
Informujemy, że w sobotę, 16 stycznia, Wydział Komunikacji i Transportu 
na stanowiskach związanych z rejestracją pojazdów oraz kasa 

będą czynne w godzinach od 9:00 do 13:00.

Co roku Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia wraz z 
„Rzeczpospolitą” przygotowują ran-
king szpitali. Ta publikacja jest ocze-
kiwana przez organy prowadzące i 
zarządzających placówkami, stanowi 
też cenną informację dla pacjentów, 
bo dobrze wiedzieć, do jakiego miej-
sca się trafi  w razie choroby.

Nasz szpital w TOP 100!
Jak ocenia się szpitale? Punktuje 

się zarówno zarządzanie szpitalem 
(również ich wynik fi nansowy), jak 
i jakość  – w kilku obszarach: opie-
ki, opieki medycznej, usług komfort 
pobytu pacjenta, a także analizę skarg 
pacjentów. W szpitalach wielood-
działowych, do których zalicza się 
również nasza placówka, istotne było 

także istnienie SOR – szpitalnego od-
działu ratunkowego (a nie wszystkie 
szpitale mogą się tym poszczycić). W 
stosunku do ubiegłorocznej punktacji 
Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glo-
watzkiego zyskał o 32,81 punktów 
więcej i uplasował się 91 pozycji. 
Tym samym znalazł się w TOP 100 
szpitali zabiegowych w Polsce!

Jak piszą organizatorzy rankingu 
– cała setka tych szpitali „od lat znaj-
duje się w ścisłej czołówce w kraju. 
Oznacza to, że wszystkie szpitale, 
które weszły w jej skład, gwarantują 
stabilny, bezpieczny poziom lecze-
nia”. 

„Złotka setka” szpitali nie jest 
niezmienna: notowane są przesu-

nięcia w górę i w dół. W rankingu 
zamykającym rok 2015 (publikacja 
w „Rzeczpospolitej” ukazała się 17 
grudnia ub.r.) najbardziej spektaku-
larnym sukcesem okazał się awans 
Dolnośląskiego Szpitala Specjali-
stycznego im. T. Marciniaka z Wroc-
ławia z 83. na 31. miejsce. Stało się to 
dzięki dokonanej w roku 2015 moder-
nizacji i rozbudowie, w których wy-
niku zmieniły się warunki na blokach 
operacyjnych i znacznie poprawił się 
komfort pobytu pacjenta. Dodajmy w 
tym miejscu, że nasz szpital również 
ma plany inwestycyjne zmierzają-
ce do osiągnięcia tego celu, o czym 
mówi dyrektor Beata Czempiel (tekst 
publikujemy na str. 4). 

Z przyjemnością również infor-
mujemy, że w rankingu wojewódz-
kim strzelecki szpital zajął czwarte 
miejsce – za dwoma opolskimi pla-
cówkami: Szpitalem Wojewódzkim 
w Opolu przy ul. Kośnego i WCM 
oraz za szpitalem w Nysie, a przed 
opolskim Szpitalem Ginekologiczno-
-Położniczym przy ul. Reymonta, 
a także przed szpitalami w Kędzie-
rzynie-Koźlu, Ozimku, Kluczborki i 
Brzegu.

Marta Górka

To hasło, z jakim do Polski 13 
grudnia ub.r. trafi ło Betlejemskie 
Światełko Pokoju. Harcerze otrzy-
mali je od słowackich skautów – to 
już tradycja. Polska jest jednym z og-
niw betlejemskiej sztafety. Harcerki i 
harcerze przekazują Światło dalej na 
wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i 
Białorusi, na zachód do Niemiec, a 
także na północ – do Danii.

Dzięki harcerzom Światełko Bet-
lejemskie trafi ło również do naszego 
starostwa. I to dwukrotnie! A hasło 
przewodnie niech towarzyszy nam 
wszystkim na co dzień.

„Zauważ człowieka”
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Działając na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 
grudnia 2015 roku w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy 
prawnej informuję: o lokalizacji punktów nieodpłatnej  pomocy prawnej wraz z harmono-
gramem wskazującym dni i godziny, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna.

PUNKTY,  W  KTÓRYCH  UDZIELANA  JEST 
NIEODPŁATNA  POMOC  PRAWNA 

PRZEZ  ADWOKATÓW
Lokalizacji punktu

Zawadzkie - lokal nr 8a znajdujący się 
w budynku Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, przy ul. Dębowej 11 
Jemielnica - lokal nr 6 budynek nr 2  
(sala posiedzeń)znajdujący się w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Jemielnicy przy ul. 
Strzeleckiej 67 (lokal oznaczony nume-
rem 6 budynek nr 2  – sala posiedzeń)
Jemielnica - lokal nr 6 budynek nr 2  
(sala posiedzeń) znajdujący się w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Jemielnicy przy 
ul. Strzeleckiej 67 
Zawadzkie - lokal nr 8a znajdujący się 
w budynku Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, przy ul. Dębowej 
Zawadzkie - lokal nr 8a znajdujący się 
w budynku Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, przy ul. Dębowej 11 

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Godziny świadczeń 
nieodpłatnej 

pomocy prawnej

13:00 – 17:00

11:30 – 15:30

11:30 – 15:30

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00

NIEODPŁATNA  POMOC  PRAWNA 
PRZEZ  RADCÓW  PRAWNYCH

Udzielana jest w pokoju nr 7 (parter) 
w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Jordanowskiej 2 

w Strzelcach Opolskich w następujących terminach:

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek
Środa

Czwartek
Piątek

Godziny świadczeń 
nieodpłatnej pomocy 

prawnej

9:00 – 13:00
14:00 – 18:00
9:00 – 13:00

---------
14:00 – 18:00
14:00 – 18:00

Uwaga: Mieszkańcy naszego powiatu (osoby uprawnione) mogą sko-
rzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w każdym z podanych powyżej punk-
tów, niezależnie od miejsca zamieszkania. 

Nieodpłatna pomoc prawna: 
dla kogo, gdzie i kiedy

PUNKTY,  W  KTÓRYCH  UDZIELANA  JEST 
NIEODPŁATNA  POMOC  PRAWNA  

PRZEZ  ORGANIZACJĘ  POZARZĄDOWĄ 

Od początku roku 2016 na terenie 
całej Polski funkcjonuje system darmo-
wej pomocy prawnej. Jest to rezultat 
wejścia w życie ustawy przygotowanej 
w Ministerstwie Sprawiedliwości za-
kładającej stworzenie ogólnopolskiego 
systemu nieodpłatnej pomocy praw-
nej oraz edukacji prawnej. Zgodnie z 
uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. usta-
wą, stworzony został dostęp do nieod-
płatnej pomocy prawnej świadczonej 
osobiście przez adwokata lub radcę 
prawnego, a w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach, z ich upoważnienia, 
aplikanta adwokackiego lub aplikanta 
radcowskiego, w lokalach udostępnio-
nych przez gminy lub powiaty. 

Natomiast w punktach prowadzo-
nych przez organizacje pozarządowe 
porad będą mogli udzielać także do-
radcy podatkowi – w zakresie prawa 
podatkowego, z wyłączeniem spraw po-
datkowych związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz absol-
wenci wyższych studiów prawniczych 
(posiadający co najmniej trzyletnie 
doświadczenie w wykonywaniu wyma-
gających wiedzy prawniczej czynności 
bezpośrednio związanych ze świadcze-
niem pomocy prawnej).

Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową po-

moc prawną (na etapie przedsądowym) 
otrzymają:
• osoby, które nie ukończyły 26. roku 

życia,
• osoby fizyczne, którym w okre-

sie roku poprzedzającego zostało 
przyznane świadczenie z pomocy 
społecznej na podstawie ustawy o 
pomocy społecznej,

• osoby, które ukończyły 65 lat,
• osoby posiadające ważną Kartę Du-

żej Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani kata-

strofą naturalną, klęską żywiołową 
lub awarią techniczną.

Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:

• poinformowaniu osoby uprawnio-
nej o obowiązującym stanie praw-
nym, przysługujących jej uprawnie-
niach lub spoczywających na niej 
obowiązkach;

• wskazaniu osobie uprawnionej 
sposobu rozwiązania jej problemu 
prawnego;

• pomocy w sporządzeniu projektu 
pisma w zakresie niezbędnym do 
udzielenia pomocy, z wyłączeniem 
pism procesowych w toczącym się 
postępowaniu przygotowawczym 
lub sądowym i pism w toczącym 
się postępowaniu sądowoadmini-
stracyjnym;

• sporządzeniu projektu pisma o 
zwolnienie od kosztów sądowych 
lub o ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu w postępowaniu sądowym 
lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego 
lub rzecznika patentowego w postę-
powaniu sądowoadministracyjnym.

Jakiego zakresu prawa doty-
czyć będzie nieodpłatna pomoc 
prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać in-
formacje w zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia 

działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• prawa karnego,
• prawa administracyjnego,
• prawa ubezpieczeń społecznych,
• prawa rodzinnego,
• prawa podatkowego z wyłączeniem 

spraw podatkowych związanych z 
prowadzeniem działalności gospo-
darczej.

Pomoc nie będzie natomiast obej-
mowała spraw z zakresu prawa celnego, 
dewizowego, handlowego i działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowy-
wania do jej rozpoczęcia.

Lokalizacji punktu

Ujazd – sala posiedzeń 
Ujazdowskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Ujeździe, 
przy ul. Sławięcickiej 19 

Izbicko – Lokal nr 3 w siedzibie 
Urzędu Gminy w Izbicku/Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Izbicku 
przy ul. Powstańców Śląskich 12 

Leśnica – Lokal znajdujący się 
w siedzibie Leśnickiego Ośrodka 
Kultury i Rekreacji w Leśnicy, 
przy ul. Powstańców Śląskich 1

Kolonowskie – Lokal nr 11 w sie-
dzibie Urzędu Miasta i Gminy w 
Kolonowskiem/ Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Kolonowskiem, 
przy ul. Ks. Czerwionki 39 

Leśnica – Lokal znajdujący się 
w siedzibie Leśnickiego Ośrodka 
Kultury i Rekreacji w Leśnicy, 
przy ul. Powstańców Śląskich 1

Dzień 
tygodnia

Poniedziałek

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Czwartek

Piątek

Godziny 
świadczeń 

nieodpłatnej 
pomocy prawnej

8:00 - 12:00

7:30 – 11:30

14:00 – 18:00

--------

7:00 – 11:00

--------

14:00 – 18:00

Podmiot 
udzielający 

nieodpłatnej 
pomocy prawnej

Radca prawny

Radca prawny/
adwokat

Adwokat

Radca prawny/ 
adwokat

Adwokat

„STOWARZYSZENIE OPPEN 
Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo”  

z siedzibą w Opolu (KRS 0000445428)

Policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Strzelcach Opolskich poszukują 
świadków śmiertelnego wypadku drogo-
wego, do którego doszło w miejscowo-
ści Żędowice. Kierujący samochodem 
potrącił 58-letnią rowerzystkę i uciekł.  
Wczoraj (12 stycznia) około godziny 
18:10 policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Strzelcach Opolskich zostali 
powiadomieni o zdarzeniu drogowym, 
do jakiego doszło w miejscowości Żędo-
wice. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, 

Poszukiwani świadkowie 
wypadku samochodowego

że 58-letnia rowerzystka została potrącona 
przez kierującego nieustalonym samocho-
dem, który nie udzielając pomocy poszko-
dowanej odjechał z miejsca wypadku. W 
wyniku tego zdarzenia, kobieta zmarła.

Osoby posiadające jakiekolwiek 
informację na temat sprawcy oraz 
okoliczności zdarzenia, proszone są o 
kontakt z Komendą Powiatową Policji 
w Strzelcach Opolskich przy ulicy Pił-
sudskiego 3, pod numerem 77 462 19 03 
lub pod numerem alarmowym 997 i 112.

Sprostowanie
W ostatnim numerze naszego dwutygodnika, podczas łamania gazety „wypadło” 

nazwisko Beaty Mazurek, autorki artykułu „Śląski dom w obiektywie”, za co serdecz-
nie przepraszamy.

Redakcja

Sesja Rady Powiatu

Zwołana na 30 grudnia ub.r. sesja 
Rady Powiatu upłynęła pod znakiem 
pieniędzy. Tego tematu dotyczyło kil-
ka zgłoszonych projektów uchwał, 
a wśród nich – ta najważniejsza dla 
funkcjonowania każdego samorządu 
– uchwała budżetowa.

Zanim jednak do głosowania nad 
nią doszło, głos zabrał sołtys Szymi-
szowa Osiedla Henryk Skowronek. 
Jego bardzo emocjonalne wystąpienie 
związane było z wypadkiem do jakiego 
doszło 17 grudnia ub.r., w którym zgi-
nęła jedna z mieszkanek wioski. Przy-
pomniał także, że już w marcu 2005 
podczas posiedzenia jednej z komisji 
problemowych Rady Powiatu wska-
zywał konieczność budowy chodnika 
wzdłuż drogi w Szymiszowie. Opisał 
również, co w tej kwestii działo się 
potem (wycięto czereśnie, budowano 
kanalizację, przygotowano dokumen-
tację). We wsi działają duże firmy, 
wzmaga się transport samochodowy (i 
to ciężkimi samochodami), stan jezdni 
drogi powiatowej znacznie się pogor-
szył,  jednak chodnika nadal nie ma. 
Swoje wystąpienie zakończył uwagą,  
że radni powiatu problem potrzeby bu-
dowy chodnika  potraktowali obojętnie. 
„Nikt z Was nie powiedział: „Panie 
Sołtysie przyjedziemy tam, zobaczymy 
jak sprawa stoi”, nie było tej woli Prze-
wodniczący Rady Stanisław Krawiec 
w odpowiedzi, przekazując kondolen-
cje, dodał, że również odbiera sygnały 
od mieszkańców o nierozwiązanych 
problemach drogowych. - Chciałoby się 
aby wszystkie miejscowości piękniały, 
tylko my jako Rada skąd mamy na to 
wziąć pieniądze?

Radny Jan Bogusz, również 
mieszkaniec Szymiszowa, podkreślił, 
że „Pan Skowronek - jako mieszkaniec 
- sąsiad - sołtys i lider społeczności lo-
kalnej – a także i radny miał odwagę 
powiedzieć głośno to, co w tym czasie 
czuli wszyscy  i co wszyscy chcieli 
powiedzieć: gdyby był w tym miejscu 
chodnik, nie doszłoby do nieszczęścia. 
Sprawa tego chodnika znana jest Wyso-
kiej Radzie już od kilku kadencji. Sytu-

acja na tyle już dojrzała, że jako Rada 
powinniśmy przystąpi do rozwiązania 
tego ważnego ze względów bezpieczeń-
stwa problemu. 

Starosta Józef Swaczyna przy-
pomniał dramatyczny wypadek sprzed 
kilku lat w Zimnej Wódce i powiedział: 
Śmierć każdej osoby, która ginie, jest 
ogromnym dramatem. Jednak Powiat 
Strzelecki ma wiele wiosek, które nie  
mają chodnika chociaż po jednej stro-
nie. 

Przewodniczący S. Krawiec: - Na 
pewno  Rada i Zarząd, jeśli będą mogły 
sfinansować zadanie, to je wykonają. 

Po przedstawieniu przez starostę 
J. Swaczynę informacji o pracy Zarzą-
du Powiatu w okresie międzysesyjnym 
przewodniczący komisji problemowych 
Rady Powiatu przedstawili sprawozda-
nia z działalności komisji w roku 2015. 
Wszystkie zostały przez radnych przy-
jęte jednogłośnie.

Następnie Skarbnik Powiatu Jo-
lanta Drochomirecka omówiła autopo-
prawki dotyczące budżetu na rok 2015, 
a po przedstawieniu opinii wszystkich 
komisji problemowych (wszystkie 
ustosunkowały się pozytywnie), rad-
ni jednogłośnie przyjęli uchwałę w tej 
sprawie. Podobnie jak kolejną - w spra-
wie uchwalenia tematyki i terminów 
sesji Rady Powiatu Strzeleckiego na 
rok 2016. Natomiast uchwała w sprawie 
zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na rok 2016 została przyjęta 
przy jednym głosie przeciw.  

O kolejnych tematach, nad którymi 
radni dyskutowali na ostatniej sesji, na-
piszemy w następnym numerze naszego 
dwutygodnika. Opublikujemy również 
rozmowę ze starostą J. Swaczyną, w 
której wypowie się on szerzej o budże-
cie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016. 
Tutaj dopowiedzmy tylko, że w roku 
przyszłym przeznaczono ponad 13 mln 
zł na drogi powiatowe, w tym ponad 
11,5 mln na inwestycje. 

Więcej szczegółów – za dwa tygo-
dnie.

(mg)
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STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

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

REHABILITANT- HIPOTERAPEUTA KAMIEŃ ŚLĄSKI -  rehabilitant z upr. do hipoterapii i instr. jazdy konnej
SPEDYTOR STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe,
TRANSPORTU KOLEJOWEGO  -  umiejętności negocjacyjne, zarządzanie zespołem, 
   organizacja czasu pracy, obsługa pakietu MS Office,
  - min. rok doświadczenia na podobnym stanowisku 
   w branży kolejowej
TECHNOLOG ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie/wyższe,
  -  dobra znajomość obsługi komputera,
  -  znajomość j. niemieckiego w stopniu dobrym
KONSULTANT TELEFONICZNY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie ogólnokształcące,
  -  umiejętność nawiązania kontaktu z klientem, 
   komunikatywność
PRACOWNIK DZIAŁU OBSŁUGI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie,
SKLEPU INTERNETOWEGO  -  pracowitość, skrupulatność, wysoka kultura osobista, 
   komunikatywność, obsługa komputera
SPECJALISTA W DZIALE STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie,
SPRZEDAŻY HURTOWEJ   -  pracowitość, skrupulatność, wysoka kultura osobista, 
   komunikatywność, obsługa komputera,
  -  prawo jazdy kat.B,
  -  co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy na 
   stanowisku związanym z obsługa klienta,
  -  znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie,
  -  pracowitość, skrupulatność, wysoka  kultura osobista, 
   komunikatywność, obsługa komputera,
  -  prawo jazdy kat.B,
  -  mile widziane doświadczenie w handlu
KELNER/KA STRZELCE OPOLSKIE -  mile widziane doświadczenie
KUCHARZ STRZELCE OPOLSKIE -  mile widziane wykształcenie gastronomiczne,
  -  doświadczenie mile widziane
SPRZEDAWCA MAŁEJ  STRZELCE OPOLSKIE -  mile widziane wykształcenie gastronomiczne,
GASTRONOMII  -  obsługa kasy fiskalnej,
  -  doświadczenie na podobnym stanowisku
PRACOWNIK BUDOWLANY/ POAWIAT STRZELECKI -  doświadczenie mile widziane,
OPERATOR -KIEROWCA  -  umiejętność obsługi koparko-ładowarki,
  -  prawo jazdy kat.C
TOKARZ ZAWADZKIE -  wykształcenie podstawowe, mile widziane zawodowe
ŚLUSARZ RASZOWA -  wykształcenie zawodowe,
  -  umiejętności w zawodzie ślusarz, - upr. spawalnicze,
  -  min. 5 letnie doświadczenie
FREZER RASZOWA -  wykształcenie zawodowe, 
  -  umiejętności w zawodzie frezer,
  -  min. 5 letnie doświadczenie w zawodzie
MECHANIK MASZYN RASZOWA -  praktyczna umiejętność czytania dokumentacji 
   technicznej oraz znajomość urządzeń typu: tokarki, 
   frezarki, walcarki, - min.2 letnie doświadczenie
TOKARZ RASZOWA -  wykształcenie zawodowe,
  -  umiejętności w zawodzie tokarz,
  -  min. 5 letnie doświadczenie w zawodzie
OPERATOR CNC POZNOWICE -  umiejętność obsługi centrum obróbki  CNC
TOKARZ POZNOWICE -  umiejętności tokarski, - możliwość przyuczenia
PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe,
PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE -  umiejętność rozpoznawania kolorów, dobry wzrok, 
   umiejętności manualne
OPERATOR MASZYN STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe,
  -  zdolności rozróżniania kolorów, zdolności manualne,
  -  doświadczenie w pracy produkcyjnej będzie 
   dodatkowym atutem
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO STRZELCE OPOLSKIE -  gotowość do pracy w ruchu ciągłym,
  -  upr. do obsługi wózków widłowych
POMOCNIK OPERATORA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe, - obsługa komputera,
  -  gotowość do pracy w ruchu ciągłym
OPERATOR DRUKARKI CYFROWEJ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie mile widziane średnie (informatyczne),
(WIELKOFORMATOWEJ)  -  obsługa programów graficznych (Photoshop, inne),
  -  gotowość do pracy w ruchu ciągłym,
  -  komunikatywna znajomość j. ang. lub niemieckiego
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKE -  wykształcenie zawodowe,
  -  doświadczenie na podobnym stanowisku z upr. 
   na wózki widłowe,
  -  umiejętność współpracy w zespole,
  -  nastawienie na jakość, efektywność, zaangażowanie, 
   duża dokładność przy wykonywaniu zadań
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - upr. na wózki widłowe,
USTAWIACZ- MASZYNISTA STRZELCE OPOLSKIE -  mile widziane upr. ustawiacza,
  -  upr. świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego maszynisty,
  -  min. rok dośw. w prowadzeniu lokomotywy spalinowej
ELEKTRYK UTRZYMANIA RUCHU  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe – elektryczne,
  -  umiejętność czytania schematów elektrycznych,
  -  upr. SEP do 1 kV lub bez ograniczenia napięcia,
  -  mile widziane doświadczenie na stanowisku elektryka 
   w dziale utrzymania ruchu
AUTOMATYK ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie/wyższe,- mile widziane dośw.
LABORANT/MIKROBIOLOG BŁOTNICA STRZELECKA -  wykształcenie średnie zawodowe – techniczne: 
   technologia żywności, mikrobiologia, chemia,
  -  znajomość technik laboratoryjnych, głownie 
   mikrobiologicznych, również fizykochemicznych, 
   znajomość systemu HACCP, GHP/GMP,
  -  znajomość zasad dobrej praktyki laboratoryjnej i jej 

praktyczne zastosowanie, - obsługa komputera

W dniu 18.01.2016 o godz. 10.00 
w sali nr 5 – parter

 
odbędzie spotkanie rekrutacyjne 

z Agencją Pracy IFIexS Sp. z o.o.

na stanowisko:
OPERATOR  MASZYN

Miejsce pracy: COROPLAST – Strzelce Opolskie

Starosta Strzelecki 
oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

w Strzelcach Opolskich 

mają zaszczyt zaprosić wszystkich 
Przedsiębiorców i Pracodawców 

na konferencję 
dotyczącą nowych form pomocy i aktywizacji 

osób bezrobotnych oraz szkoleń pracowników i pracodawcy 
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, 

która odbędzie się 21.01.2016 r.  
w Powiatowym Centrum Kultury  w  Strzelcach  Opolskich,  

przy ul. Dworcowej 23.                          
        

PROGRAM KONFERENCJI:
10:00 – Otwarcie – przywitanie gości przez Starostę Strzeleckiego.
10:10 –  Informacja o sytuacji na lokalnym runku pracy –  Dyrektor PUP
10:30 –  Formy wsparcia zatrudnienia w 2016 roku, w tym w szczególności:
 Dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych 
 powyżej 50. roku życia
 Refundacja wynagrodzeń bezrobotnych do 30. roku życia
11:00 –  Krajowy Fundusz Szkoleniowy  
 - finansowanie szkoleń pracowników i pracodawcy.
11:15 –  Dyskusja i poczęstunek

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 15.01.2016 r. 
pod numerem tel. 77 462 18 10 

W dniu 18.01.2016 o godz. 12.00 
w sali nr 22 - I piętro

w PUP w Strzelcach Opolskich 

odbędzie się spotkanie rekrutacyjne w firmą:
NOVUM AG GRZECHNIK SP.J.

na stanowisko:
SPRZEDAWCA  TELEFONICZNY

W dniu 26.01.2016 godz. 9.00
w PUP w Strzelcach Opolskich 

w sali nr 5 - parter

spotkanie rekrutacyjne 
z firmą KAJUMA Sp. z o.o.

na stanowisko:
RZEŹNIK-MASARZ

w INTERMARCHĖ

miejsce pracy: Strzelce Opolskie

Ogłoszenie !!!
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich przyjmuje wnioski 

pracodawców/przedsiębiorców na refundację wynagrodzenia, nagrody oraz 
składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 
roku życia.

Dodatkowe informacje można uzyskać
w pokoju nr 9 Powiatowego Urzędu Pracy

w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621817

  

dok. na str. 7
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Mamy ambitne plany
- mówi dyrektor Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego 

w Strzelcach Opolskich - Beata Czempiel

Wyrazy głębokiego współczucia 
Panu

Eugeniuszowi Gałuszce
z powodu śmierci

Ojca

składają
Zarząd Powiatu Strzeleckiego 

i Pracownicy Starostwa Powiatowego

Drugiego grudnia 2015 r. na czte-
roletnią kadencję powołani zostali 
członkowie Powiatowej Społecznej 
Rady do Spraw Osób Niepełnospraw-
nych. W jej skład weszli:
1)  Jadwiga Gawlik (Gminny Ośro-

dek Pomocy Społecznej w Je-
mielnicy),

2)  Danuta Ogaza (Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ujeździe),

3)  Joanna Izbicka (Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Leśnicy),

4)  Czesława Krasa (Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Strzelcach Opol-
skich),

5)  Kornelia Mroszczyk (Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju Eduka-
cji i Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych w Kadłubie).

Pierwsze posiedzenie nowo po-
wołanej Rady miało miejsce 18 grud-
nia 2015 r. Do zakresu działania po-
wiatowych rad należy: 
1)  inspirowanie przedsięwzięć 

zmierzających do: 
a)  integracji zawodowej i spo-

łecznej osób niepełnospraw-
nych, 

b)  realizacji praw osób niepeł-
nosprawnych; 

2) opiniowanie projektów powia-
towych programów działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych; 

3)  ocena realizacji programów; 
4)  opiniowanie projektów uchwał i 

programów przyjmowanych przez 
radę powiatu pod kątem ich skut-
ków dla osób niepełnosprawnych. 

Nowa Rada do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych

Powiat Strzelecki w roku 2015 otrzy-
mał dotację w ramach Rządowego pro-
gramu wspierania w 2015 r. organów pro-
wadzących szkoły podstawowe i szkoły 
artystyczne realizujące kształcenie ogólne 
w zakresie szkoły podstawowej w obsza-
rze rozwijania zainteresowań uczniów 
przez promocję czytelnictwa wśród dzieci 
i młodzieży – „Książki naszych marzeń” w 
wysokości 2.700,00 zł. Środki otrzymane 
w ramach programu zostały przeznaczone  
na zakup książek niebędących podręcznika-
mi i wzbogaciły zasoby bibliotek szkolnych  
o pozycje pozostające w sferze zaintere-
sowania uczniów i jednocześnie użytecz-
ne w realizacji podstawy programowej 
kształcenia ogólnego. 

Wkład własny Powiatu Strzeleckiego 
na realizację zadania wyniósł 675,00 zł.

„Książki naszych marzeń”

Siedemnastego grudnia 2015 w Komendzie Powiatowej PSP w Strzelcach 
Opolskich przeprowadzono eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego pt. ,,Zapobiegajmy pożarom’’. Na konkurs wpłynęło 95 prac pla-
stycznych z przedszkoli i szkół powiatu strzeleckiego.

Jury pracowało w składzie:
Przewodniczący - mł. bryg. Artur Wiśniewski, Sekretarz - mł. ogn. Urszula 

Wiatrowska, Członek – mł. kpt. Bartłomiej Baniak, Członek - dh Konrad Wac-
ławczyk

Komisja po dokonaniu oceny prac zakwalifikowała niżej wymienione prace 
do eliminacji wojewódzkich w poszczególnych grupach wiekowych.
I grupa – przedszkola:

Nadia Nowak, Emilia Nawrot, Rafał Żyłka, Dominika Heide, Dawid Sied-
laczek
II grupa – szkoły podstawowe kl. I-III:

Michał Jagusz, Oliwia Jaciuk, Hanna Proksa, Patrycja Operskalska, Anna 
Kleemann
III grupa – szkoły podstawowe kl. IV-VI:

Aurelia Wilczek, Dawid Woźnica, Julia Woźnica, Paulina Kleemann, Wik-
toria Florek
IV grupa – gimnazjum:

Natalia Skepek, Wiktoria Hurek, Agnieszka Feliks, Weronika Ogaza, Jakub 
Cyris

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolej-
nych latach.

Tekst i foto: mł. bryg. Piotr Zdziechowski

 „Zapobiegajmy pożarom”
Ogólnopolski konkurs plastyczny

Nazwa szkoły, której została 
udzielone wsparcie finansowe

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym im. Marii Konopnickiej 
w Leśnicy

Szkoła Podstawowa Specjalna przy 
Domu Pomocy Społecznej w Zespole 
Szkół Specjalnych przy Domu Pomo-
cy Społecznej w Zawadzkiem

Szkoła Podstawowa Specjana im.  
s. Zofii Moroz przy Domu Pomocy 
Społeczne w Kadłubie w Zespole 
Szkół Specjalnych przy Domu Pomo-
cy Społecznej  w Kadłubie

Suma

Kwota udzielonego 
wsparcia finansowego

1.000,00 zł

700,00 zł

1.000,00 zł

2.700,00 zł

Wkład własny 
Powiatu Strzeleckiego

250,00 zł

175,00 zł

250,00 zł

675,00 zł

Bliżej Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego

Spotkanie w Kędzierzynie-Koźlu poprzedziło spotkanie przedstawicieli gmin w naszym starostwie. Coraz bliżej nie 
tylko do zmiany nazwy subregionu, ale i zarejestrowania Stowarzyszenia Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, któ-
rego ideą jest realizacja projektów ze środków unijnych. 

Na ostatnich spotkaniach omawiano nie tylko wysokość składki jakie będą uiszczać poszczególne samorządy (budżet 
stowarzyszenia na rok 2016 wyniesie 200 tyś. zł., a dwa samorządy powiatowe wchodzące w skład subregionu wniosą 
do tego budżetu po 32 tyś. zł. Ustalono również, że w subregionie, podobnie jak w aglomeracji opolskiej każdy samorząd 
będzie miał jeden głos.

- Naj-
pierw gra-
t u l a c j e : 
tak wyso-
ka pozycja 
s z p i t a l a 
w Polsce i 
wojewódz-
twie to 
powód do 
dumy!

- Istotnie, ale takiego wyniku nie 
byłoby bez zaangażowania wszyst-
kich pracowników naszego szpitala 
– to jest nasz wspólny sukces. Ran-
kingi są ważne, ale ważniejsze jest 
dla nas osiągnięcie dwóch głównych 
celów – zdobycie akredytacji oddzia-
łów, statusu oddziałów klinicznych 
dla wszystkich oddziałów, na których 
kształcić się będą przyszli lekarze 
Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu 
Opolskiego oraz podniesienie kom-
fortu pobytu pacjentów i komfortu 
pracy personelu, zwłaszcza pielęg-
niarskiego. 

- Czyli inwestycje?
- Plany mamy ambitne, obejmują-

ce okres do roku 2020. W pierwszym 
rzędzie musimy dążyć do spełnienia 
wymogów ppoż. i tych związanych ze 
standaryzacją szpitali. Zamierzamy 
zmodernizować wszystkie oddziały 
szpitalne z wyjątkiem SOR i dzie-
cięcego. Te plany obejmują nie tylko 
rozbudowę, remonty, ale i zakup no-
woczesnego sprzętu. Zakres plano-
wanych inwestycji i zmian w szpitalu 
– od brudowników aż po lądowisko 
dla śmigłowców na terenie przy ko-
mendzie straży pożarnej.  

- To proszę zacząć od planów na 
rok 2016.

- W tym roku zamierzamy, oprócz 
wspomnianych już prac związanych 
ze spełnieniem wymogów ppoż., ku-
pić tomograf, histeroskop na oddział 
ginekologiczno - położniczy oraz 
zmodernizować centralną steryliza-
tornię. Zaczniemy też prace przy bu-
dowie lądowiska dla helikopterów.

W kolejnych latach, jak już wspo-
mniałam,  zamierzamy zmodernizo-
wać oddziały, pracownię endosko-
pii, dokonać zakupu nowoczesnego 
sprzętu m.in.  operacyjnego, zwłasz-
cza sprzętu monitorującego zabiegi

- Mówiła Pani również o pod-
niesieniu komfortu pobytu pacjen-
tów i pracy personelu…

- Zamierzamy tak przebudować 
oddziały, by sale chorych wyposażyć 
w łazienki. Dzięki modernizacji po-
prawi się również komfort i organiza-
cja pracy średniego personelu. 

- Te ambitne plany wymagają 
jednak dużych pieniędzy. Szpital 
je ma?

- Szpital – każdy szpital – jeśli nie 
chce obniżać standardów (a nasz na 
pewno nie chce) musi ponosić wydat-
ki, i to niemałe. Tylko to oznacza jego 
przetrwanie i rozwój. Zamierzamy 
więc korzystać z funduszy unijnych, 
ale nie ukrywam, że liczymy także 
na pomoc samorządów w tym wzglę-
dzie, głownie Powiatu Strzeleckiego. 
Szpital służy pacjentom! Inwestowa-
nie w szpital trzeba traktować jako 
inwestycje we wszystkich mieszkań-
ców powiatu strzeleckiego. To roz-
sądne podejście do tematu.

Zanotowała 
Marta Górka

Dnia 21 grudnia w CKZiU w Strzel-
cach Opolskich odbyły się warsztaty 
dotyczące idei Sprawiedliwego Handlu. 
Poprowadziła je Pani Katarzyna Kępska 
współpracująca z Ośrodkiem Działań 
Ekologicznych „Źródła” z Łodzi. Jest edu-
katorką, więc specjalizuje się w prowa-
dzeniu warsztatów dla dzieci, młodzieży i 
szkoleń dla nauczycieli, zajmuje się rów-
nież koordynacją lokalnych projektów.

Fair Trade - Sprawiedliwy Han-
del to ruch społeczny, który sta-
ra się poprawić sytuację mieszkań-
ców w krajach rozwijających się, 
promuje również rozwój zrównoważony. 
Główne założenia Sprawiedliwego Han-
dlu to oferowanie lepszych warunków 
handlowych oraz ochrona praw nieuprzy-
wilejowanych producentów i pracowni-
ków. Producenci mogą liczyć również na 

wsparcie w prowadzeniu swojej działalno-
ści. Konsumentom w krajach wysoko roz-
winiętych, także w Polsce, Sprawiedliwy 
Handel pozwala kupować produkty, które 
gwarantują, że ludzie, którzy pracowali 
przy ich powstawaniu, byli uczciwie trak-
towani i wynagradzani.

W zajęciach warsztatowych udział 
wzięli uczniowie klasy II Tot oraz II Tek. 

O sprawiedliwym handlu w CKZiU
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Poznaj swojego 
dzielnicowego

asp. szt. Marek Muc  

rejon służbowy nr 9 - pozamiejski 
-obejmuje miejscowości: Siedlec, Sprzę-
cice, Poznowice, Otmice, Suchodaniec 
(ul. Kadetów Lwowskich), Izbicko - ulice: 
Opolska - numery nieparzyste, Strzelecka 
- numery parzyste, Gogolińska, Jakuba 
Kani,  Grabów - Droga Krajowa numer 
94, stacja paliw ORLEN i restauracja 
„Fuhlwypas”. 

kontakt: 77/461 72 77;  
77/462 19 03
lub 571 322 199

st. asp. Krzysztof Lakwa  

rejon służbowy nr 10 - pozamiejski - 
obejmuje miejscowości Krośnica, Borycz, 
Ligota Czamborowa, Grabów: ul. Wojska 
Polskiego (budynki mieszkalne), Izbicko- 
ulice: Opolska - numery parzyste, Strzele-
cka - numery nieparzyste, 15-go Grudnia, 
Kwiatowa, Sosnowa, Leśna, Parkowa, 
Polna, Stawowa, Wyzwolenia, Powstań-
ców Śląskich, Suchodaniec - ulice: Adama 
Mickiewicza, Buczka, Marii Konopni-
ckiej, Juliusza Ligonia, Karola Świerczew-
skiego, Wyzwolenia, Pstrowskiego,Polna.  

kontakt: 77/461 72 77; 
77/462 19 03 
ub 514 810 988

DZIELNICOWI  GMINY  IZBICKO

Złożyłem reklamację telewizora z 
tytułu gwarancji. Czekam już 2 miesią-
ce i nic. Czy nie ma jakiegoś ustawowe-
go terminu rozpatrzenia mojej rekla-
macji?

Gwarancja to – obok rękojmi – pod-
stawa złożenia reklamacji. Jest to dobro-
wolne oświadczenie dotyczące jakości 
towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli 
gwaranta. Treść gwarancji powinna być 
sformułowana w sposób jasny i zrozumia-
ły, w języku polskim. 

Gwarancja wskazuje obowiąz-
ki gwaranta i uprawnienia konsumenta                                                   
w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma 
właściwości określonych w oświadczeniu 
gwarancyjnym. W szczególności powinna 
zawierać takie informacje, jak:
- nazwa i adres gwaranta lub jego 

przedstawiciela w Polsce;
- czas trwania i zasięg terytorialny 

ochrony gwarancyjnej;
- uprawnienia przysługujące w razie 

stwierdzenia wady;
- stwierdzenie „Gwarancja nie wyłą-

cza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień kupującego wynikających 
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy 
sprzedanej”.
Nie ma ustawowego terminu roz-

patrzenia reklamacji w ramach gwaran-
cji. Ten termin powinien być określony 
w każdej gwarancji. Czasem nie jest on 
określony konkretnie. Zawsze musimy się 
zastanowić, czy warto korzystać z gwaran-
cji, jeżeli np. w warunkach gwarancji znaj-
dujemy zapis o dwumiesięcznym terminie 
rozpatrzenia. Mamy zawsze prawo złoże-
nia reklamacji z  tytułu rękojmi i termin 
jej rozpatrzenia przez sprzedawcę  wynosi 
14 dni. Gwarant musi wykonać swoje obo-
wiązki (np. naprawić lub wymienić towar) 
w terminie wskazanym w oświadczeniu 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

gwarancyjnym. Jeżeli nie określono tego 
czasu, powinien uczynić to niezwłocznie, 
nie później niż w terminie 14 dni od dnia 
dostarczenia mu rzeczy przez konsumenta.

Podstawa prawna: art. 580 § 2 Ko-
deksu cywilnego

W razie problemów z czasem trwania 
reklamacji zapraszam na dyżur, Rzecznik 
zawsze może podjąć interwencję w spra-
wie.

Czy w razie gdy gwarant nie uzna 
mojej reklamacji, mogę korzystać jesz-
cze z rękojmi?

Uprawnienia przyznane z tytułu 
gwarancji są niezależne od uprawnień 
wskazanych w rękojmi. Oznacza to, że w 
przypadku nieuwzględnienia żądań kon-
sumenta w ramach jednej ze wskazanych 
podstaw ma on prawo do dochodzenia 
roszczeń na podstawie drugiej dostępnej 
podstawy – np. w przypadku nieuwzględ-
nienia reklamacji z tytułu gwarancji kon-
sument może złożyć reklamację z tytułu 
rękojmi.

Wykonanie uprawnień z tytułu gwa-
rancji nie wpływa na odpowiedzialność 
sprzedawcy z tytułu rękojmi. Konsument 
może żądać od sprzedawcy – w ramach 
rękojmi – wymiany, naprawy, odstąpie-
nia od umowy lub obniżenia ceny także 
wtedy, gdy towar został wymieniony lub 
naprawiony przy okazji wcześniejszej re-
klamacji złożonej do gwaranta.

Jeśli kupujący korzysta z upraw-
nień wynikających z gwarancji, zawie-
szeniu podlega bieg terminu na wy-
konanie uprawnień z tytułu rękojmi, 
polegający na konieczności złożenia 
konkretnych żądań w ciągu roku od za-
uważenia wady. Aby skutecznie zawiesić 
bieg tego terminu, wystarczy poinformo-
wać sprzedawcę o wadzie.

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Rękojmia 
to nie gwarancja

Dodatkowa tablica rejestracyjna dla 
pojazdu samochodowego do oznaczenia 
bagażnika zakrywającego tylną tablicę 
rejestracyjną

Kto może załatwić sprawę:
Wniosek składa właściciel pojazdu 

lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie dodatkowej tab-

licy rejestracyjnej,
- dowód rejestracyjny.

Dokumenty do wglądu:
- dowód osobisty właściciela i współ-

właściciela.

Opłaty:
Dodatkowa tablica rejestracyjna - 

40,00 zł.

Znaki legalizacyjne - 12,50 zł.
Opłata ewidencyjna - 0,50 zł.
Opłata skarbowa w przypadku upo-

ważnienia - 17,00 zł.

Termin i sposób załatwienia spra-
wy:

Czas oczekiwania na dodatkową tabli-
cę rejestracyjną wynosi 14 dni roboczych.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Uwagi:
Jeżeli pojazd jest przedmiotem współ-

własności, wniosek może złożyć każdy 
ze współwłaścicieli, przedkładając pełno-
mocnictwo albo oświadczenie, iż działa za 
zgodą większości współwłaścicieli.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruk-

tury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie re-
jestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 
2014r. poz.1522 z późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Transpor-
tu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie try-
bu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz 
warunków technicznych i wzorów znaku 
legalizacyjnego (Dz. U. z 2012r. poz. 481 
z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruk-
tury i Rozwoju z dnia 9 września 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie re-
jestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 
2015r. poz. 1603)

Dodatkowa tablica rejestracyjna

Jak co roku, w drugą niedzielę stycz-
nia zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. I jak zwykle wspomogła ją w 
charakterze wolontariuszy duża grupa 
uczniów z CKZiU. Na szczęście pogoda 
dopisała, a mieszkańcy Strzelec chętnie 
wrzucali datki. Po południu, po podli-

12.498,81 zł od CKZiU dla WOŚP

czeniu pieniędzy z wszystkich puszek, 
wolontariusze  CKZiU zapisać na koncie 
WOŚP mogli 12.498,81 zł. Jednocześnie 
w rozliczeniu jednostkowym okazało się, 
że najwięcej pieniędzy na zakup urządzeń 
medycznych dla oddziałów pediatrycz-
nych oraz dla zapewnienia godnej opieki 

medycznej seniorów zebrała uczennica 
naszej szkoły Aleksandra Kobiałka z klasy 
I Tg (1815,60 zł). Serdecznie gratulujemy. 
Dziękujemy również wszystkim wolon-
tariuszom za poświęcony czas i wielkie 
(czerwone) serce.

Wyjątkowa atmosfera Świąt Bożego 
Narodzenia otwiera serca wielu ludzi i 
sprawia, że chętnie pomagają oni potrze-
bującym. Już na wiele tygodni przed tymi 
radosnymi świętami można usłyszeć o 
różnych akcjach, np. „Szlachetna paczka” 
czy też „Wigilijne dzieło pomocy dzie-
ciom”. Do pomocy włączyli się też ucz-
niowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Zawadzkiem. Już po raz kolejny 
życzliwie odpowiedzieli na apel Oddziału 
Rejonowego PCK w Opolu o zbiórkę żyw-
ności i słodyczy w ramach akcji „Czerwo-
nokrzyska gwiazdka”. Z zebranych darów 
PCK przygotowuje paczki dla dzieci i ro-
dzin najuboższych z terenu miasta Opola i 
okolic. Często są to rodziny wielodzietne, 
samotne matki z dziećmi, które nie mają 
środków do życia, a tym bardziej do przy-
gotowania świąt. Wszystkie zebrane rze-
czy zostały zawiezione 16 grudnia 2015 do 
siedziby PCK w Opolu przez opiekunkę 
Szkolnego Koła PCK – panią Annę Staś. 
Mamy nadzieję, że dzięki przekazanym 
darom święta dla potrzebujących były 
choć trochę szczęśliwsze i radośniejsze.

Z ciekawą inicjatywą wystąpiła też 
klasa III b Liceum Ogólnokształcącego 

Uczniowie ZSP w Zawadzkiem pomagają

im. Mieszka I. Zamiast obdarowywać się 
upominkami podczas klasowej wigilii, po-
stanowili pomóc potrzebującej rodzinie. 
Każdy uczeń przyniósł pieniądze, które 
pierwotnie miały być przeznaczone na 
zakup prezentu dla koleżanki bądź kolegi. 
Za całą kwotę uczniowie wraz z wycho-
wawczynią – panią Joanną Płaczek – za-

kupili niezbędne do przygotowania świąt 
produkty. W piątek, 18 grudnia 2015, de-
legacja klasowa zawiozła paczki rodzinie, 
która została wskazana przez pracownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadz-
kiem. Wizyta ta przyniosła wiele radości 
zarówno obdarowanym, jak i darczyńcom. 

Beata Gratzke

W 2015 r. ilość pobranej krwi: 222,1 litra, w tym 83,2 litra w szkołach ponadgimna-
zjalnych.

Odznaką Zaslużony Honorowy Dawca Krwi wyróżniono 17 krwiodawców:
III* po oddaniu 5 i 6 litrów krwi
II* po oddaniu 10 i 12 litrów krwi
I* po oddaniu 15 i 18 litrów krwi.
Pobieranie krwi odbywa się w każdy trzeci piątek miesiąca w godz. 9.00-12.00
w Strzeleckim Ośrodku Kultury.
W pierwszym półroczu 2016 roku w szkołach ponadgimnazjalnych planowane są 

akcje w następujących terminach: 
CKZiU -  25.01.2016 r. i 11.04.2016 r.
ZSO - 25.02.2016 r. 
TS - 16.02.2016 r.
Każdego roku w listopadzie odbywa się finał konkursu plastycznego pt. „Krew darem 

życia - Ratujmy razem”, a nagrodzone prace są prezentowane w kalendarzach.
Przypominamy, że KAŻDA OSOBA w wieku 18-65 lat MOŻE ODDAĆ KREW.

Strzelecki Klub Honorowych Dawców Krwi ,,Salus”

Honorowe krwiodawstwo w Strzeleckiem
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Serdeczne wyrazy współczucia rodzinie 
z powodu śmierci brata i wujka 

śp. Witolda Dąbrowskiego 

składa 
Dyrektor                                                 

i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskich.

Z a w i a d o m i e n i e
Zarząd Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorów informuje swoich członków, że w 

dniu 27 stycznia (środa) 2016 o godzinie 14.00 (w terminie pierwszym) lub o godzinie 
14.15 (w terminie drugim) w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Kultury przy 
ul. Dworcowej odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Informacyjne.

W dniach 28 – 29. 12.2015 roku odbył 
się Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej o 
Puchar Starosty Strzeleckiego.  

Turniej został zrealizowany z dotacji 
z budżetu Powiatu Strzeleckiego.

W turnieju wystąpiło 11 zespołów w 
trzech kategoriach.

Klasyfikacja turnieju:

MŁODZICZKI
1.  SMS I OPOLE
2.  UKS TYGRYSY STRZELIN II
3.  UKS STRZELCE OPOLSKIE
4.  UKS TYGRYSY STRZELIN  I
5.  SMS II OPOLE 

MŁODZICY
1.  UKS STRZELCE OPOLSKIE I
2.  UKS STRZELCE OPOLSKIE II
3.  UKS STRZELCE OPOLSKIE III
KADECI
1.  MMKS KĘDZIERZYN KOŹLE
2.  UKS STRZELCE OPOLSKIE
3.  AZS POLITECHNIKA OPOLSKA

Na zakończenie turnieju Starosta 
Strzelecki wręczał puchary i statuetki dla 
najlepszych zespołów, zawodniczek i za-
wodników. Uczestnicy turnieju zadowo-
leni z organizacji i wyników sportowych 
wyjechali do swoich domów z chęcią 
uczestnictwa w kolejnym turnieju.

10 stycznia 2016 r w Restauracji 
FUHLwypas w Izbicku rozegrano I Grand 
Prix Opolskiego Związku Skata – 2016. 
Patronatem  Honorowym  tę imprezę obję-
li: Starosta Strzelecki Józef Swaczyna oraz 
Wójt Gminy Izbicko Brygida Pytel. 

W rozgrywkach uczestniczyło 119 za-
wodników, w tym: jedyna kobieta - Lidia 
Kandzia z Opola, 11 zawodników z woj. 
śląskiego, 9 zawodników niezrzeszonych, 
natomiast  pozostali reprezentowali 17 
Klubów Skata Opolszczyzny.

Imprezę cechował wysoki poziom or-
ganizacyjny i sportowy , walka o czołowe 
lokaty w turnieju trwała do ostatniego roz-
dania kart.

Klasyfikacja końcowa I Grand Prix 
Opolskiego Związku Skata przedstawia 
się następująco :
1.  Pacholczyk Piotr  - LKS JEDNOŚĆ 

Przyszowice
2.  Samol Krzysztof – NITRON Krupski 

Młyn
3.  Wieja Piotr – Klub Skata Zajazd 

Krapkowice
4.  Polednia Alfred – niezrzeszony – Ko-

tórz Wielki

5.  Bonk Norbert – LZS Ligota Dolna
6.  Machoń Jarosław SKAT Lubliniec
7.  Koziorowski Piotr – SKAT Lubliniec
8.  Żogała Tadeusz – LKS JEDNOŚĆ 

Przyszowice
9.  Nowak Jan – VICTORIA – TRAN-

ZYT Chróścice
10.  Zmuda Hubert – SWORNICA Czar-

nowąsy
11.  Chyłek Marek – LECH Kędzierzyn-

-Koźle
12.  Kuźniak Przemysław – SKAT Lubli-

niec
13.  Wojtala Alfred – LZS Leśnica – ode-

brał jednocześnie  Puchar Starosty 
Strzeleckiego Pana Józefa Swaczyny 
– dla najlepszego zawodnika Powiatu 
Strzeleckiego i zestaw upominków

14.  Kuczera Leon – LZS Otmice – ode-
brał jednocześnie Puchar Wójta Gmi-
ny Izbicko Pani Brygidy Pytel – dla 
najlepszego zawodnika Gminy Izbi-
cko.

   Sekretarz Opolskiego 
Związku Skata Paweł Kiszka

Zdjęcia: Rajmund Kowalczyk

Dziewiętnastego grudnia ub.r. na starcie XXVI Strzeleckiego Biegu Ulicznego im. 
Euzebiusza Ferta, organizowanego przez Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w 
Strzelcach Opolskich stanęło 905 zawodników. Do mety dobiegło 891 osób.

Start do biegu głównego na dystansie 15 km poprzedził VIII Bieg VIP-ów, w którym 
udział wzięli: Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc, Wiceburmistrz Józef Kampa, 
Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, Radni Rady Miejskiej: Pani Danuta Foryt, Pani Ire-
na Kaczmarek, Pan Henryk Rudner; Dyrektor GZOiW Marek Życzyński oraz kierownik 
Referatu Sportu i Rekreacji Dariusz Bolechowski. Najlepszym zawodnikiem został Pan 
Artur Kozłowski z Sieradza, pokonując trasę 15 km w czasie 46 min. 12 s., wśród kobiet 
najlepsza okazała się Lilia Fiskowicz – 54 min. 26 s.

Dekoracja zwycięzców odbyła się w Hali Sportowej przy ul. Kozielskiej, a jeden 
z pucharów – dla najlepszego zawodnika z powiatu strzeleckiego - został ufundowany 
przez Starostę Strzeleckiego. Najlepszym zawodnikiem w naszym powiecie okazał się 
Krzysztof Fuhl z Jemielnicy.

W związku z sygnałami od rolników, 
że pod ich adresem zamieszkania poja-
wiają się osoby podające się za pracow-
ników KRUS, żądające okazania dowodu 
osobistego, przekazów pocztowych itp. 
urzędowych dokumentów, z których spi-
sują dane, rzekomo do weryfikacji,   in-
formujemy, że nie prowadzimy w terenie 
żadnej weryfikacji danych interesantów w 
ten sposób.

KRUS ostrzega

Uwaga na oszustów
Przestrzegamy przed takimi oszusta-

mi. O przestępczych próbach wyłudzenia 
od Państwa danych z dowodu osobistego, 
czy domagania się podpisania rzekomo 
urzędowego druku prosimy niezwłocznie 
powiadamiać policję lub najbliższą jed-
nostkę KRUS.

Apelujemy zwłaszcza do osób star-
szych o dużą ostrożność w osobistych 
kontaktach z nieznajomymi osobami, ape-
lujemy o nie podpisywanie wręczanych 

przez prywatne osoby druków, oświad-
czeń i nie udostępnianie im swoich danych 
osobowych lub urzędowej korespondencji 
z KRUS.

Dotkliwą konsekwencją może być 
spłata zaciąganych przez oszustów w 
imieniu osób, od których wyłudzili ich 
dane, ogromnych kredytów, pożyczek itp. 
zobowiązań finansowych.

Jan Krzesiński
Dyrektor OR KRUS w Opolu

XXVI Bieg im. E. Ferta

Pod patronatem Starosty Strzeleckiego

Siatkarskie rozgrywki

Turniej skaciorzy

Nauczyciele wychowania fizyczne-
go  z Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego zorganizowali spotkanie 
z siatkarzami ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Pierwsza część spotkania odbyła się 
22 grudnia 2015 roku w formie turnieju 
piłki siatkowej dziewcząt szkół gimnazjal-
nych i reprezentacji naszej szkoły.

W turnieju brały udział drużyny z 
Szymiszowa,  Zawadzkiego, PG2 Strzelce 

Opolskie i PG przy ZSO Strzelce Opol-
skie. 

Siódmego stycznia br. szkoła gości-
ła siatkarzy ZAKSY - Krzysztofa Rejno, 
Grzegorza Pająka, Patryka Czarnowskie-
go oraz trenera przygotowania fizyczne-
go Piotra Pietrzaka. W spotkaniu wzięły 
udział drużyny uczestniczące w turnieju,  
a nasza drużyna, która  ten turniej wygrała 

uczestniczyła w pokazowej lekcji prowa-
dzonej przez siatkarzy i trenera.

Uczennicom  bardzo podobały się 
ćwiczenia zaproponowane przez naszych 
gości, ćwiczyły z dużym zaangażowa-
niem i uśmiechem na twarzy pomimo 
zmęczenia. Mamy nadzieję, że ta lekcja 
przyczyni się do większej aktywności na-
szej młodzieży na zajęciach wychowania 
fizycznego.

Spotkanie z  ZAKSĄ

W dniu 15 grudnia 2015 r. w sali spor-
towej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Zawadzkiem rozegrano tur-
niej finałowy o puchar Opolskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego w tenisie stoło-
wym. W turnieju rywalizowali zawodnicy 
reprezentujący KP PSP w Nysie, KP PSP 
w Prudniku, KP PSP w Oleśnie oraz KP 
PSP w Strzelcach Opolskich. Zmaganiom 
przyglądał się Zastępca Opolskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego st. bryg. Jerzy 
Paluch w towarzystwie Komendanta Po-
wiatowego PSP w Strzelcach Opolskich 
st. bryg. Wojciecha Lisowskiego oraz Ko-
mendanta Powiatowego PSP w Oleśnie st. 
kpt. Wojciecha Wiechy.

Po serii zaciętych pojedynków tur-
nieju finałowego klasyfikacja generalna 
przedstawia się następująco:

I miejsce KP PSP w Strzelcach Opol-
skich

II miejsce KP PSP Olesno
III miejsce KP PSP Prudnik
IV miejsce KP PSP Nysa

Zwycięską komendę reprezentowali strażacy: mł. kpt. Mateusz Nieświec, asp. To-
masz Wdowik i mł. asp. Grzegorz Duda.

Najlepszym zawodnikiem turnieju został nasz zawodnik asp. Tomasz Wdowik. 
Strzeleccy strażacy jedenasty raz z rzędu wywalczyli I miejsce, co świadczy o ich 

bardzo wysokim poziomie sportowym.
Tekst: mł.  bryg.Piotr Zdziechowski

Foto: mł. kpt. Mateusz Nieświec

Turniej finałowy strażaków 
w tenisie stołowym
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Dom Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskich
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
zspzawadzkie@gmail.com

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

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl 

Zespół Placówek Oświatowych 
w Leśnicy
ul. Kozielska 20
47-150 Leśnica
tel. 774615216

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

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.

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 

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 
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STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

O F E R T Y   P R A C Y
dok. ze str. 3

RZEŹNIK-MASARZ STRZELCE  OP. -  wykształcenie zawodowe,
  -  umiejętności: rozbiór mięsa 
   z półtusz, wyrób wędlin,
  -  doświadczenie w zawodzie
KASJER STRZELCE OP. - wykształcenie podstawowe,
-SPRZEDAWCA  - umiejętność obsługi klienta, 
   obsługa kasy fiskalnej,
  -  aktualna książeczka 
   sanitarno-epidemiologiczna,
  -  mile widziane doświadczenie 
   w handlu
KIER. DZIAŁU STRZELCE OP. -  obsługa komputera – mile widziana 

obsługa Excel
INFORMATYK STRZELCE OP. -  wykształcenie średnie,
  -  dobra obsługa komputera, programu 

Excel
KASJER GŁÓWNY STRZELCE OP. -  wykształcenie min. średnie,
  -  umiejętność rozliczeń kasowych,
  -  zaświadczenie o niekaralności
KASJER STRZELCE OP. 
- SPRZEDAWCA
KASJER STRZELCE OP. 
– SPRZEDAWCA, 
PRACOWNIK HALI 
SPRZEDAŻY
MAGAZYNIER STRZELCE OP. -  upr. na wózek widłowy, 
  -  prawo jazdy kat. B,
  -  umiejętność prowadzenia 
   wózków widłowych i samochodu 
   dostawczego
POMOCNIK STRZELCE OP. -  wykształcenie zawodowe,
MAGAZYNIERA  -  doświadczenie mile widziane,
  -  upr. do obsługi wózków widłowych,
  -  dyspozycyjność do pracy 
   w systemie czterobrygadowym,
  -  zaangażowanie i chęć do pracy
PRACOWNIK LINII STRZELCE OP. -  wykształcenie min. gimnazjalne, 
PRODUKCYJNEJ  -  mile widziane doświadczenie, 
   zdolności manualne,
  -  dyspozycyjność do pracy 
   w systemie pracy ciągłej,
  -  zaangażowanie i chęć do pracy

PKS w Strzelcach Opolskich SA    
47-100 Strzelce  Opolskie, ul. 1 Maja 59

-  wydzierżawi 2 pawilony handlowe z pełnym wyposażeniem o powierzch-
ni  56 m2  i  28m2  znajdujące się na terenie Dworca  Autobusowego 
(własny parking i niezbędne media),

-  oferuje wynajem 10 pomieszczeń biurowych, każde o powierzchni ok. 
11m2 ( II piętro) znajdujących się w budynku administracyjnym  na tere-
nie Zajezdni przy ulicy 1 Maja 59,

-  posiada do zagospodarowania nieruchomość położoną na terenie Zajezd-
ni PKS w Strzelcach Op. ul. 1 Maja 59 o łącznej  powierzchni ok. 0,7414 
ha zabudowaną budynkiem  przemysłowym parterowym o powierzchni 
użytkowej 227,5 m2 zasilanym we wszystkie media, 

-  wydzierżawi na terenie Zajezdni miejsca parkingowe dla samochodów                                                 
ciężarowych i autobusów.

Bliższe informacje:
tel. 77/4613281,   e-mail:pks@pks.strzelceop.pl

Strzelce Opolskie dnia  22.12.2015r. 

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu in-

formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), 
podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 22 grudnia 2015r. na 
rzecz REKERS Polska Sp. z o.o. Spółka komandytowa, 44-100 Gliwice, decyzji ad-
ministracyjnej Nr  371/15 o pozwoleniu na budowę:
-  budynku produkcyjnego wyrobów żelbetowych,
-  budynku biurowo-socjalnego,
-  parkingu na samochody osobowe (łącznie 68 miejsc),
-  drogi wewnętrznej,
- trzech placów składowych,
- podziemnego zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 100m3,
- wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem chłonnym,
- wewnętrznej sieci oświetlenia zewnętrznego,
- muru oporowego, 
 w Olszowej przy ul. Irlandzkiej, na działce nr 352 obr. ewid. Olszowa, jedn. 

ewid. Ujazd.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich

–Wydział Architektoniczno-Budowlany, 
ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212  

(w godzinach pn. 7.30÷17.00, wt.-czw. 7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00), 
można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

z up. Starosty                                                                                                                     
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału 
Architektoniczno-Budowlanego 

DYŻURY APTEK 
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2016 r.

Dyżury pełnią: 
       
Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie” ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
Apteka „Multifarm” Zdrowie i Uroda Sp. z o.o. ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383  
Apteka „AWOS 3”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03    
Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43    
Apteka „Flos”, ul. B.Chrobrego 1, tel. 77/463-88-39    
 Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56     
Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05    
Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92

Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00

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 

Styczeń 2016

1. „DOZ Apteka”
2.  „DOZ Apteka”
3. „Multifarm”
4. „Pro-Pharma”
5. „Awos 3”
6. „Śląska”
7. „Flos”
8. „Słoneczna”
9. „Vita”
10. „Dr. Max”
11. „DOZ Apteka”
12. „DOZ Apteka”
13. „Multifarm”
14. „Pro-Pharma”
15. „Awos 3”
16. „Śląska”

17. „Flos”
18. „Słoneczna”
19. „Vita”
20. „Dr. Max”
21. „DOZ Apteka”
22. „DOZ Apteka”
23. „Multifarm”
24. „Pro-Pharma”
25. „Awos 3”
26. „Śląska”
27. „Flos”
28. „Słoneczna”
29. „Vita”
30. „Dr. Max”
31. „DOZ Apteka”

Szanowni Mieszkańcy
Na podstawie informacji przedstawionej przez Zakłady Wapiennicze Lhoist 

S.A. z siedzibą przy ul. Świerczewskiego 5 w Tarnowie Opolskim będącego właści-
cielem Kopalni Wapienia Strzelce Opolskie zawiadamiam, że w Kopalni Wapienia 
Strzelce Opolskie położonej rejonie wsi Szczepanek, Dziewkowice i części miasta 
Strzelce Opolskie

w godzinach 10.00 – 11.00 
oraz 13.00 - 15.00

wykonywane będą roboty strzałowe przy użyciu   
materiałów  wybuchowych

Roboty strzałowe sygnalizowane będą akustycznie 
za pomocą syreny alarmowej.

• Sygnał pierwszy – jeden ciągły ton oznaczający uprzedzenie oraz zakaz wejścia 
i nakaz opuszczenia strefy zagrożenia.

• Sygnał drugi – dwa ciągłe tony oznaczające przygotowanie do odpalenia ła-
dunku.

• Sygnał trzeci – jeden krótki ton oznaczający odpalenie ładunku.
• Sygnał czwarty – trzy ciągłe tony oznaczające zakończenie robót strzałowych. 

 
Burmistrz

Strzelec Opolskich
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Ad multos annos!
9 grudnia 2015 roku 100 lat skończyła dawna mieszkanka naszego 

powiatu, konkretnie – Błotnicy Strzeleckiej, która w 1957 roku wyje-
chała do Niemiec. Pani Marie Breitenstein dziś mieszka w Bawarii, 
w Forchheim, a w dniu tak doniosłych urodzin odwiedził Jubilatkę sta-
rosta Józef Swaczyna (nawiasem mówiąc – jedyny chrześniak). Pani 
Marie jest ciocią starosty.

Zima w Powiatowym Centrum Kultury 

20 listopada obchodzony jest Ogól-
nopolski Dzień Praw Dziecka. Zapew-
ne nie wszyscy w ogóle wiedzą, że jest 
taki dzień. Wiedzą to jednak na pewno 
ci, którzy z dziećmi pracują. I razem z 
dziećmi go obchodzą. Pomysłowo, ko-
lorowo, interesująco. 

Sprawozdania z tego dnia – a było 
ich kilkaset – spłynęły do Rzecznika 
Praw Dziecka: były to szkolne gazetki, 
quizy, nawet lokalne manifestacje, de-
baty, akademie, konkursy poświęcone 
prawom dziecka. Bo ideą Ogólnopol-
skiego Dnia Praw Dziecka jest właśnie 
wspólna rozmowa o ważnych sprawach.

Wszyscy, którzy przygotowali swo-
je imprezy z okazji tego dnia – otrzyma-
li od Rzecznika Praw Dziecka dyplomy. 

- Z kilkuset sprawozdań trudno 
było wybrać zwycięzcę, więc Rzecznik 
postanowił wyróżnić aż 52 organizato-
rów. Wśród nich przeważały prace ze 
szkół podstawowych oraz gimnazjów, 
jednak największe brawa należą się 
placówkom o charakterze specjalnym – 
taki zapis widnieje na stronie Rzecznika 
Praw Dziecka. I fantastyczna wiado-
mość dla nas wszystkich: Zespół Szkół 
Specjalnych w Zawadzkiem otrzymał 
takie wyjątkowe wyróżnienie z nastę-
pującym uzasadnieniem:

Zespół Szkół Specjalnych w 
Zawadzkiem – za przedstawienie 
„Królewna Śnieżka”, które udo-
wodniło, że dzieci pomimo barier 
również mogą występować na 
scenie.

Wyróżnienie dla ZSS w Zawadzkiem

Do życzeń dla Jubilatki, której możemy tylko pozazdrościć formy 
w tym wieku (i życzyć sobie podobnej!) dołączamy swoje: jeszcze dłu-
gich lat w zdrowiu, pełnych słońca i radości.

W niedzielę 17 stycznia zapraszamy o godz. 15.00 do kościoła 
parafialnego w Jemielnicy na koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry 
Dętej Górażdże Cement S. A.

Koncert kolęd w Jemielnicy


