrakcji. W dniach od 18.08 do 21.08 w go-

dzinach od 10-13 chętni będą mogli stworzyć latawce, zmierzyć się z produkcją megakomiksu czy też trochę się poruszać
i zagrać w klasy lub inne gry ruchowe. Informacje i zapisy pod
numerem telefonu 77 418 00 52. Wstęp wolny.
Jednocześnie informujemy, iż w dniach 22.07-14.08 Powiatowa Biblioteka Publiczna będzie zamknięta.
Zakończenie wakacji upłynie nam muzycznie. Już 30 sierpnia na deskach naszej sceny wystąpi Pani Sabina Olbrich-Szafraniec z programem „W Krainie Operetki i Musicalu”. Bilety w cenie 10 zł już do nabycia w Dziale Promocji Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Dodajmy, iż koncert odbędzie się w naszym ogrodzie. W razie niepogody zapraszamy do
sali widowiskowej.
Informacje oraz rezerwacje biletów pod numerem telefonu
77 4123013
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Powiatowego Centrum Kultury. Szczegóły dotyczący wszystkich wydarzeń można
znaleźć na stronie internetowej www.centrum-kultury.eu!
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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

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
Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337,
774636337,774636422,
774636422,
fax 774636744
774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl
Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl
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3
4
5
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Powiatowe
CentrumPomocy
PomocyRodzinie
Rodzinie
Powiatowe Centrum
w Strzelcach
Opolskie
Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620046, 77 4616049, 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl
Powiatowe
Powiatowe Centrum
CentrumKultury
Kultury
w Strzelcach
StrzelcachOpolskich
Opolskich
tel. 77
77 412
41230
3013
13
e-mail:
centrumkultury@powiatstrzelecki.pl
centrumkultury@powiatstrzelecki.pl
Młodzieżowy Ośrodek
Ośrodek Wychowawczy
Wychowawczy
w Leśnicy
Leśnicy
tel. 77
77 4615261
4615261
e-mail: mowlesnica@gmail.com
mowlesnica@gmail.com
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
Szkolno-Wycho-wawczywwLeśnicy
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
StrzelcachOpolskich
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

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: Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia
ul. Baczyńskiego 25A,
41-203 Sosnowiec

Osiągnięte wskaźniki w okresie 2013 rok – I połowa kwietnia 2015 roku
oraz stronie: www.subregionkk.pl. Są
lipca rozpoczęły się konsultacje
oneodrównież
wglądu
społeczne
projektu
dokumentu
W Zakładzie
Karnym
nr 1 w Strzelcach
Opolskich
roku 2013udostępnione
realizowane sądo
następujące
projekty
finansowane
w ramach
Norweskiego
Finansowego
lata 2009-2014
:
od poniedziałku
donapiątku,
w godzi„Zintegrowany
Plan
Gospodarki
Ni- Mechanizmu
PROJEKT
nr 1 dla
„Realizacja
szkoleńKędziepodnoszących nach
kompetencje
społeczno
- zawodowe
więźniów
od 7:30
do 15:00
w siedzibach
skoemisyjnej
Subregionu
oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efekniżej wymienionych Urzędów. Zachęrzyńsko-Kozielskiego” (w którym jest
tywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary”. Całkowita wartość Projekcamy do zapoznania się z ZPGN oraz
Powiat
oraz gminy: Strzeltu:
1 451 Strzelecki
823 Euro
Moduł
1.1 „Działania
na rzecz
ekologii”
prognozą oddziaływania na środowice Opolskie,
Leśnica,
Ujazd,
JemielRok
10 osadzonychwraz
ukończyło
kurs pilarza oraz
kompetencyjne swoich
miękkie z zakresu
skoszkolenia
i przekazywania
uwag,
nica2014:
i Zawadzkie)
z Prognozą
aktywizacji zawodowej, z problematyki ekologicznej oraz profilaktyki uzależnień.
wniosków
za
pośrednictwem
formulaoddziaływania
na
środowisko.
Moduł 1.3 pn. „Przyjazne miejsce – dostosowanie pokoi i sal widzeń do kontaktu skazanych z dziećrza konsultacji
„Zintegrowanego
mi”.Opracowanie
Rok
2014:
wydzieloną część
sali widzeń zagospodarowaliśmy
na kącik zabaw dla dzieci, wyposażony
Planu
Gospodarki
Niskoemisyjnej
dla
w
krzesełka, stoliki,
szafki z zabawkami, materiały do kolorowania,
klocki;
ma służyć wzmocUwagi do
tychkącik
dokumentów
możSubregionu
Kędzierzyńsko-Kozielnieniu więzi pomiędzy osadzonymi ojcami i odwiedzającymi je małoletnimi dziećmi.
na zgłaszać do 29 lipca:
skiego” ma na celu m.in. zaprojektowanie rozwiązań umożliwiających *** - 	 w formie elektronicznej:
PROJEKT nr 2 „Realizacja
szkoleń kadry
Służby Więziennej
podnoszących kwalifikacje
zawodowe
za pośrednictwem
poczty e-mail
zmniejszenie
emisji gazów
cieplarw celu zapewnienia
właściwego(w
poziomu
stosowania karyna
pozbawienia
wolności zgodnie z międzynaadres: zpgn@atmoterm.pl,
nianych
do powietrza
szczególrodowymi zasadami praw człowieka.” Całkowita wartość Projektu: 2 966 584 Euro.
- 	 pocztą tradycyjną na adres:
ności CO2) oraz innych szkodliwych
Moduł 2.1 „Wysokospecjalistyczne szkolenia kadry penitencjarnej pracującej ze skazanymi niebezATMOTERM
S.A.,wolności”
substancjimłodocianymi
do powietrza,
redukcję zu-długoterminową
piecznymi,
lub z odbywającymi
kare pozbawienia
Rok
2014:
45-031 Opole,
życia
energii oraz zwiększenie udziaa)
dokonano
zakupu 3 pakietów
pomocy dydaktycznych:
książek, filmów 4;
oraz programu mulul. Łangowskiego
łu energii
z odnawialnych
źródeł.
timedialnego z zakresów tematycznych: ekologii, arteterapii, pracy z grupą oraz resocjalizacji
- 	
osobiście:
poprzez
złożenie
Projekty
dokumentów
znajdą
Pańnieletnich .na łączną kwotę 1.449,95 zł,
formularza
uwag pracy
w siedzibie
stwo2 na
stronach internetowych
swob)
funkcjonariuszy
ukończyło wysokospecjalistyczne
szkolenie z zakresu
w grupie z osamłodocianymi,
w wieku do 21 roku życia.
własnego urzędu gminy.
ich dzonymi
gmin lub
powiatu tj.strzeleckiego.

Maj

Zespół Szkół
Szkół Ponadgimnazjalnych
Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
Zawadzkiem
tel. 77
77 4616430,
4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
lozawadzkie@wodip.opole.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

8

Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00

Centrum Kształcenia
KształceniaZawodowego
Zawodowego
i Ustawicznego
Ustawicznego w
wStrzelcach
StrzelcachOpolskich
Opolskich
tel.77
tel.77 4612701,
4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

Konsultacje społeczne
rozpoczęte

Realizacja programów finansowanych z Norweskiego
Mechanizmu Finansowego na lata 2009 - 2014
przez Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich.

DYŻURY APTEK w 2015 r.

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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

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

Jeśli nie są Państwo pewni, która apteka pełni w danym dniu dyżur – można upewnić się,
dzwoniąc pod numer Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 664 480 500

Wakacje z wędką

W

śród strzeleckich seniorów jest
taka grupka, która lubi wędkować. Przygoda z wędką, złowienie
ta…akiej ryby jest niejednokrotnie
celem ich niejednej letniej wyprawy.
Jedna z nich, bogata w obwity połów
zakończyła się ciekawą przygodą.
Przymocowany podpórką do wędki
sadzyk ze złowionymi wcześniej rybami zniknął w momencie, gdy jeden
z wędkarzy zajęty rozmową zbytnio

nie pilnował wędki…. i wtedy wzięła
naprawdę taaka ryba. Usłyszał trzask
wciąganej do wody wędki. Ledwo
zdążył ją złapać, by po chwili stwierdzić, że podpórka z sadzykiem i rybami znikła. Same się uwolniły, chociaż
i tak po selekcji byłyby wypuszczone. Należało tylko jeszcze dodatkowo
wyłowić sadzyk, by upewnić się, czy
wszystkie ryby odzyskały upragnioną
wolność.          

Internet na dworcu PKS-u

DYŻURY APTEK W STRZELCACH OP. 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, 77/417-90-03
Apteka „Pro-Pharma”, ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383
Apteka
„Słoneczna”,
ul. Rynek
4/2,autobusowego
tel. 77/418-50-56
Od teraz możesz
korzystać
na terenie
dworca
z darmowego
dyżurówŻyczymy
w niedzielę
i święta o godz.
9.00
dostępuZmiana
do Internetu.
przyjemnego
surfowania.
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„Multifarm”
„Pro-Pharma”
„Awos”
„Śląska”
„Flos”
„Słoneczna”
„Vita”
„Na Dobre i Złe”
„Alga”
„Centrum”
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15
16
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18
19
20

„Centrum”
„Multifarm”
„Pro-Pharma”
„Awos”
„Śląska”
„Flos”
„Słoneczna”
„Vita”
„Na Dobre i Złe”
„Alga”

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

„Centrum”
„Centrum”
„Multifarm”
„Pro-Pharma”
„Awos”
„Śląska”
„Flos”
„Słoneczna”
„Vita”
„Na Dobre i Złe”
„Alga”

STACJA PALIW
PKS STRZELCE OPOLSKIE
ul. 1 Maja 59, 47-100 Strzelce Opolskie
SIERPIEŃ
tel. 77/4622543

„Centrum”
11 „Alga”
21 „Na Dobre i Złe”
„Centrum”
12 „Centrum”
22 „Alga”
Szanowni
Klienci.
„Multifarm”
13 „Centrum”
23 „Centrum”
„Pro-Pharma”
14 „Multifarm”
24 „Centrum”
„Awos”
15150
„Pro-Pharma”
25 „Multifarm”
Kupując min.
l paliwa i płacąc gotówką
„Śląska”
16 „Awos”
- pytaj
obsługę o cenę dnia 26 „Pro-Pharma”
„Flos”
17 „Śląska”
27 „Awos”
„Słoneczna”
18 „Flos”
28 „Śląska”
dla „Słoneczna”
rolników- zadzwoń 77/4622543
„Vita” Specjalna oferta 19
29 „Flos”
„Na Dobre i Złe”
20 „Vita”
30 „Słoneczna”
31 „Vita”
Zbierz 5 paragonów z tankowania paliwa po min.
50 zł każdy

- otrzymasz 10 % rabatu przy wymianie opon na letnie

Jeśli nie są Państwo pewni, która apteka pełni w danym dniu dyżur – można upewnić się,
w naszym
Serwisie
Opon Kryzysowego: 664 480 500
dzwoniąc pod numer Powiatowego
Centrum
Zarządzania
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, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755,
756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

Moduł 2.2 pn. „Szkolenia kadry penitencjarnej w ramach przygotowania skazanych do powrotu do
środowiska otwartego” http://bip.powiatstrzelecki.pl/?a=3850
2013 rok
1) dokonano zakupu 4 pakietów materiałów dydaktycznych do prowadzenia programów resocjalizacyjnych (książki, prezentacje multimedialne na CD, testy psychologiczne: 2 dla ZK Nr 1 w
Strzelcach Opolskich i 2 dla ZK Sieraków Śląski na łączną kwotę 5.202,24 zł.,
2) 2 wychowawców ukończyło kurs z zakresu kształtowania umiejętności społecznych u osadzonych,
3) 2 wychowawców ukończyło kurs z zakresu przygotowywania osadzonych do funkcjonowania w
społeczeństwie po odbyciu kary,
4) 1 wychowawca ukończył kurs z zakresu przeciwdziałania bezrobociu,
5) 3 wychowawców ukończyło kurs z ekologii,
6) 2 wychowawców ukończyło kurs z zakresu przeciwdziałania przemocy,
7) 3 wychowawców ukończyło kurs z zakresu przeciwdziałania agresji,
8) 1 wychowawca ukończył kurs z czytelnictwa,
2014 rok
1) 2 wychowawców ukończyło kurs z zakresu kształtowania umiejętności społecznych u osadzonych,
2) 1 wychowawczyni kończyła kurs z zakresu przygotowywania osadzonych do funkcjonowania w
społeczeństwie po odbyciu kary,
3) 2 wychowawców ukończyło kurs z zakresu przeciwdziałania bezrobociu,
4) 1 wychowawczyni ukończyła kurs z arteterapii,
5) 2 wychowawców ukończyło kurs z zakresu pomocy prawnej,
2015 rok
1) dokonano zakupu pakietu pomocy dydaktycznych za kwotę 294,70 zł.
Moduł 2.3 pn. „Podniesienie poziomu znajomości języków obcych kadry SW – pion ewidencji”;
okresie wrzesień 2013 – czerwiec 2014 kurs języka angielskiego ukończyła jedna funkcjonariuszka,
Moduł 2.4 pn. „Podniesienie znajomości języków obcych kadry SW – pion penitencjarny” , w okresie
wrzesień 2013 – czerwiec 2014 kurs języka angielskiego ukończyło trzech funkcjonariuszy,
Moduł 2.5 pn. „Podniesienie znajomości języków obcych kadry SW – pion ochrony”
Rok 2014: pięciu funkcjonariuszy ukończyło kurs języka angielskiego ukończyło, 1 wychowawca
Działu Penitencjarnego uczestniczył w wyjeździe studyjnym w Norwegii.
***
PROJEKT nr 3 „Realizacja szkoleń kadry SW ukierunkowanych na podniesienie umiejętności służących prawidłowemu wykonaniu obowiązków służbowych”. Całkowita wartość Projektu: 766 587
Euro
Moduł 3.1 pn. „Funkcjonariusz Służby Więziennej ratuje życie”.
Rok 2013: dwie pielęgniarki ukończyły kurs z zakresu wykonywania i interpretacji zapisu EKG
oraz dwie pielęgniarki ukończyły studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia.
Rok 2014: trzy pielęgniarki ukończyły kurs z zakresu szczepień ochronnych.
Rok 2015: dwie pielęgniarki ukończyły kurs z zakresu wykonywania i interpretacji zapisu EKG, dwie
pielęgniarki ukończyły kurs resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz dwie pielęgniarki ukończyły
kurs leczenia ran.
Moduł 3.2 pn. Stres znany i oswajany”
2015 Rok: troje wychowawców Działu Penitencjarnego ukończyło kurs „redukcja stresu personelu
bezpośrednio uczestniczącego w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności”
Moduł 3.6 pn. „Szkolenia językowe kadry zarządzającej SW”; w okresie wrzesień 2013 – czerwiec
2014 kurs języka angielskiego ukończył zastępca dyrektora zakładu karnego.
***
PROJEKT nr 4 „Wzmocnienie systemu działania Grup Interwencyjnych Służby Więziennej i Grup
Konwojowych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy działu ochrony”. Całkowita wartość Projektu: 1 249 950 Euro.
Rok 2013: przeszkolonych zostało dwudziestu pięciu funkcjonariuszy Działu Ochrony; dowódców i
zastępców dowódców zmian z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 1 funkcjonariusz Działu Ochrony
uczestniczył
wizycie studyjnej Opolskich
w Norwegii.
PKS wwStrzelcach
SA
Rok 2014: przeszkolonych zostało dziesięciu funkcjonariuszy Działu Ochrony z zakresu udzielania
ul.
1
Maja
59,
47-100
Strzelce
Opolskie
pierwszej pomocy.

tel. 77/4613281:

***
PROJEKT
3 „Stop przemocy – druga szansa. Podniesienie kompetencji kadry penitencjarnej we
Szanowni nr
Klienci.
wzmocnieniu
• Kupując działań
min.150edukacyjno-korekcyjnych
l paliwa i płacąc gotówką wobec
– pytajskazanych
obsługę osprawców
cenę dniaprzemocy w rodzinie odbywających
kareoferta
pozbawienia
wolności
za znęcanie
się nad członkami rodziny”
• Specjalna
dla rolników
–  zadzwoń
77/4622543
Rok
jeden
psycholog
Działu Penitencjarnego
ukończył
wysokospecjalistyczne
• 2014:
Zbierz  5
paragonów
z tankowania  paliwa
po  min.
50zł każdy
–  otrzymasz 10 %szkolenie
rabatu z
zakresu
pracy
ze sprawcami
przemocy.
przy
wymianie
opon na
letnie w naszym Serwisie Opon
Rok
• 2015:
Wymieniając u nas komplet opon lub kupując pełny serwis klimatyzacji – odgrzybienie
1) kierownik
Działu Penitencjarnego
ukończył szkolenie z zarządzania specjalistycznymi oddziałyTwojego pojazdu
wykonamy za grosze,
korekcyjno-edukacyjnymi
wobec sprawców
• waniami
Serwis Klimatyzacji
- ceny  za  usługę  już
od 60 zł przemocy w rodzinie
2) trzech wychowawców Działu Penitencjarnego ukończyło wysokospecjalistyczne
szkolenie z zaZAPRASZAMY
kresu pracy ze sprawcami przemocy.

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
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Ad multos annos!

Pani Agnieszka Sołga, mieszkanka Jaryszowa jubileusz
90. urodzin świętowała 4 lipca br.

Z

ogromną przyjemnością składamy dziś wraz z Państwem najserdeczniejsze życzenia z okazji okrągłych rocznic urodzin trzem Jubilatkom – mieszkankom
naszego powiatu. Z tej okazji usłyszały wiele ciepłych
słów, gratulacji i życzeń – nie tylko od rodziny i najbliższych, ale również tych bardziej oficjalnych, składanych

Pani Elżbieta Tarkowska, mieszkająca w Zawadzkiem
jubileusz 90-lecia obchodziła 8 lipca br.

Pani Maria Skrzypczyk, mieszkająca w DPS w Strzelcach
Opolskich 90 urodziny świętowała 17 lipca br.

przez przedstawicieli władz samorządowych.
Pani Elżbieta Tarkowska, mieszkająca w Zawadzkiem
jubileusz 90-lecia obchodziła 8 lipca br. Z okazji okrągłych
urodzin odwiedził Ją wicestarosta Janusz Żyłka.
Pani Agnieszka Sołga, mieszkanka Jaryszowa jubileusz
90. urodzin świętowała 4 lipca br. Na pamiątkowym zdję-

ciu z tej okazji – z burmistrzem Tadeuszem Kauchem i starostą Józefem Swaczyną.
Pani Maria Skrzypczyk, mieszkająca w DPS w Strzelcach Opolskich życzenia z okazji 90. urodzin przyjmowała 17
lipca br. Życzenia w imieniu społeczności powiatu składał jej
członek Zarządu Powiatu Waldemar Gaida.

Wszystkim Jubilatkom przekazujemy najserdeczniejsze życzenia w imieniu redakcji:
dużo zdrowia, uśmiechu i jeszcze wielu lat w jak najlepszym zdrowiu, bez trosk, pełnych słońca.

Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2014

Idealne miejsce
na rodzinną wycieczkę
Są takie miejsca na Opolszczyźnie - często w pobliżu naszego miejsca zamieszkania, o których nie mamy
pojęcia, a są godne uwagi i obejrzenia. Warto je odwiedzić ze znajomymi lub rodziną, by ciekawie spędzić
wolny czas. Marzysz o podróżach i zobaczeniu najpiękniejszych budowli świata? Zacznij od wycieczki do
Olszowej, gdzie znajduje się Park Miniatur Sakralnych. Najpiękniejsze katedry i bazyliki zbudowano w skali
1:25. To nie lada gratka, bowiem tylko tu prawdziwe dzieła sztuki są na wyciągnięcie ręki.
Zwiedzanie parku to niezwykła wyprawa do historycznych miejsc, które wpłynęły na losy świata. Można przyjrzeć
się z bliska i dotknąć detali architektonicznych Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie, Sanktuarium Matki Bożej
w Fatimie oraz Bazyliki św. Piotra w Rzymie, a także kilkunastu innych najsłynniejszych budowli sakralnych.
Największa miniatura ma prawie 5 metrów! Wkrótce kolekcja powiększy się o nowe obiekty. Będą wśród nich:
sanktuarium z Jasnej Góry, Katedra św. Piotra i Najświętszej Marii Panny w Kolonii oraz Katedra Najświętszej
Maryi Panny z Lourdes. Atrakcyjność tej niezwykłej ekspozycji podnosi otoczenie przepięknego parku i bliskie
sąsiedztwo Góry Świętej Anny.
W zabytkowych budynkach z przełomu XIX/XX wieku po byłej stadninie koni powstały lokalne użytkowe. Obecnie
budynki zostały odrestaurowane, a ich wystrój jest połączeniem klasyki z nowoczesnością. W kompleksie czeka na
Państwa restauracja „Spichlerz” z przepiękną stylową salą bankietową „Pod Złotym Rogiem” oraz pokoje noclegowe
„Złota Podkowa”. Starannie przeprowadzone prace remontowe pozwoliły zachować pierwotny wygląd zabytków.
Ale to nie koniec atrakcji! Z myślą o dzieciach w wieku od 3 do 13 lat powstał park linowy z domkami na drzewach,
przeszkodami i tyrolkami. Na najmłodszych czeka Bajkowy Sad, duża bawialnia, w której można spotkać ulubione
bajkowe postacie.
Olszowa leży bezpośrednio przy zjeździe z autostrady A4.
Dojazd również trasą 426 Strzelce Op. – Kędzierzyn Koźle.
Park Miniatur czynny codziennie w godz. 10-19.
Szczegółowe informacje na www.miniaturyolszowa.pl i w serwisie Facebook’a
także pod nr tel. 607 706 202 oraz 77 463 78 74.

Zwycięzca w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu 2014 w kategorii: usługi gastronomiczno-hotelarskie

