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Zaproszenie na majowe święta!
Starosta Strzelecki

oraz Burmistrz Strzelec Opolskich
serdecznie zapraszają
wszystkich mieszkańców powiatu strzeleckiego

na uroczyste podniesienie ﬂagi
2 maja 2017 r.

Zarząd Powiatu Strzeleckiego

z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
na Placu Żeromskiego w Strzelcach Opolskich.

zaprasza

Początek uroczystości o godz. 8.00.

w dniu 25 kwietnia 2017 roku w godzinach od 9.00 do 14.00
do Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

na wspólne świętowanie rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja

na Targi Edukacyjne w Powiecie Strzeleckim

godz. 8.45
godz. 8.50

zbiórka uczestników uroczystości przed Ratuszem,
przemarsz pocztów sztandarowych i gości do kościoła pw. św. Wawrzyńca,
godz. 9.00 uroczysta Msza Święta,
godz. 10.15 złożenie kwiatów pod pomnikiem Ofiarom Wojen
i Przemocy

„Dobre Szkoły Blisko Ciebie”

Podczas targów uczniowie gimnazjów będą mogli zapoznać się aktualną ofertą szkół
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu strzeleckiego. Ponadto będą mogli skorzystać
z porad doradców zawodowych w zakresie planowania dalszej ścieżki kształcenia.

Serdecznie zapraszamy. Gimnazjalisto, czekamy na Ciebie!

Targi pracy

Kilkaset ofert!

po raz czwarty!
Bezpłatna porada u wybranego lekarza-specjalisty.
Bezpłatne badania wskazane przez niego, wykonane wcześniej.
To wszystko dla Was, mieszkańców powiatu strzeleckiego.

Kiedy?
7 października! Ale… Wcześniej, bo do 15 maja, warto wypełnić ankiety!
Po co?

Zarząd Powiatu Strzeleckiego chce poznać rzeczywiste zapotrzebowanie mieszkańców
na wizyty u specjalistów. Może zamiast ortopedy zaprosić kolejnego reumatologa? Albo
zamiast endokrynologa – kardiologa? Na te pytania, poza Wami, nikt nie udzieli odpowiedzi.
Jedna osoba będzie mogła wybrać wizytę tylko u jednego lekarza. A więc prosimy o
wskazanie, do którego lekarza chcemy wybrać się sami lub chce to zrobić któryś z członków naszej rodziny. Planuje się zaprosić specjalistów z następujących dziedzin: kardiologia i kardiologia dziecięca, ginekologia i ginekologia dziecięca, urologia, reumatologia,
ortopedia, gastrologia, diabetologia, dermatologia oraz endokrynologia.
Ankiety są dostępne na: w holu starostwa powiatowego na parterze, w Powiatowym Centrum Kultury – w bibliotece i na korytarzu przy szatni, na łamach naszego dwutygodnika.
Wystarczy wypełnić i wrzucić do urny lub kliknąć w ankietę Biała Sobota na naszej stronie internetowej: www.powiatstrzelecki.pl
Po zebraniu wszystkich ankiet i ustaleniu wszystkich szczegółów będziemy informować
o terminach rejestracji, która odbywać się będzie tradycyjnie już w Sali narad strzeleckiego starostwa.
Ankieta do wypełnienia – na stronie 6.

- Zostawiamy CV i spadamy, czy
idziemy na prelekcję? – zastanawiali się młodzi ludzie przed wejściem
na zorganizowane przez Powiatowy
Urząd Pracy i OHP targi pracy.
- Prowadzimy produkcję na trzy
zmiany, ale przy tym projekcie, o
którym mówię, pracujemy tylko na
jedną – informował przedstawiciel
jednej z firm.
- Tak, dowóz do firmy zapewniamy – mówił inny.
W czwartek, 20 kwietnia br. w
sali widowiskowej Powiatowego
dok. na str. 4
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Katyń – pamiętamy!

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje, iż dnia 19 maja 2017 roku
odbędzie się posiedzenie komisji do spraw rozpatrywania
wniosków o udzielenie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów.

Kwiatami upamiętniono 76 rocznicę mordu katyńskiego w Opolu
– Półwsi. W uroczystości zorganizowanej 10 kwietnia br. uczestniczyli przedstawiciele władz województwa Opolskiego, weterani
wojenni, młodzież i samorządowcy. Wśród nich członek Zarządu
powiatu Strzeleckiego Jan Zubek, który w imieniu Zarządu i Rady
Powiatu oraz całej naszej społeczności złożył kwiaty pod pomnikiem Golgota Wschodu.

Wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów należy składać w sekretariatach placówek
oświatowych właściwych ze względu na zatrudnienie do dnia 12
maja 2017 roku.
Warunki przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki,
określa uchwała nr XVIII/179/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z
dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz
warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 785).
Uchwała dostępna do wglądu w sekretariatach placówek oświatowych.

Jedź z nami!

Trzynastego kwietnia br. odbyło się VII Zgromadzenie Celowego
Związku
Powiatowo-Gminnego
„JEDŹ Z NAMI”.
Związek ma już stałą siedzibę –
biuro mieści się w starostwie powiatowym.
Członkom Związku przedstawiono pracowników - Karina Bem, kie-

rownik Biura oraz Teresa Wyrwich
pełniąca funkcję głównego księgowego.
Na spotkaniu przyjęto uchwałę
w sprawie zmian w budżecie na rok
2017 i wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2020. Zmiany w
zakresie planu wydatków w budżecie
wynikały się z konieczności zakupu środków trwałych niezbędnych

do funkcjonowania Związku, m.in.
oprogramowanie administracyjno-księgowe.
Podjęto również uchwałę w sprawie zmiany Statutu Związku Powiatowo – Gminny „JEDŹ Z NAMI”,
polegającej na rozdzieleniu funkcji
Przewodniczącego Zarządu od Kierownika Biura Związku.

Egzamin już za nimi
Kiedy nasz dwutygodnik dotrze
do rąk czytelników – już będzie po
wszystkich emocjach. Blisko 350
tysięcy uczniów z prawie 7.000 polskich gimnazjów zdawało egzamin
kończący ten etap nauki w dniach
19-21 kwietnia br. Wśród nich – i
nasi gimnazjaliści. „Nasi”, czyli uczniowie ze szkół, dla których Powiat
Strzelecki jest organem prowadzącym: 80 z Gimnazjum Dwujęzycznego w ZSO w Strzelcach Opolskich
oraz dziewiętnastu z Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy.
Egzaminu gimnazjalnego nie
można oblać, ale osiągnięte wyniki
zadecydują o tym, czy wymarzona szkoła ponadgimnazjalna stanie
przed uczniem otworem, czy też nie.

Samorządowy Komitet Protestacyjny zaprasza przedstawicieli polskich
samorządów lokalnych do gremialnego udziału w planowanym na 6 maja br.
spotkaniu Polaków w Warszawie.
Marsz jest wspólnym przedsięwzięciem wielu środowisk – samorządów,
nauczycieli, rodziców, środowisk sędziowskich, stronnictw i ugrupowań politycznych występujących w obronie przyjętej Karty Samorządności, ruchów
obywatelskich.
Marsz rozpocznie się o godz. 13.00 od Ratusza Urzędu Miasta Warszawy
na Placu Bankowym a zakończy się około 15.30-16.00 na Placu Konstytucji
(prosty przemarsz Marszałkowską).
Z naszych informacji wynika, że do marszu dołączą sie również samorządowcy z terenu powiatu strzeleckiego.

Zbierali na budowę kościoła

W rekolekcje w kościele św. Wawrzyńca „Idźcie i głoście…”, które prowadził o. Roman, klaretyn, który od 1990 r. pracował na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce Zachodniej, bardzo mocno włączyli się uczniowie CKZiU,
szczególnie z klasy III Thek. W sobotni wieczór a następnie przez całą niedzielę rozprowadzali literaturę misyjną, różańce, krzyże, a całość uzyskanych funduszy została przekazana na budowę kościoła w Burkina Faso, którego architektem jest mieszkaniec naszego miasta. Nasz ślad dobroci dotarł aż do dalekiej
Afryki a nasze praca i zebrane fundusze przyspieszą budowę nowej świątyni.
Bardzo dziękujemy uczniom, że wsparli tych, którzy tego bardzo potrzebują.
Edyta Bem

Święta na drogach
Podczas świątecznego długiego
weekendu policjanci z Referatu Kontroli Ruchu Drogowego, zatrzymali
prawa jazdy 3 kierującym. Jednym
z nich był 42-letni kierowca osobowego volkswagena, który w terenie zabudowanym jechał 107 km/h.
Mieszkaniec powiatu gliwickiego
przekroczył tym samym dozwoloną prędkość o ponad 57 km/h. Nieznacznie mniej na liczniku swojego
chevroleta miał kolejny mieszkaniec

Śląska. 34-latek w Suchej pędził 106
km/h.
Nadmierna prędkość była również przyczyną zatrzymania do kontroli drogowej 36-latka. Kierowca
audi w Izbicko, na obowiązującej
„pięćdziesiątce” jechał 101 km/h.
Wszyscy kierowcy oprócz zatrzymanych na 3 miesiące uprawnień
do kierowania, zostali ukarani mandatami oraz punktami karnymi.
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System stypendialny

OFERTY PRACY
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

w Mubea Automotive Poland sp. z o.o.
•
•

•

•
•

•
•
•

Mubea przyznaje stypendium miesięczne wspierając kształcenie w wybranym przez ucznia zawodzie.
Przyznając stypendium oczekujemy, by uczeń dobrze wywiązywał się ze
swoich obowiązków uczniowskich, dlatego wysokość stypendium zależy
od wyników w nauce, zachowania i frekwencji na zajęciach teoretycznych
i praktycznych. Ocena zachowania i postępów ucznia przeprowadzana jest
co miesiąc.
Stypendium w kolejnych latach pobierania wynosi:
- w pierwszym roku – do 320 zł
- w drugim roku – do 480 zł
- w trzecim i czwartym roku – do 640 zł
Po pomyślnym zakończeniu kształcenia zawodowego Mubea gwarantuje
stypendyście pracę na stanowisku zgodnym z jego kierunkiem kształcenia.
Stypendysta zawrze umowę o pracę z Mubea na tym stanowisku najpóźniej
w ciągu dwóch miesięcy po ukończeniu kształcenia w szkole oraz i nie
rozwiąże (poza przypadkami uprawniającymi pracownika do rozwiązania
umowy o pracę bez wypowiedzenia) stosunku pracy przez okres trzech lat
od daty nawiązania stosunku pracy. W razie niedotrzymania tego warunku
Stypendysta jest zobowiązany do zwrócenia Fundatorowi całości lub części
otrzymanego stypendium (proporcjonalnie do przepracowanej części ustalonego okresu).
W razie zainteresowania prosimy o kontakt:
Marcin Wojnarowski, telefon: 793 828 612,
mail: marcin.wojnarowski@mubea.com
Termin składania aplikacji: 28 kwietnia 2017

HARMONOGRAM PCK
na maj
Poniedziałki, czwartki 16:00 Szkoła rodzenia, spotkania dla kobiet od 21 tygodnia ciąży, wstęp wolny /Kawiarenka/
Poniedziałki 18:00, środy 10:00 Fit-mama, zajęcia dla kobiet w ciąży bazujące na technice Pilates, Jodze, ćwiczeniach Body Ball oraz wybranych technikach relaksujących,
prowadzący: Fizjoterapeutka Ewelina Piechaczek
Wtorki 16:15-17:00 – Warsztaty tańca towarzyskiego dla dzieci gr. Podstawowa, wstęp
płatny /Sala widowiskowa/
17:00 – 18:00 Warsztaty tańca towarzyskiego dla dzieci grupa średniozaawansowana;
wstęp płatny /Sala widowiskowa/
Środy 10:00 – Mama i ja – zajęcia dla mam z dziećmi w wieku 1-2 lata prowadzone
przez fizjoterapeutkę Ewelinę Piechaczek /sala widowiskowa/
Środy 19:00 – Zumba, prowadzący: Ewa Pyka, wstęp płatny /Sala widowiskowa/
Środa 17:00 i 18:00 – Zabawy z językiem angielskim dla kl. I-III szkoły podstawowej,
wstęp płatny /Kawiarenka/
Soboty 10:00 i 11:15 – Robotyka dla Juniora, wstęp płatny;
maj – Wystawa „Zabawka przyjazna dziecku” wypożyczona z Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach; wstęp wolny;
05.05.2017 (piątek) – warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6-12 lat „Wazonik ze
słomek”, wstęp płatny;
08.05.2017 (poniedziałek) – Tydzień Bibliotek „Poczuj magię Biblioteki” – zajęcia dla
przedszkolaków, wstęp wolny;
09.05.2017 (wtorek) – Tydzień Bibliotek „Sherlock Holmes i spółka” – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych;
10.05.2017 (środa) godz. 11:00 – Tydzień Bibliotek - Spotkanie autorskie z Anielą Cholewińską – Szkolik – autorką książek dla dzieci; wstęp wolny;
11.05.2017 (czwartek) – Tydzień Bibliotek „W świecie Lannisterów, wiedźminów i hobbitów” – zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej;
12.05.2017 (piątek) – warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6-12 lat „Ozdoby do
włosów lub wachlarze”, wstęp płatny;
12.05.2017 (piątek) – Tydzień Bibliotek „Bo my się znamy jak łyse konie” – quiz rodzinny;
13.05.2017 (sobota) godz. 19:00 – Koncert Kasi Kowalskiej; wstęp płatny;
19.05.2017 (piątek) – warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6-12 lat „Kartka 3D dla
Mamy”, wstęp płatny;
20.05.2017 (sobota) – Sobotnie warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6-12 lat „ Zabawy z dawnego podwórka”, wstęp płatny;
25.05.2017 (czwartek) godz. 17:00 – Wiosenna lekcja makijażu
26.05.2017 (piątek) – warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6-12 lat „Wiosenna miska
z gipsu”, wstęp płatny;

DYŻURY APTEK
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2017 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 „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

Maj 2017

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

12. „Multifarm”
13. „Pro-Pharma”
14. „Awos 3”
15. „Śląska”
16. „Słoneczna”
17.		„Vita”
18. „Dr. Max”
19. „DOZ Apteka”
20. „DOZ Apteka”
21. „Multifarm”

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

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
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STANOWISKO

MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

PRACOWNIK BIUROWY
STRZELCE OPOLSKIE
SPECJALISTA DO SPRAW
STRZELCE OPOLSKIE
ZAKUPÓW ZAGRANICZNYCH		
		
		
SPECJALISTA DO SPRAW
STRZELCE OPOLSKIE
SPRZEDAŻY		
		
		
SPECJALISTA
ZIMNA WÓDKA
DS. KADR I PŁAC		

-

		

-

SAMODZIELNA KSIĘGOWA
ZAWADZKIE
		
		
KONSULTANT TELEFONICZNY
STRZELCE OPOLSKIE
		
TELEMARKETER
STRZELCE OPOLSKIE
SPRZEDAWCA PIECZYWA
STRZELCE OPOLSKIE
SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
SPRZEDAWCA
ZALESIE ŚLĄSKIE
		

-

		
		
SPRZEDAWCA / KASJER
STRZELCE OPOLSKIE
		
		
KASJER HANDLOWY
STRZELCE OPOLSKIE
BUFETOWA
STRZELCE OPOLSKIE
BARMAN / POMOC KUCHENNA
SZYMISZÓW
½ ETATU
KUCHARZ
STRZELCE OPOLSKIE
		
KUCHARZ
RASZOWA
		
KUCHARZ
STANISZCZE WIELKIE
KUCHARZ / BARMAN
UJAZD
		
KELNER/KA
STRZELCE OPOLSKIE
		
		
BRUKARZ
CZARNOCIN /WG ZLECEŃ
POMOCNIK DEKARZA
KROŚNICA /
WG ZLECEŃ
		
MALARZ - OCIEPLENIOWIEC
JEMIELNICA/
WG ZLECEŃ
DEKARZ / CIEŚLA
UJAZD / WG ZLECEŃ

-

wykształcenie średnie, - obsługa komputera
wykształcenie min. średnie
samodzielność, zorientowanie na efektywność i wyniki
prawo jazdy kat. B, - min. 1 rok doświadczenia
biegła znajomość j. angielskiego
wykształcenie średnie zawodowe
wykształcenie min. średnie
sprawna obsługa komputera, pakietu Ms Office
biegła znajomość j. niemieckiego
wykształcenie min. średnie
min. 2 lata doświadczenia zawodowego w naliczaniu wynagrodzeń i obsłudze ubez. Społ. Oraz podatku dochodowego w firmie produkcyjnej
mile widziane komunikatywna znajomość j. angielskiego
lub j. niemieckiego
wykształcenie średnie, - obsługa Ms Office
znajomość programów księgowych
mile widziane doświadczenie
wykształcenie zasadnicze zaw. - komunikatywność
miłe usposobienie, determinacja w dążeniu do celu
wykształcenie średnie, - komunikatywność
wykształcenie zawodowe, - wymagane doświadczenie
wykształcenie zawodowe, średnie
wykształcenie średnie, wyższe
komunikatywność, znajomość w branży budowlanej, obsługa komputera
mile widziane uprawnienia operatora wózka widłowego
doświadczenie w handlu
wykształcenie zasadnicze zawodowe – elektryczne
doświadczenie jako sprzedawca, - obsługa komputera
obsługa kasy i terminala płatniczego
książeczka sanepidowska
doświadczenie zawodowe
mile widziane doświadczenie

-

wykształcenie zawodowe, - książeczka sanepidowska
mile widziane
wykształcenie zasadnicze zawodowe
książeczka sanepidowska

-

aktualna książeczka sanepidowska
mile widziane doświadczenie
wykształcenie średnie, - komunikatywność
książeczka sanepidowska, - mile widziane doświadczenie
komunikatywna znajomość j. angielskiego

-

wykształcenie min. zawodowe
mile widziane prawo jazdy kat. B
mile widziane doświadczenie
prawo jazdy kat. B
doświadczenie w płytkowaniu, malowaniu, docieplaniu
umiejętność pracy w zespole, mile widziane prawo jazdy
kat. B i C
wykszt. min. zawodowe, - doświadczenie mile widziane
prawo jazdy kat.B
wykształcenie min. zawodowe
mile widziana umiejętność układania kostki brukowej
mile widziane doświadczenie w budownictwie
wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat. B
mile widziane doświadczenie dekarskie

MURARZ / DEKARZ
SIEDLEC / WG ZLECEŃ
PRACOWNIK BUDOWLANY
ZAWADZKIE
ROBOTNIK BUDOWLANY
KADŁUB/ WG ZLECEŃ
ROBOTNIK BUDOWLANY
KROŚNICA / WG ZLECEŃ 		
POMOC DEKARZA
KADŁUB / WG ZLECEŃ
		
SZLIFIERZ
ZAWADZKIE
SPAWACZ METODĄ MAG
ZAWADZKIE
		
SPAWACZ – ŚLUSARZ
ZAWADZKIE
(gazowy i elektryczny)
FREZER CNC
FREZER CNC
			
TOKARZ
ZAWADZKIE
SAMODZIELNY MECHANIK
STRZELCE OPOLSKIE
		
MECHANIK SAM. CIĘŻAROWYCH
STRZELCE OPOLSKIE
			
		
		
KIEROWCA AUTOBUSU
STRZELCE OPOLSKIE
		
KIEROWCA C+E
STRZELCE OPOLSKIE
+ OKOLICE
KIEROWCA C+E
TRANSPORT
MIĘDZYNARODOWY
MAGAZYNIER
ZIMNA WÓDKA
		
		
MAGAZYNIER
ZAWADZKIE
		
MAGAZYNIER
KOLONOWSKIE
		
		
MAGAZYNIER
STRZELCE OPOLSKIE
		
		
		
		
		
OPERATOR MASZYN
STRZELCE OPOLSKIE
		
		
-

wykształcenie min. zawodowe
uprawnienia metodą MAG 135
uprawnienia spawacza (311 oraz 111)
obsługa frezarki CNC, - obsługa suwnicy z poziomu
roboczego, - obsługa wózka widłowego
mile widziane uprawnienia na wózki widłowe i suwnice
wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat. B
min. 3 lata doświadczenia jako samodzielny mechanik
wykształcenie zasadnicze zawodowe
(mechanik, elektromechanik)
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
mile widziane dośw. w naprawie sprzętu ciężkiego
wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
prawo jazdy kat. D
prawo jazdy kat. C+E
uprawnienia do przewozu rzeczy
prawo jazdy C+E
wykształcenie zawodowe, - doświadczenie
uprawnienia operatora wózków widłowych
mile widziane doświadczenie w pracy z SAP
wykształcenie średnie zawodowe
preferowane uprawnienia na wózek widłowy
wykształcenie średnie techniczne
zarządzanie magazynem, - uprawniania na wózek widł.
min. rok doświadczenia
wykształcenie min. średnie
doświadczenie w branży technicznej oraz motoryzacyjnej
znajomość zagadnień związanych z mech. pojazdową
biegła znajomość obsługi komputera
znajomość zasad gospodarki magazynowej
odporność na stres
wykształcenie min. zawodowe
umiejętność rozróżniania kolorów, zdolności manualne
dokładność
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Dostęp do służby zdrowia

Jest źle. Będzie gorzej?

Po wtorkowym (18 kwietnia br.)
spotkaniu w opolskim oddziale NFZ
18 kwietnia br. starosta Józef Swaczyna nie krył rozczarowania.
- Spodziewaliśmy się, że spotkania ze starostami i dyrektorami szpitali powiatowych Opolszczyzny odbędą się w szerokim gronie, czyli nas
wszystkich. Tymczasem zapraszano
nas pojedynczo – starosta i dyrektor szpitala funkcjonującego na jego
terenie. Tematem była oczywiście
przyszłość, czyli to, co czeka nasze
placówki po wprowadzeniu znowelizowanej Ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych. Co najważniejsze, nie dowiedzieliśmy się
niczego nowego. W dodatku jakimiś

Targi pracy
dok. ze str. 1

zagraniami PR-owskimi NFZ stara
się przekonać ludzi, że dzięki nowelizacji ustawy będzie można szybciej
dostać się do lekarzy specjalistów,
do szpitali i poradni. To nieprawda,
bo za podstawę finansowania dla
szpitala proponuje się średni ryczałt
miesięczny z roku 2015 – denerwuje
się starosta.
- Usłyszeliśmy, że do końca
września bieżącego roku kontrakt
naszego szpitala pozostanie utrzymany bez zmian, a od 1 października,
czyli z pierwszym dniem obowiązywania znowelizowanej ustawy, o
której wcześniej mówiłem – wszystko pozostanie na niezmienionym poziomie. Szpital nie dostanie więcej
pieniędzy na leczenie! Czy sformułowanie, które usłyszeliśmy „oby 2018
rok nie był gorszy”, może napawać
optymizmem?
- Nie wybiegajmy jednak aż tak
daleko w przyszłość. Pozostańmy
przy roku bieżącym: czy brak pieniędzy – jak dotychczas – coś zmieni
w pracy poradni przyszpitalnych?!
Na pewno nie. Tym bardziej, że nadwykonania w nich nie zostały przez
NFZ zapłacone. Dlatego też Zarząd
Powiatu Strzeleckiego zalecił dyrektor naszego szpitala ograniczenia

w liczbie przyjmowanych w nich
pacjentów tylko do wysokości środków przyznanych przez NFZ. To
wydłużyło kolejki do poradni. Tak
samo będzie z dostępem do szpitala
– pieniędzy nie przybędzie ponad to,
co w kontrakcie z NFZ. Gdy pytaliśmy w NFZ, co zrobić, gdy na jakimś
oddziale pojawią się nadwykonania,
usłyszeliśmy: przerzucić na inny oddział!
- Chciałbym przypomnieć, że za
leczenie obywateli odpowiada rząd,
a nie jednostki samorządu terytorialnego! Na leczenie mieszkańców
naszego powiatu mamy tylko tyle,
ile w kontrakcie Narodowego Funduszu Zdrowia. Mimo że oficjalnie
w nazwie szpitala jest przymiotnik
„powiatowy”, to żaden powiat nie
dostaje na funkcjonowanie swojej
placówki żadnych specjalnych pieniędzy poza kontraktem z NFZ!
- Wprawdzie mówi się ostatnio,
że kwota wyceny w kontrakcie zostanie podwyższona z 52 do 54 zł za
punkt, ale tyle razy się zawiodłem na
obietnicach zdecydowanej poprawy
dostępu naszych mieszkańców do
służby zdrowia, że trudno mi w te
obietnice uwierzyć.
Zapisała Marta Górka

Kilkaset ofert!

Centrum Kultury było tłoczno. Teraz,
gdy na rynku pracy sytuacja zmieniła
się, i to pracodawcy szukają pracowników, a nie odwrotnie, jak jeszcze
do niedawna było, korzystają z każdej okazji. Na strzeleckich targach
pojawiły się więc nie tylko największe i znane nie tylko na lokalnym czy
regionalnym rynku firmy funkcjonujące w naszym powiecie (MUBEA,
IFA, FM Logistic, Transannaberg,
Kronospan czy Tracktrec lub AR-MASZ), ale i 5 agencji zatrudnienia
z województwa opolskiego. Wszyscy
szukają ludzi do pracy. W dodatku wielu! MUBEA na przykład w tym
roku chce zatrudnić ponad 100 osób,
a docelowo jeszcze więcej. Podoblandii (czyli głównie ludzie młodzi),
mogli wysłuchać prelekcji specjalisty
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy o
zatrudnieniu w tym kraju: o tym, jak
zapewnić sobie tam godne i bezpieczne warunki pracy, czyli na co zwracać
uwagę przy podpisywaniu umów, by
w przyszłości uniknąć trudności przy
ewentualnym dochodzeniu swoich
roszczeń. A pamiętać trzeba, że polskie prawo pracy nie przekłada się na
holenderskie.

nie inne duże firmy. I to nie tylko na
najprostsze stanowiska, niewymagające specjalnych kwalifikacji, ale
też - personelu średniego, także na
stanowiska biurowe oraz – to już w
pojedynczych przypadkach - specjalistów z wyższej półki, nawet tych,
którzy znajdą pracę na szczeblu zarządczym.
- Przy stoisku IFY rozmowy potencjalnych pracowników z jej przedstawicielami trwały niemal do ostatniej minuty - mówił po zakończeniu
imprezy dyrektor PUP Norbert Jaskóła. – Istotne jest to, że większość

z osób, które odwiedziły targi, to nie
„nasi” bezrobotni, a ci, którzy już
pracę mają, ale chcą ją zmienić lub ci,
którzy myślą o powrocie z zagranicy.
Takim ludziom nie sposób zaoferować niskich pensji, to ich nie skusi na
pewno.
Ze sposobności zaprezentowania
się skorzystało też pięć opolskich
uczelni wyższych i każde z ich stoisk
cieszyło się zainteresowaniem, a ponadto: ZUS i PCPR, a także LPI, czyli punkt informacyjny o funduszach
europejskich z Kędzierzyna-Koźla.
Ci, którzy myślą o pracy w Ho-

Szukam rodziny!
Od zaraz!

Rodziny zastępcze potrzebne
od zaraz! Dlaczego? Bo coraz więcej dzieci ich potrzebuje w naszym
powiecie. I to w różnym wieku, od
niemowlaka, po kilku- czy kilkunastolatki. W ubiegłym roku na podstawie postanowienia sądu trafiło do
rodzin zastępczych 19 dzieci. Grudzień pod tym względem był najsmutniejszy – aż siedmioro dzieci
zostało umieszczonych w rodzinnej
pieczy zastępczej! I tylko dziewięcioro dzieci wróciło w 2016 roku do
biologicznych rodziców. W ostatnim
dniu marca 2017 – w rodzinach zastępczych znajdowało się 111 dzieci.
W placówkach opiekuńczo-wychowawczych (dom dziecka) natomiast
dwanaścioro. Wszystkie poza naszym powiatem, bo takiej placówki u
nas nie ma.
To statystyka. Bezwzględna i
bezuczuciowa. A za każdym dzieckiem idzie przecież jego własna
dramatyczna historia. Związana nie
tylko z tym, czego dziecko doświadczyło w czterech ścianach własnego
domu, ale i z faktem, że nagle zostało przeniesione w nowe środowisko, choćby tylko na krótko. To
zawsze jest trauma. I dla dziecka i
dla biologicznych rodziców, choć ze
smutkiem trzeba przyznać – nie dla
wszystkich. Zdarzają się przecież i
tacy, którzy nie chcą się własnymi
dziećmi zajmować.
Na terenie powiatu strzeleckiego w chwili obecnej funkcjonuje 69
rodzin zastępczych, w tym 44 spokrewnionych rodzin zastępczych, 18

niezawodowych rodzin zastępczych,
6 zawodowych rodzin zastępczych
oraz jeden rodzinny dom dziecka.
Kto może nią zostać?
Małżeństwo lub osoba samotna, z
ustabilizowaną sytuacją materialną i
osobistą, niekarana, wywiązująca się
z obowiązków alimentacyjnych, jeśli
taki był nałożony.
Kandydaci na rodzinę zastępczą
nie mogą być bezrobotni (w małżeństwie przynajmniej jedna osoba powinna pracować). Powinni również
dysponować odpowiednimi warunkami mieszkaniowymi, które pozwolą dziecku zapewnić własny pokój.
Warunki mieszkaniowe mogą być
skromne, ale mieszkanie czy dom
powinny być czyste, wyposażone
w podstawowe sprzęty, by zapewnić
warunki do prawidłowego rozwoju
dziecka i jego indywidualnych potrzeb.
Wiek? W granicach rozsądku.
Trudno byłoby powierzyć opiekę nad
małymi dziećmi osobom po sześćdziesiątce czy dwudziestokilkulatkom nad nastolatkiem.
Trzeba też pamiętać, że dzieci,
które będą się wychowywać w rodzinie zastępczej powinny mieć – jeśli
nie ma przeciwwskazań prawnych –
kontakt ze swą biologiczną rodziną.
Kandydaci na rodzinę zastępczą
muszą przejść odpowiednie szkolenie, a wcześniej uzyskać pozytywne
opinie zarówno Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z własnego
terenu, jak i psychologa.
Marta Górka

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Odpowiada na pytania
Nie rozumiem, czym różni się
rękojmia od gwarancji. Jakie są
podstawowe różnice? Sprzedawcy
najczęściej odsyłają do gwaranta.
Rękojmia i gwarancja to dwa tryby
możliwości składania reklamacji, które najczęściej posiadamy. Konsument
ma prawo skorzystać według swojego
wyboru z rękojmi lub gwarancji. Podstawowe różnice są następujące:
• Rękojmia przysługuje z mocy
prawa, gwarancja udzielana jest
dobrowolnie
Prawo rękojmi wynika wprost
z kodeksu cywilnego i powstaje z
mocy prawa. Gwarancja z kolei ma
charakter umowny między stronami,
jest dobrowolna, a jej powstanie uzależnione jest od wydania dokumentu
gwarancyjnego.
• Z tytułu rękojmi za towar odpowiada sprzedawca, z tytułu
gwarancji – gwarant
• Rękojmia trwa dwa lata, gwarancja ustalana jest umownie
Sprzedawca odpowiada z tytułu

rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed upływem dwóch
lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od
dnia wydania rzeczy kupującemu.
Jeżeli kupującym jest konsument a
przedmiotem sprzedaży jest używana
rzecz ruchoma, odpowiedzialność
sprzedawcy może zostać ograniczona,
nie mniej niż do roku od dnia wydania
rzeczy kupującemu. Czas trwania
gwarancji ustalany jest każdorazowo
przez gwaranta i określony jest w
dokumencie gwarancyjnym . Na jeden
towar gwarancja może być roczna, na
inny nawet 30 – letnia (np. dachówki)
• Roszczenia z tytułu rękojmi
są zazwyczaj inne niż z tytułu
gwarancji
Z tytułu rękojmi kupujący może
żądać obniżenia ceny, wymiany
rzeczy na nową – wolną od wad, naprawy rzeczy wadliwej, czy też może
odstąpić od umowy. Roszczenia z
tytułu gwarancji wskazane są zawsze
w dokumencie gwarancyjnym, w
dok. na str. 6

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń

5

Sukcesy naszych uczniów
Karolina ma już indeks!
7 kwietnia br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbył się
finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o św.
Siostrze Faustynie. Do tego finału po ciężkim
”boju” w etapie rejonowym, który odbył się w
Wałbrzychu dotarły dwie nasze uczennice: Karolina Wycisk z klasy III Thek, która awansowała z pierwszego miejsca oraz Adrianna Poloczek z klasy I Tcek. Należy tutaj wspomnieć,
że w konkursie wzięło udział ponad 230 szkół z
całej Polski, z 36 diecezji.
Etap finałowy rozpoczął się wspólną Eucharystią celebrowana przez ks. prof. UKSW dr
hab. Marka Tatara w kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny, tam też wszyscy finaliści zostali uroczyście
powitani. Po wspólnej modlitwie rozpoczęły
się zmagania konkursowe najpierw pisemne
a potem ustne. Jak podkreślali profesorowie i
siostry pracujące w Jury konkursu wszyscy finaliści prezentowali bardzo dużą znajomość zalecanej literatury a poziom konkursu był bardzo
wysoki.
Tak Ada jak i Karolina spisały się wyśmienicie a ich udział i zajęte miejsca w etapie ogól-

Wielkie gratulacje dla Karoliny i Ady.
nopolskim potwierdzają ogrom pracy, którą
wykonały nasze uczennice. Karolina znalazła
się wśród 18 osób, które za swoją wiedzę otrzymały indeksy na wskazane uczelnie. Karolina
wybrała Krakowski Uniwersytet Jana Pawła II,
natomiast Ada uzyskała tytuł finalisty.
Edyta Bem

Darek na piątym miejscu w Polsce
Dariusz Kampa z kl. 3 TMS (CKZiU Strzelce Op.) zajął V miejsce w finale i uzyskał tytuł
laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Logistyczno-Spedycyjnej. Podczas zawodów centralnych na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale
Ekonomicznym w Sopocie pokonał 40 finalistów i znalazł się w gronie 10 laureatów.
Nasz uczeń wykazał się znajomością zagadnień nie tylko z zakresu swojego zawodu spedytora, ale również wiadomościami z zakresu
logistyki produkcji, magazynu i dystrybucji.
Uczestnicy musieli się zmierzyć z trudnym testem wielokrotnego wyboru, w którym mogły
pasować 1, 2 lub nawet 5 wariantów odpowiedzi.
Przed zawodami Dariusz Kampa wraz p.
Krzysztofem Kaliszem wziął udział w wycieczce do terminalu kontenerowego DCT Gdańsk
oraz zwiedził Europejskie Centrum Solidarności i teren Stoczni Gdańskiej wraz z historyczną Salą BHP. Był również czas na spacerek na
molo w Sopocie.
Serdecznie gratulujemy.

David wygrał!
David Boritzka z kl
2 TMTS zajął I miejsce w ogólnopolskim
konkursie wiedzy logistycznej „Logimpiada FM”. Przedmiotem
tegorocznej
kolejnej
edycji było opracowanie w dowolnej formie
np. referat, prezentacja,
film, animacja, jednego
spośród trzech tematów
dotyczących nowych
trendów w logistyce i
transporcie.
David wybrał temat „Jak możemy wykorzystać narzędzia wirtualnej i rozszerzonej
rzeczywistości w logistyce?”. Nasz uczeń w
ciekawej animacji pokazał, jak można zastosować wirtualną rzeczywistość w poszczególnych
rodzajach transportu, czyli dziedzinie, która w
przyszłości będzie się szeroko rozwijać, przyspieszając wykonywanie operacji logistycznych
i minimalizując ich koszty.
Pamiątkowy dyplom oraz nagrodę rzeczową (głośnik multimedialny) w obecności dyrektor szkoły H. Kajstury oraz opiekuna konkursu
K. Kalisza wręczyła kierownik ds. personalnych

U. Czogała z FM Logistic platforma Olszowa.
Organizatorem konkursu „Logimpiada FM”
była firma FM Logistic Polska, z którą CKZiU
od kilku już lat współpracuje organizując m.in.
wycieczki dydaktyczne i spotkania z uczniami
klas spedycyjnych. W tym roku realizujemy
również projekt „Ambasador FM”, dzięki któremu nasi uczniowie uczestniczą w profesjonalnych warsztatach dotyczących współpracy i
komunikacji.
Zwycięzcy i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Wiktoria laureatką „Know America”
Z przyjemnością zawiadamiamy powiat... i świat,
że uczennica z Zawadzkiego
została laureatką konkursu
wiedzy o historii, kulturze
i dniu dzisiejszym Stanów
Zjednoczonych Ameryki. Jest
to Wiktoria Saternus z klasy
drugiej. Organizatorami tych
corocznych zawodów są OSA
(Ośrodek Studiów Amerykańskich) Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Wspomagania Wsi oraz Ambasada
Amerykańska. Konkurs polega na tym, że uczniowie rejestrują się jesienią na odpowiedniej
stronie, następnie pobierają i rozwiązują test
– 80 pytań (40 po polsku, i 40 po angielsku).
Jest to test zawierający pytania tak jedno-, jak
i wielokrotnego wyboru (przy czym nie wiadomo, które pytania jakiego są rodzaju i ile
odpowiedzi w zadaniach wielokrotnych jest poprawnych). Do tej fazy zgłasza się około tysiąca
uczestników. Test wypełnia ok 80% z nich. Do
II etapu przechodzi tylko sześćdziesięciu najlepszych. „Zwycięzcy” testu mają teraz za zadanie napisać esej w języku polskim na jeden z 15
tematów. Sprawa nie jest jednak prosta. W eseju
należy odnieść się do wskazanych materiałów,
podołać wymogom formalnym (objętość, znaki,
warsztat) i popisać się oryginalnością. Jury wybiera piętnaście najlepszych prac i kwalifikuje
ich autorów do finału. Kolejnych piętnastu zaprasza na imprezę finałową.
Ostateczna rozgrywka odbywa się w ambasadzie amerykańskiej. Polega na rozmowie finalisty z komisją złożoną z recenzentów esejów
oraz przedstawicieli Ambasady Amerykańskiej,
Fundacji Wspomagania Wsi oraz profesorów
Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu
Warszawskiego. Istotą rozmowy jest sprawdzenie umiejętności wypowiedzenia się na jeden
z 34 zadanych wcześniej tematów oraz przedstawienia szerokiej definicji jednego z sześćdziesięciu pojęć. Oprócz tego naukowcy zadają

pytania związane z napisanym esejem i nakręconym przez finalistę materiałem video. No i...,
po wysłuchaniu wszystkich osób, i po naradzie
pewnie – wskazują zwycięzcę.
„Know America” to trudny konkurs.
Wymaga koncentracji i pracowitości, a także
umiejętności poszukiwania informacji i przedstawiania jej w wielu formach (test, esej, rozmowa, film video). W tych zawodach wzięliśmy
udział po raz trzeci. Tym razem nasza uczennica dotarła do finału. W dniach 28 – 31 marca
Wiktoria przebywała na imprezie finałowej.
Nagrodą główną był udział w miesięcznym programie naukowym Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Summer Institute zorganizowanym przez amerykański Wake Forest University
w Karolinie Północnej. A ponadto trzy indeksy
na studia I stopnia w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego i miejsce na miesięcznym stażu w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Warszawie. Stażysta dostanie
też nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł na
dofinansowanie kosztów utrzymania w Warszawie. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy
oraz książki. Praktycznie też, po zdaniu matury
„rozszerzonej”, kwalifikują się na studia amerykanistyczne na UW. W tym roku chcieliśmy
pojechać na finał. Plan zrealizowaliśmy. Jednej
z pięciu nagród głównych nie udało się zdobyć,
ale znowu mamy jedno doświadczenie więcej.
Zobaczymy jak będzie w przyszłym roku...
Arkadiusz Baron

Nasi licealiści w Krzyżowej
Czy
młodzież
przygotowująca
się
do zdawania egzaminu certyfikującego z j.
niemieckiego na poziomie C1 - DSD2 - potrafi wcielić się w rolę
wielkich polityków i
podejmować decyzje
w sprawie fali uchodźców napływających do
Europy? Wielu powie
zapewne, że „…nie, bo
za młodzi są na poważne politykowanie”. Ale
czy na pewno?
Od wtorku do piątku (4-7.04.17) grupa uczniów z kursu rozszerzonego z j. niemieckiego
z Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich pod opieką swojego nauczyciela w Międzynarodowym Domu
Spotkań Młodzieży w Krzyżowej uczestniczyła
w warsztatach dotyczących imigracji. Uczestnicy projektu sfinansowanego przez niemieckie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych gościli w
dawnej posiadłości hr. von Moltke – założyciela grupy opozycji antyhitlerowskiej znanej jako
Krąg z Krzyżowej.
Niesamowite jest to, jak wielu istotnych dla
historii wydarzeń Krzyżowa była świadkiem.
Tu działał ruch antynazistowski, tu odbyła się
msza pojednania polsko-niemieckiego i znamienny gest Tadeusza Mazowieckiego, ówczesnego premiera Polski i kanclerza Niemiec
Helmuta Kohla, a obecnie młodzi ludzie dzięki
temu miejscu mają możliwość realizacji euro-

pejskich projektów i zawierania międzynarodowych przyjaźni. Jednym z punków programu
było wieczorne czytanie listów małżeństwa von
Moltke pisanych w trakcie pobytu Jamesa w
więzieniu oczekującego na egzekucję. „Te listy
zapadły nam w pamięć, były bardzo wzruszające.” – mówią uczestnicy.
Uczniowie, którym przyświecało jak najlepsze przygotowanie do egzaminu DSD2,
przez cztery dni uczestniczyli aktywnie w zajęciach warsztatowych. Na jednych wcielali się w
rolę głów państw Unii Europejskiej, by decydować o losie uchodźców przybywających coraz
liczniej na Stary Kontynent. Na innych nagrywali audycję radiową na temat wypędzonych
do Niemiec po II wojnie światowej. Oczywiście
wszystkie rozmowy odbywały się w języku niemieckim.
Piotr Olbrich, Hanna Plachetka,
Wiktoria Jessica Piontek
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- 7 października!
Wypełnij ankietę do 15 maja!
Zarząd Powiatu Strzeleckiego podjął decyzję o zorganizowaniu 4 edycji tej akcji prozdrowotnej. W celu poznania rzeczywistego zapotrzebowania pacjentów – mieszkańców naszego powiatu - prosimy o wskazanie
w ankiecie lekarza-specjalisty, z którego porady zamierzają Państwo skorzystać podczas Białej Soboty. Przypominamy: jedna osoba może wybrać
wizytę tylko u jednego lekarza, zaznaczając krzyżykiem jego specjalność.
Podczas Białej Soboty 2017 ja/członek mojej rodziny zamierza skorzystać
z porady:

kardiologa

ortopedy

kardiologa dziecięcego

gastrologa

ginekologa

diabetologa

ginekologa dziecięcego

dermatologa

urologa

endokrynologa

reumatologa
Wypełnione ankiety wrzucamy do urny
w holu starostwa na parterze.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Odpowiada na pytania

dok. ze str. 4

szczególności obowiązkiem gwaranta
może być zwrot zapłaconej ceny, jej
wymiana, naprawienie lub zapewnienie innych usług. Jako konsumenci
sprawdzajmy, czy korzystniejsze jest
dla nas skorzystanie z rękojmi czy
gwarancji.
• Skorzystanie z rękojmi nie wyłącza możliwości skorzystania z
gwarancji i odwrotnie.
Słyszałam, że jest kolejne ostrzeżenie konsumenckie dotyczące
jakiejś firmy telekomunikacyjnej.
Jaka to firma?
Urząd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów otrzymał ponad 200
skarg na działania Telekomunikacji
Cyfrowej Sp. z o.o.  - spółki świadczącej usługi telefoniczne w sieci stacjonarnej. W związku z napływającymi
sygnałami, prezes UOKiK wszczął
postępowanie przeciwko Telekomunikacji Cyfrowej i zdecydował się
ostrzec konsumentów, ponieważ praktyki spółki mogą powodować znaczne
straty finansowe i niekorzystne skutki
dla szerokiego kręgu konsumentów.
Prezes UOKiK ostrzega:
• Przedstawiciele Telekomunikacji
Cyfrowej Sp. z o.o. podają się

za dotychczasowego operatora
konsumenta.
• Proponują obniżenie abonamentu
za telefon, nie informują jednak o
tym, że niższe stawki obowiązują
jedynie przez dwa miesiące.
• Kurierzy informują konsumentów, że podpisanie dokumentów
oznacza korzystną zmianę warunków umowy z dotychczasowym
operatorem. Zabierają wszystkie
podpisane dokumenty.
Najczęściej konsumenci dowiadują się, że zmienili dostawcę usług
telekomunikacyjnych dopiero po
otrzymaniu pierwszej faktury lub po
wyłączeniu ich telefonu przez dostawcę, który do tej pory świadczył usługi
telekomunikacyjne. Gdy zrywają
umowę z Telekomunikacją Cyfrową,
muszą zapłacić 550 zł kary.
To kolejne ostrzeżenie konsumenckie UOKiK Zgodnie z ustawą
o ochronie konkurencji
i
konsumentów, urząd wydaje ostrzeżenie, gdy stwierdzi, że przedsiębiorca
stosuje nielegalną praktykę, która
może narazić szeroki krąg konsumentów na znaczne straty finansowe lub
niekorzystne skutki. Ostrzeżenia są
zamieszczane na stronie internetowej
Urzędu.
Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich
Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (LPI)
w Kędzierzynie-Koźlu
9 maja 2017 r. (wtorek) w godzinach 9:00 – 12:00
w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości
otrzymania wsparcia oraz zasad realizacji projektów dofinansowanych ze
środków Unii Europejskiej.
W razie pytań prosimy o kontakt z LPI w Kędzierzynie-Koźlu,
tel.: 77 472 50 39, 77 403 41 79
e-mail: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl

W dniu 6 kwietnia br. tradycyjnie
już w zdzieszowickiej sali kinowej
odbył się XVII Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół i Placówek
Kształcenia Specjalnego województwa opolskiego. Organizatorem imprezy był Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy.
Impreza jak zawsze zgromadziła wielu uczestników: uczniów, nauczycieli, zaproszonych gości, w tym
rodziców i opiekunów, których powitała Mirosława Horzela-Skrzypek,
zastępca dyrektora ZPO w Leśnicy.
W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas: Renata Kurzał - dyrektor Banku Spółdzielczego w Leśnicy,
Józef Bukowiński - dyrektor d.s. pracowniczych Arcelor Mittal oddziału
Zdzieszowice oraz przedstawiciel
firmy Secura. Od kilku lat zapraszana
jest również młodzież wraz z opiekunami z Publicznego Gimnazjum
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Zdzieszowicach oraz z Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 2 w Gogolinie.
Na scenie swoje umiejętności
prezentowali uczniowie z ośmiu placówek kształcenia specjalnego z terenu województwa opolskiego: Kluczborka, Nysy, Prudnika, Głubczyc,
Zawadzkiego, Kadłuba, Praszki i
Leśnicy.
Tegoroczny Przegląd odbył się
pod hasłem „Och kabaret – świat się
śmieje”. Zgodnie z przyjętą konwencją imprezę rozpoczął widowiskowy
kankan w stylu paryskiego Moulin
Rouge. Uczestnicy zaprezentowali
prawdziwe mistrzostwo wokalne,
taneczne i aktorskie. Wszystkie występy, choć tak różnorodne w formie i
treści, zachwyciły zgromadzoną publiczność.
Tego dnia na zdzieszowickiej
scenie mogliśmy oglądać przedstawienia teatralne, przygotowane z

Och kabaret!

dużą dbałością o kostiumy i rekwizyty. Młodzi aktorzy prezentowali się
zarówno w repertuarze klasycznych
bajek jak i w scenkach humorystycznych. Zachwycili grą aktorską i niezwykłą swobodą sceniczną. Uczestnicy prezentowali także swoje talenty
wokalne. Wszystkie wykonania wywołały duże emocje i zostały nagrodzone gromkimi brawami. Podczas
tegorocznego Przeglądu nie zabrakło
też występów tanecznych. Niezwykła
energia młodych tancerzy udzieliła
się publiczności, a dopracowana choreografia i efektowne stroje zagwarantowały niezapomniane przeżycia.
Dużą atrakcją imprezy były scenki kabaretowe w wykonaniu uczniów naszego Ośrodka. Na scenie
mogliśmy zobaczyć podstawienie
inspirowane popularnym utworem
Andrzeja Rosiewicza „Chłopcy radarowcy”. Serca publiczności podbili
także Panna Krysia i Basista z utworu
Wojciecha Młynarskiego „Jesteśmy
na wczasach”. Młodzi aktorzy rozśmieszyli publiczność do łez. Jak co
roku o nastroje wszystkich zebranych
skutecznie dbały sympatyczne konferansjerki, panie: Ewa Przybyłek-Prus
i Małgorzata Lepich, które zachęciły

do zabawy i wspólnego tańca pod
sceną wszystkich zebranych.
Wszystkie zespoły na zakończenie imprezy zostały nagrodzone dyplomami oraz nagrodami w postaci
sprzętu sportowego i płyt karaoke
ufundowanymi przez naszych sponsorów, które wręczał Tadeusz Leśko
- wicedyrektor Zespołu Placówek
Oświatowych w Leśnicy.
W tym roku darczyńcami naszej imprezy byli: Zarząd Powiatu
Strzeleckiego, Bank Spółdzielczy w
Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Leśnicy, Firma Secura Sp.
z o.o. ze Zdzieszowic, Apteka „Pod
lipami” z Leśnicy, Firma Dremex ze
Zdzieszowic, Piekarnia „Anna” z Raszowej, Pestokil z Brzegu, firma OP
Janic ze Kędzierzyna-Koźla. Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy.
Widowiskowe występy, kabaretowy nastrój i ogromna dawka pozytywnej energii, jaką zapewnili nam
młodzi artyści z pewnością pozostaną z nami na długo. Pożegnaliśmy
się ze wzajemnym zapewnieniem, że
spotkamy się ponownie w przyszłym
roku.
Karolina Piwowar

Edycji „Szkoły dla rodziców i wychowawców” było już kilkanaście głównie w szkołach (podstawowe i gimnazjach), ale także w przedszkolach, świetlicach, klubie AA. Program jest realizowany w strzeleckiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej od 2008 roku.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
Żyjemy w społeczeństwie, gdzie
dobro dziecka wydaje się być wartością nadrzędną. Rodzice opiekują
się swoimi pociechami, spełniają ich
marzenia, kochają całym sercem.
Z rozmów, które prowadzimy
jako psychologowie i pedagodzy
z dorosłymi widać, że chcą, by ich
dzieci były szczęśliwe, kiedy jeszcze są w domu rodzinnym. A gdy
rozpoczną samodzielne życie – by
umiały sobie poradzić, podejmować
właściwe decyzje, były otwarte na
świat i ludzi, umiały akceptować innych, były asertywne i konsekwentne, umiały się przyjaźnić i kochać,
i… ta lista nie ma końca! Niestety,
umiejętności tych nie otrzymujemy
tak po prostu. Zdobywamy je mozolnie przez całe życie! Dzieci uczą
się naśladując innych, a pierwszym
i przez wiele lat najważniejszym nauczycielem są rodzice, opiekunowie.
Zwykle wystarcza ich intuicja, miłość i szacunek do dziecka. Czasem
jednak warto uporządkować swoje
zasoby, wymienić się doświadczeniami z innymi, poświęcić chwilę na
refleksję – co chcę osiągnąć? Czego
uczę moje dziecko? Czy nadal jestem
dla niego autorytetem? Jeśli nie – kto
zajął moje miejsce? Jak utrzymać
lub odzyskać, polepszyć kontakt z
córką, synem? Od lat w Strzelcach
Opolskich i na terenie całego powiatu odbywają się kolejne edycje

„Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” – programu psychoedukacyjnego, którego celem jest podnoszenie
umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, budowanie relacji
dorosły-dziecko, a w tym:
• wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko
respektowane,
• rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
• aktywne, wspierające słuchanie,
• motywowanie dziecka do współdziałania,
• modyfikowanie niepożądanych
lub nieodpowiednich zachowań
dziecka,
• uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
• wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
• budowanie realnego poczucia
własnej wartości dziecka,
• konstruktywne rozwiązywanie
konfliktów.
Program to cykl zajęć warsztatowych, realizowanych przez pary
trenerskie – psycholog/pedagog. Do
udziału zapraszamy rodziców dzieci w każdym wieku – przedszkola,
szkoły podstawowej, gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych. Zaletą
programu jest jego uniwersalność i
ponadczasowość. Umiejętności tu
zdobywane służą uczestnikom nie
tylko do zmiany relacji z własnymi

dziećmi, ale i z innymi ludźmi. Są
nauką dialogu i kształtowania więzi
opartych na wzajemnym szacunku.
Program realizuje założenia
„Wychowania bez porażek” T. Gordona i cyklu książek A. Faber i E.
Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci
nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo
bez rywalizacji. Jak pomóc własnym
dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni
rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja
droga do szczęśliwej rodziny”, „Jak
mówić, żeby dzieci się uczyły w
domu i w szkole”, „Jak mówić do
nastolatków, żeby nas słuchały. Jak
słuchać, żeby z nami rozmawiały”
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich
trwa kolejna w tym roku edycja zajęć,
realizowana wspólnie z Publicznym
Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich. Zajęcia prowadzi para trenerów: Bogusława Wanat – psycholog i
Irena Niewęgłowska – pedagog.
Chętnych nie brakuje, a dla wielu
rodziców odkryciem staje się główne
motto „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”: Wychowywać to kochać i wymagać.
I o tym właśnie rozmawiamy.
Irena Niewęgłowska
pedagog PPP Strzelce Opolskie
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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
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 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.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. 77 4636422, 77 4636337
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel. 77 4615216
e-mail: zpolesnica@gmail.com
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl
Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903
Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903
Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313
Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54; 77/ 461 23 20;
tel kom. 604 540 402
Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Druk:
Agora Poligrafia sp. z o.o.
ul. Towarowa 4
43-100 Tychy
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Placówka Straży Granicznej
w Opolu
zaprasza pracodawców oraz podmioty powierzające
wykonywanie pracy cudzoziemcom
na spotkanie informacyjne

28 kwietnia 2017 w godzinach 10.30 – 12.30
w Powiatowym urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich
ul. Gogolińska 2a – sala 5 - parter

OFERTY PRACY
dok. ze str. 3
STANOWISKO

MIEJSCE
PRACY

OPERATOR MASZYN STANISZCZE MAŁE
OPERATOR
KOLONOWSKIE
MASZYNY CNC		
		
		

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
- wykształcenie min. zawodowe
- wykształcenie średnie techniczne
- obsługa komputera
- znajomość rysunku tech. - CAD
- obsługa wózka widłowego, żurawia stacjonarnego
- min. 1 rok doświadczenia

		
OPERATOR SUWNICY
ZAWADZKIE
(DO PRZYUCZENIA)
OPERATOR WÓZKA
STRZELCE OP.
- obsługa skaner do czytania kodów
WIDŁOWEGO			 na paletach
		
- uprawnienia operatora wózków
widłowych
		
- min. 6 mc doświadczenia
OPERATOR MASZYN
ZAWADZKIE
- mile widziane doświadczenie
I URZĄDZEŃ			 na podobnym stanowisku
- DO PRZYUCZENIA
OPERATOR MASZYN
JARYSZÓW /
- uprawnienia
BUDOWLANYCH
WG ZLECEŃ
- odpowiedzialność

(FREZARKI,
RECYKLERA, WALCA)

KONTROLER
ZAWADZKIE
- do przyuczenia w trakcie
PROCESÓW			 zatrudnienia
PRODUKCYJNYCH
KONTROLER JAKOŚCI
ZAWADZKIE
PILARZ – DRWAL
ZAWADZKIE
- wykszt. zasadnicze zawodowe
		
- uprawnienia pilarza
ROBOTNIK LEŚNY
KROŚNICA
- uprawnienia do obsługi pilarek
– DRWAL			 spalinowych - mile widziane dośw.
SZWACZKA
OLSZOWA
- wykształcenie średnie zawodowe
		
- umiejętność szycia w krawiectwie
ciężkim
TAPICER MEBLOWY
OLSZOWA
- wykształcenie średnie zawodowe
		
- praktyka w zawodzie
		
- umiejętność tapicerowania
KOSMETYCZKA
ZAWADZKIE
- wykszt. pomaturalne/policealne
		
- min. rok doświadczenie
		
- umiejętność stylizacji paznokci,
pielęgnacji twarzy, depilacji twarzy i ciała
FRYZJER
STRZELCE OP.
- technik fryzjerstwa, fryzjer
		
- miła aparycja, - komunikatywność
		
- umiejętność mycia głowy
MONTER KABIN
TEREN
- wykształcenie min. zawodowe
SANITARNYCH /
CAŁEGO KRAJU - czytanie rysunku technicznego
URZĄDZEŃ		
- umiejętność posługiwania się
ZABAWOWYCH			 elektronarzędziami
		
- prawo jazdy kat. B
KONSERWATOR
STRZELCE OP.
- wykształcenie min. zawodowe
½ ETATU		
- dobra organizacja pracy
		
- prawo jazdy kat. B
		
- min. 2 lata doświadczenia
ODCZYTYWACZ
GMINA
- min. wykształcenie zawodowe
WODOMIERZY LUB
STRZELCE OP.		 wskazane średnie
URZĄDZEŃ
I JEMIELNICA
- umiejętność organizacji
POMIAROWYCH 			 czasu pracy
WODY pełny lub ½ etatu		
- prawo jazdy kat.B
ELEKTRYK,
STRZELCE OP.
- wykształcenie min. zawodowe
AUTOMATYK		
- umiejętność montażu instalacji
PRZEMYSŁOWY			 elektrycznych z dokumentacją
			 techniczną, - upr. SEP
		
- prawo jazdy kat. B
		
- min. 2 lata doświadczenia
		
- mile widziana znajomość j. niem
MONTER OKIEN
ZAWADZKIE
- wykszt. zasadnicze zawodowe
INFORMATYK
ZAWADZKIE
- wykształcenie wyższe
/ AUTOMATYK		
- mile widziana znajomość j. niem.

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743,
744, 745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. wew.: 760, 761, 763.
Tel. +48 77 4401756
Wydział Organizacyjny
Wydział Komunikacji i Transportu:
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755,
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
756, 757, 758, 764
Prawo jazdy 706
Zespół Kontroli
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718 Tel. wew.: 705.
Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701

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!

Trochę zimy wiosną...

Z ogromną przyjemnością informujemy dziś Państwa o tym, że
grono Jubilatów - mieszkańców powiatu strzeleckiego, którzy w ostatnim czasie obchodzili swoje okrągłe
urodziny, znów się powiększyło - o
trzy osoby!
Te uroczyste dni spędzili w otoczeniu bliskich, ale przy tej okazji
nie mogło zabraknąć oficjalnych
gratulacji i najlepszych życzeń, no i
oczywiście urodzinowego prezentu
od władz Powiatu Strzeleckiego, a
przekazywanych w imieniu całej naszej społeczności.
Pani Felicja Rzepczyk 95 lat skończyła 10 kwietnia br.
Tak wyglądał kościół pw. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich, rankiem w środę 19
kwietnia tego roku

Od poniedziałku - głosujemy
W poniedziałek, 24 kwietnia, rusza głosowanie
w sprawie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego!

Pani Anna Czachor
90 lat skończyła 16 kwietnia br.

Pani Zofia Hendel 90 lat skończyła 10 kwietnia br.

Najstarsza wśród dostojnych Jubilatek to Pani Felicja Rzepczyk, mieszkająca w Zawadzkiem, 10 kwietnia br. skończyła 95 lat! W dniu urodzin z gratulacjami i najlepszymi życzeniami pospieszył do Niej wicestarosta Janusz Żyłka.

Głosujemy tylko jeden raz, oddając maksymalnie dwa głosy – jeden na zdanie powiatowe i jeden na zadanie subregionalne.
Formy głosowania:
• wrzucenie karty do urny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego lub w holu Starostwa Strzeleckiego
• elektronicznie na stronie internetowej www.budzet.opolskie.pl
• korespondencyjnie na adres UMWO:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45- 082 Opole
Głosować może każdy mieszkaniec województwa opolskiego który ukończył 16 lat.
Głosowanie potrwa do 19 maja br.

Pani Zofia Hendel, która mieszka w Boryczy, 10 kwietnia br. obchodziła 90 urodziny! W dniu jubileuszu serdeczne
życzenia i gratulacje przekazał Jej starosta Józef Swaczyna oraz wójt Izbicka Brygida Pytel.
Pani Anna Czachor, mieszkanka Zawadzkiego, swoje 90. urodziny świętowała 16 kwietnia br. W tym uroczystym
dniu Jubilatka odbierała życzenia od burmistrza Mariusza Stachowskiego oraz od Sekretarz Powiatu Eweliny Jelito.

Do wszystkich urodzinowych życzeń z okazji „okrągłych” urodzin dołączamy również swoje: wielu jeszcze lat w jak najlepszym
zdrowiu, pełnych słońca i radości.
Na marginesie dopowiemy, że Paniom ogromnie zazdrościmy
wyglądu i kondycji!

Powiatowe Centrum Kultury

