Powiat się (za)szczepi!

Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Ruszyły właśnie pod przewodnictwem wicestarosty Waldemara Gaidy przygotowania obiektu do nowej
roli – masowego punktu szczepień. Czyli: odpowiedniego oznakowania, wyznaczenia ciągów komunikacyjnych, miejsc szczepień w sali widowiskowej, także
izolatki – na wszelki wypadek, gdyby u któregoś z pacjentów wystąpiła mocna reakcja poszczepienna, z tlenem i defibrylatorem.

P

unkt szczepień masowych przeciwko COVID-19 powstanie w
budynku Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich
przy ul. Dworcowej. Ten obiekt wskazały władze Powiatu Strzeleckiego: jest przestronny, ma dogodny dojazd, parking. Propozycja
została zaakceptowana przez Ministerstwo Zdrowia. Szczepienia
prowadzić będzie zespół strzeleckiego NZOZ „Kardiologia” Sp. z
o.o., któremu szefuje dr n.med. Marcin Rękawek. Więcej czytaj na str. 5

T

Walczymy o prestiżowy tytuł
dla DPS w Szymiszowie!

o już XXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego „Modernizacja Roku &
Budowa XXI w.”.

Ale po raz pierwszy startuje w nim obiekt
zgłoszony przez Powiat Strzelecki! To Dom Pomocy
Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie. Właśnie o filię w Szymiszowie chodzi,
dzięki zakończonej niedawno inwestycji, o której
na naszych łamach pisaliśmy niejednokrotnie.
Organizator konkursu to Stowarzyszenie
Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego
przy współudziale Związku Powiatów Polskich i
Polskiej Izby Budownictwa. Patronat medialny
objął dziennik „Rzeczpospolita”.
Głosować możemy do 10 maja, do godz.
12.00. Głosowanie internetowe nie jest wprawdzie czynnikiem decydującym, ale może pomóc.
Ostateczny werdykt należy do Jury Konkursu, które
przeszeregowuje obiekty do danych kategorii i
po ich wizytacji przyznaje nagrody w Konkursie.
Jak głosować? – szczegóły na str. 5.

Zapisy na szczepienia ruszają już dziś,
14 kwietnia 2021!
Planowane rozpoczęcie szczepień
– przełom kwietnia i maja 2021.
Więcej czytaj na str. 5

Dofinansowanie z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych
– nie dla nas!

Wnioskowaliśmy o 37,4 milionów złotych.
Na trzy zadania. Nie dostaliśmy ani złotówki.

A

ni druga, ani trzecia edycja naboru w ramach RFIL– nie przyniosły
nam złotówki! – irytuje się starosta Józef Swaczyna. – Dołączyliśmy w ten sposób do dość elitarnego grona, np. kilku miast
zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich, np. Wrocławia, Gdańska
czy Lublina, czy samorządów innych szczebli, które też nie otrzymały
dofinansowania! Ale czy to powód do dumy?! Chyba nie w tym przypadku. Wnioskowaliśmy o 37,4 milionów złotych. Na trzy zadania.
Pierwsze z nich to „Budowa Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny wraz z opracowaniem
koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej”. Chcieliśmy na ten cel uzyskać dofinansowanie
w wysokości ponad 29,7 mln zł. Wydawało się nam – wyprzedziliśmy zamierzenia nowego Ministra
Edukacji Narodowej i Nauki. Nasza idea zrodziła się, zanim minister Czarnek zaczął mówić o planach
tworzenia Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW). Pilotażowo takie
centra miały zacząć działać od 1 stycznia 2022. Rok później – powstać już w każdym powiecie. Powtórzę
więc – wydawało się, że nasz zamiar idealnie wpisuje się w zamierzenia rządu. Okazało się, że myliliśmy
się całkowicie. Podobnie było z dwoma kolejnymi zadaniami inwestycyjnymi. Tym razem związanydok na str. 5
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Będzie bezpieczniej!

Będzie bezpieczniej, bo ruszają inwestycje drogowe. Przede wszystkim – budowy chodników. Co
ważne – to wspólne zadania samorządu powiatowego i samorządów. Podobna współpraca sprawdzała
się w przeszłości – przyniesie dobre efekty i teraz.
Gdzie więc chodniki powstaną?
23 marca Powiat Strzelecki podpisał umowy z
Przedsiębiorstwem Usługowo- Handlowym BUD-MET na budowę dwóch chodników.
Pierwsze zadanie to „Budowa chodnika w ciągu
drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Staniszcze Wielkie ul. 1 Maja – Etap
2”. Prace rozpoczną się od skrzyżowania z ul. Dworcową, a przewidziany koniec budowy zlokalizowany
jest w obrębie posesji nr 52. Oznacza to, że na
421-metrowym odcinku (po prawej stronie drogi)
powstanie chodnik o szerokości 2 m. Przewidziano
jego odwodnienie budowę kanalizacji deszczowej z
wpustami oraz odprowadzeniem wód opadowych
do rowów melioracyjnych zgodnie z pozwoleniem
wodno-prawnym. Wszystkie istniejące zjazdy na
posesje, drogi boczne i pola uprawne zostaną przebudowane. Remontowi i odtworzeniu podlegają
również rowy melioracyjne.
Rozpoczęcie prac ustalono na 29 marca, a zakończenie prac – zgodnie z umową powinno nastąpić w
terminie 100 dni kalendarzowych.
Kwota brutto tego zadania wynosi 483.562,97 zł, Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zima realizowane będzie wspólnie z Gminą Kolonowskie. na Wódka – Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1 Maja – Etap 1
Drugie zadanie to „Budowa chodnika w ciągu
drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul.
Dworcowa – Etap III”.
Początek przeznaczonego do budowy odcinka
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1802 O
znajduje się w obrębie posesji nr 12 a przewidziany
koniec budowy chodnika umiejscowiony jest przed
przejazdem PKP w obrębie skrzyżowania z drogą o
nawierzchni granitowej. Również tu powstaną nowe
zjazdy do posesji, a przy krawężniku – ściek, wzdłuż
niego wyremontowana zostanie nawierzchnia bituBudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802
miczna o szerokości pół metra. Odprowadzenie wód
O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin)
do istniejących rowów przydrożnych nastąpi dzięki
w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap III
budowie wpustów ulicznych. Rowy zostaną oczyszczone, dna wyprofilowane, a ich skarpy – umocnione
płytami ażurowymi. Będzie też bariera ochronna i
oczywiście oznakowanie pionowe i poziome. Prace
zakończyć się mają w terminie do 3 czerwca br.
Kwota brutto tego zadania wynosi 218.860,15 zł,
a będzie ono realizowane wspólnie z Gminą Strzelce
Opolskie
Rusza też budowa chodnika na ul. 1 Maja w
Jaryszowie. Celem inwestycji jest przede wszystkim
poprawa bezpieczeństwa i komfortu komunikacyjnego mieszkańców tej części gminy. Zmiany odczują
przede wszystkim piesi. Koszt inwestycji to 380 tys. zł
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O
przy współfinansowaniu z Gminą Ujazd. Prace mają
Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w
zakończyć się w lipcu.
m. Staniszcze Wielkie ul. 1 Maja – Etap 2

Inwestycja drogowa
w Zalesiu Śląskim

Powiat Strzelecki w partnerstwie z Gminami: Cisek, Polska Cerkiew, Reńska Wieś, Ujazd, Strzelce Opolskie,
Zawadzkie oraz Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim bierze udział w realizacji projektu pn. ,,Poprawa jakości
powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim”, którego liderem jest Gmina Kędzierzyn-Koźle. W ramach
przedmiotowego projektu Powiat Strzelecki realizuje zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1435 O Zalesie
Śląskie – Kędzierzyn – Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice
– Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia”, którego zakres robót obejmuje prace związane z budową ciągu pieszo – rowerowego na terenie
zabudowanym oraz ciągu rowerowego poza terenem zabudowanym, przebudowę zjazdów istniejących oraz
zastosowanie oznakowania poziomego i pionowego.
Całkowita wartość projektu partnerskiego wynosi 38 401 440,86 zł
Wartość zadania Powiatu Strzeleckiego wynosi 3 391 686,70 zł, z czego wartość dofinansowania to
2 882 932,84 zł, natomiast wysokość wkładu własnego wynosi 508 753,86 zł.

Pożegnanie
Komendanta Policji

Na marcowej sesji Rady Powiatu (do tematyki sesji wrócimy w kolejnym numerze naszego dwutygodnika) nastąpiło uroczyste pożegnanie dotychczasowego
Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Arkadiusza Chętnickiego w związku z
jego odejściem na emeryturę.
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UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

OFERTY PRACY

INFORMACJA O PODZIALE ŚRODKÓW PFRON W 2021 ROKU
NA POWIAT STRZELECKI

Rada Powiatu Strzeleckiego Uchwałą nr XXVIII/266/21 z dnia 31 marca 2021 r.
podzieliła środki PFRON przyznane w wysokości 1.632.060,00 zł na poszczególne
zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym:
Rehabilitacja zawodowa
Finansowanie kosztów stażu osób niepełnosprawnych
20.000,00 zł
Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne 40.000,00 zł

Rehabilitacja społeczna
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu
się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem
Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika

120.000,00 zł
15.940,00 zł
608.560,00 zł
67.000,00 zł
759.360,00 zł
1.200,00 zł

Zmiana zasad przyznawania dofinansowania ze środków PFRON
na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej
Od początku roku wpływają już wnioski osób niepełnosprawnych na pokrycie części
kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, na likwidację barier
w komunikowaniu się i technicznych oraz architektonicznych. Ze względu na bardzo
duże środki PFRON przyznane w tym roku dla Powiatu Strzeleckiego, a także wzrost
cen materiałów oraz usług na rynku podwyższono limity i kwoty dofinansowań dla
osób niepełnosprawnych. Zarząd Powiatu Strzeleckiego Uchwałą nr 420/2021 przyjął
„Zasady przyznawania dofinansowania ze środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zasad dofinansowania ze środków Powiatu Strzeleckiego zadania z
zakresu rehabilitacji społecznej pn. „Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze.”
•

•

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych

ustala się, że pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych będą miały osoby
niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o stopniu znacznym i umiarkowanym
albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do
24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności, a
następnie osoby ze stopniem lekkim,
obniża się wysokość dofinansowania o 20 % w stosunku do maksymalnego
dofinansowania, które jest zróżnicowane w zależności od posiadanego stopnia
niepełnosprawności.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

•
•

wysokość dofinansowania wynosi do 40 % kosztów przedsięwzięcia,
każda organizacja otrzymuje dofinansowanie do jednego ze złożonych wniosków.

•

maksymalne dofinansowanie wynosi do 80% kosztów danego sprzętu, nie więcej
niż 10.000,00 zł,
dofinansowanie nie może obejmować zakupu sprzętu dokonanego przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków
Funduszu.

•

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

•

•
•

•

wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze wynosi do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych
określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja
2017r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U.
z 2019, poz. 1267),
ważna informacja dla wnioskodawców: wnioski zawierające faktury z 2020 r. nie
podlegają refundacji w 2021 roku, tj. w 2021 roku będą rozpatrywane wnioski
zawierające tylko faktury z 2021 r.,
wnioski niezrealizowane w 2021 roku nie przechodzą do realizacji w 2022 roku i
nie będzie możliwości ich zrefundowania w 2022 roku.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych.

Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych – wysokość dofinansowania
do 70% kosztów danego przedsięwzięcia, nie więcej niż 10.000,00 zł.,
• w przypadku sprzętu i oprogramowania komputerowego do 3.000,00 zł, które będzie przyznawane w razie niewykorzystania, czy otrzymania dodatkowych środków,
• likwidacja barier architektonicznych – wynosi do 80% kosztów, nie więcej niż
10.000,00 zł.
Dofinansowanie nie może obejmować zakupu sprzętu dokonanego przed przyznaniem
środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika

•
•

maksymalna wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika wynosi 60,00 zł za godzinę świadczenia,
dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych
przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie
ze środków Funduszu.

Wnioski będą rozpatrywane do wysokości planu finansowego
przewidzianego na realizację wyżej wymienionych zadań.

Szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie pod numerem telefonu 77 461-33-81lub77 402-70-53. Informujemy,
że istnieje możliwość złożenia wymaganych dokumentów do urny znajdującej się w holu
PCPR przy drzwiach wejściowych, w szczególnych uzasadnionych przypadkach formalności będą odbywać się w holu budynku z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych.
Zapraszamy do korzystania z wymienionych form pomocy!
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STANOWISKO

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

MIEJSCE
PRACY

FIZJOTERAPEUTA DZIECIĘCY
OPERATOR MASZYN CNC

JEMIELNICA
RASZOWA/
KĘDZIERZYN - KOŹLE
MECHANIK MASZYN
RASZOWA/
DO OBRÓBKI METALI
KĘDZIERZYN - KOŹLE
MŁODSZY SPEDYTOR
ROZMIERZ
MIĘDZYNARODOWY			
		
			
		
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
KOLONOWSKIE
		
POMOC KSIĘGOWEJ
RASZOWA
		
KSIĘGOWY
STRZELCE OPOLSKIE
		
STRÓŻ
SIERONIOWICE
PRACOWNIK BUDOWLANY
JEMIELNICA
WG. ZLECEŃ
KONSTRUKTOR – TECHNOLOG
STRZELCE OPOLSKIE
OBUWIA BEZPIECZNEGO		
ELEKTRYK/POMOCNIK ELEKTRYKA
OPOLE
		
ELEKTROMONTER/ ELEKTRYK
ZAWADZKIE
		
		
ELEKTRYK
STRZELCE OPOLSKIE
OPERATOR URZĄDZEŃ
ZĘDOWICE
PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO		
POMOC KUCHENNA
GÓRA ŚW. ANNY
SPRZEDAWCA PROD. ŚWIEŻYCH
ZAWADZKIE
SPRZEDAWCA PROD. ŚWIEŻYCH
STRZELCE OPOLSKIE
KASJER SPRZEDAWCA
LEŚNICA
		
KIEROWCA ZAOPATRZENIOWIEC
STRZELCE OPOLSKIE
		
PRACOWNIK UTRZYMANIA RUCHU
STRZELCE OPOLSKIE
NA MYJNI SAMOCHODOWEJ		
STOLARZ/ STOLARZ MONTAŻYSTA
ŻĘDOWICE
PRZEPALACZ
TEREN CAŁEGO KRAJU
FREZER CNC – OPER. MASZYN CNC
ZIMNA WÓDKA
		
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY
WG ZLECEŃ
MURARZ
WG ZLECEŃ
POMOCNIK MURARZA
WG ZLECEŃ
MAGAZYNIER
ZIMNA WÓDKA
		
MŁODSZY MAGAZYNIER LOGISTYK
OLSZOWA
		
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
KOLONOWSKIE
		
		
-

wykształcenie wyższe kierunkowe
wykształcenie zasadnicze zawodowe
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
min. 5 lat doświadczenia zawodowego
wykształcenie średnie/ wyższe
(mile widziany profil logistyk, spedytor)
znajomość języka niemieckiego i j. angielskiego
w stopniu komunikatywnym,
znajomość pakietu MS Office
wykształcenie średnie/ wyższe, - prawo jazdy kat. B,
znajomość obsługi komputera
wykształcenie średnie kierunkowe,
wymagane doświadczenie zawodowe min. 5 lat
wykształcenie policealne,
znajomość obsługi programów księgowych,
wykształcenie podstawowe
wykształcenie podstawowe

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
KOLONOWSKIE
		
OPERATOR MASZYNY PRODUK.
KOLONOWSKIE
POMOC LAKIERNIKA/ LAKIERNIK
NOGOWCZYCE
LAKIERNIK/ POMOCNIK LAKIERNIKA LIGOTA CZAMBOROWA
OPERATOR WALCA DROGOWEGO
JARYSZÓW
WG ZLECEŃ
PRACOWNIK PRODUKCJI
STANISZCZE MAŁE
KONFEKCJONER OPAKOWAŃ
HYDRAULIK/
JEMIELNICA
POMOCNIK HYDRAULIKA		
OPERATOR MASZYN
KOLONOWSKIE
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
STRZELCE OPOLSKIE
		
POMOCNIK OPERATORA
STRZELCE OPOLSKIE
PRACOWNIK PRODUKCYJNY
STRZELCE OPOLSKIE
TOKARZ/ ŚLUSARZ
ZAWADZKIE
MALARZ KONSTRUKCJI STALOWYCH
KOLONOWSKIE
		

-

wykształcenie średnie kierunkowe
2 lata doświadczenia zaw. na podobnym stanowisku
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
prawo jazdy kat. B
wykształcenie średnie techniczne,
znajomość rysunku technicznego
uprawnienia SEP eksploatacja
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
umiejętność obsługi komputera
wykształcenie zasadnicze zawodowe
wykształcenie zasadnicze zawodowe
wykształcenie zasadnicze zawodowe
wykształcenie podstawowe
praca dla osób niepełnosprawnych
wykształcenie średnie zaw., - prawo jazdy kat. D,
kwalifikacja wstępna dla prawa jazdy kat. D,
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
min. 3 lata doświadczenia zawodowego
wykształcenie zasadnicze zaw., - prawo jazdy kat. B
umiejętność palenia złomu
wykształcenie zasadnicze zawodowe
umiejętność czytania rysunku technicznego
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
umiejętność murowania
podstawowa umiejętność murowania
wykształcenie zasadnicze zawodowe
uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego,
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
uprawnienie do obsługi wózka jezdniowego,
min. 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku
operator wózka jezdniowego
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
wykształcenie zasadnicze zawodowe
wykształcenie zasadnicze zawodowe
uprawnienia do obsługi walca drogowego
doświadczenie przy robotach bitumicznych
wykształcenie zasadnicze zawodowe

-

wykształcenie zasadnicze zawodowe
prawo jazdy kat. B
wykształcenie średnie techniczne
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych

-

PRACOWNIK BIUROWY
CENTAWA
		
		
PRACOWNIK OCHRONY
ZIMNA WÓDKA
(MonoSol Poland)
KONSERWATOR
GÓRA ŚW.ANNY
		
PRACOWNIK REMONTOWO - BUD.
KOLONOWSKIE
STOLARZ/POMOCNIK STOLARZA
LEŚNICA

-

wykształcenie zasadnicze zawodowe,
wykształcenie zasadnicze zawodowe
wykształcenie zasadnicze zawodowe - techniczne,
min. 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym
stanowisku
wykształcenie średnie zawodowe,
obsługa komputera, - doświadczenie,
znajomość j. ang. w mowie i piśmie – poziom A1
znajomość j. ang. w mowie i piśmie – poziom A1,
stopień niepełnosprawności
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
prawo jazdy kat.B1,

- mile widziane doświadczenie

Więcej informacji i ofert pracy: http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/
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Pracodawcy pilnie poszukiwani

C

entrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – największa szkoła zawodowa w województwie opolskim stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i kształcić
fachowców potrzebnych na rynku pracy. Oprócz kilkunastu zawodów na poziomie technikum
kształcimy również uczniów w dowolnym zawodzie na poziomie Branżowej Szkoły I-go stopnia.
Chcąc poszerzyć gamę zawodów w jakich aktualnie uczymy pragniemy stworzyć bazę lokalnych firm i pracodawców, którzy zamierzają podjąć się kształcenia młodzieży. Zauważamy,
że niektóre zawody znikają całkowicie z kręgu zainteresowań młodzieży a zainteresowanie
innymi systematycznie spada. W obecnym roku szkolnym brakuje uczniów w zawodzie dekarz, wędliniarz, krawiec a inne reprezentowane są symbolicznie np. piekarz. Aby przybliżyć
uczniom Szkoły Podstawowej możliwości kształcenia w BS I-go stopnia przygotowujemy dla
nich przewodnik po zawodach w Branżowej Szkole. Poszukujemy w związku z tym firm, które
przyjmą uczniów na praktyczną naukę zawodu chętnych absolwentów Szkoły Podstawowej.

Firmy i pracodawcy zainteresowani przekazaniem informacji
o możliwości kształcenia proszeni są o kontakt:
e-mail sekretariat_ws@ckziu-strzelce.pl lub tel. 77 461 26 75 w. 30.

Prosimy o podanie nazwy firmy, danych kontaktowych e-mail i telefon, osoby kontaktowej oraz zawodu lub zawodów w jakim jest możliwe kształcenie.

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
Poszukujemy lokalnych firm i pracodawców
do współpracy w zakresie kształcenia zawodowego
pracowników młodocianych.

Przygotowujemy bazę firm dla uczniów klas 8 Szkoły Podstawowej,
którzy zamierzają podjąć naukę w Branżowej Szkole I-go stopnia.
Prosimy o podanie do dnia 23.04.2021 roku
na adres sekretariat_ws@ckziu-strzelce.pl lub tel. 77 461 26 75 w. 30
Następujących informacji:
Nazwa Firmy
Dane kontaktowe (tel., e-mail)
Osoba do kontaktu
Zawód
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Projekty za dwa miliony.
Prawie pół miliona na sprzęt
T

ak najkrócej
m oż n a p o d sumować dwa
„szkolne” projekty, o których już
wspominaliśmy
w p o p r ze d n i m
numerze naszego dwutygodnika,
czyli „Wiem więcej - mogę więcej” oraz
„Nauka dla nas w sam raz”. Dziś wracamy do
tematu, bo jest tego wart: uczniowie naszych
szkół dzięki tym projektom dofinansowanym
ze środków unijnych, zdobyli nie tylko nowe
umiejętności czy uzupełnili pewne braki w
wiedzy, ale i same placówki zyskały nowy i
drogi sprzęt.
- Co tu ukrywać: bez realizacji tych projektów nie zdobylibyśmy się na takie zakupy,
bo po prostu nie byłoby nas na to stać. Z
dofinansowaniem unijnym stały się możliwe
– podsumowuje krótko wicestarosta Waldemar Gaida. – W ten sposób każda z naszych
szkół, a więc trzy ponadpodstawowe i dwie
specjalne, zostały doposażone zgodnie z ich
potrzebami, zgłoszonymi przez dyrektorów. I
choć każda z placówek ponadpodstawowych
w sprzęcie zyskała po mniej więcej 125 tysięcy złotych, a specjalne po ponad 58 tysięcy
to jego różnorodność pokazuje specyfikę
potrzeb. Bardzo cieszy nas kupno systemu
Biofeedback dla ZSS w Zawadzkiem, pozwalającego na doskonalenie funkcji poznawczych
mózgu i poprawę jego pracy, a tym samym
lepsze funkcjonowanie całego organizmu,
m.in. poprzez poprawę koncentracji, działanie pamięci, ale także opanowywanie emocji,
lęku i stresu. To bardzo skuteczna metoda
terapii, zwłaszcza dla dzieci z ADHD i innymi
zaburzeniami. To tylko jeden z przykładów,
jak szkoły zadbały o swoich podopiecznych
z niepełnosprawnościami. Innym może być
tablet z oprogramowaniem AAC (komunikacji
alternatywnej i wspomagającej), czyli umoż-

liwiającym porozumiewanie się z otoczeniem
osobom niemówiącym lub mówiącym w
ograniczonym stopniu dzięki wykorzystaniu
np. znaków graficznych. Do ZSS w Kadłubie
trafiły m.in. zestawy komputerowe z monitorami dotykowymi oraz specjalne myszki
komputerowe dla osób z niepełnosprawnymi kończynami, które można zamontować
na wózku. Z kolei ZSS w Zawadzkiem dzięki
projektowi zyskał cztery urządzenia siłowni
zewnętrznej: wioślarza, biegacza, rower i
orbitrek – a każde z nich wzmacnia nie tylko
inną część ciała, ale i stanowi doskonały
trening aktywności motorycznej.
- Do szkół ponadpodstawowych z kolei –
kontynuuje wicestarosta W. Gaida – trafiło
dużo sprzętu elektronicznego, który bardzo
się przydał w ostatnim okresie ze względu
na pandemię, ale chcę zwrócić uwagę na
pomoce dydaktyczne do pracowni, o które
także wzbogaciły się nasze szkoły. Na przykład
uczniowie ZSP w Zawadzkiem dzięki nowym
zakupom zyskali doposażenie pracowni
biologicznej i chemicznej. Modele ludzkiego szkieletu czy płuc (bardzo przydatny
w dzisiejszej sytuacji epidemicznej!) oraz
dygestorium chemiczne są niezbędne dla
rozwijania zainteresowania i wiedzy uczniów.
Dużo mówię o tej stronie materialnej projektów, bo to bardzo ważna kwestia i dotychczas
nieporuszana właściwie na łamach naszego
dwutygodnika, znacznie więcej poświęcaliśmy przecież miejsca zajęciom dydaktycznym. To dzięki nim uczniowie naszych szkół
ponadpodstawowych zdobyli nowe kompetencje, podszlifowali języki obce, co zostało
poświadczone odpowiednimi certyfikatami,
uczyli się kształtować swoją przyszłą karierę
zawodową. Obie strony medalu - czyli projektów - ta liczona w sprzęcie i złotówkach, i ta
druga, niematerialna, która przyniesie efekty
materialne dopiero w przyszłości, kiedy młodzi ludzie rozpoczną nowy etap edukacji lub
staną na początku drogi zawodowej są nie
do przecenienia.

Kamera
Biofeedback
Płuca

Tablet ACC

Siłownia

Laptopy
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Dofinansowanie z RFIL
– nie dla nas!

dok. ze str. 1

mi z budową zaplecza sportowego dla dwóch
naszych szkół. Pierwsze z nich to „Budowa sali
gimnastycznej wraz z łącznikiem, oświetleniem i
monitoringiem przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”, dla którego występowaliśmy o
dofinansowanie w wysokości 5,1 mln zł, a drugie
to „Przebudowa wielofunkcyjnego kompleksu
sportowego wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i
monitoringiem przy Liceum Ogólnokształcącym z
Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego
ul. Krakowska 38 w Strzelcach Opolskich”. W tym
przypadku wnioskowaliśmy o dofinansowanie
na poziomie ponad 2,5 miliona. Żadne z tych
zadań – powtarzam: żadne! – nie doczekało się
ani złotówki wsparcia.
- A teraz wrócę do wspominanej na początku
wypowiedzi owej „elitarnej grupy samorządów”,
m.in. z Unii Metropolii Polskich. Dlaczego mówię
o tym? Bo w tym miejscu przywołać muszę raport
przygotowany przez Fundację Batorego „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: każdemu
według potrzeb czy według barw politycznych?”.
Opublikowany został 21 stycznia br. I przeczytać
w nim można, że „W oparciu o skrajnie nieprzejrzystą procedurę i arbitralne przesłanki oceny,
pieniądze z drugiej transzy Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych podzielono według podziału
samorządów na „nasze” i „wasze”, a najbardziej
widocznym kryterium ich podziału okazuje się

polityczna barwa poszczególnych samorządów.
Wsparcie rządu dla poszkodowanych w wyniku
pandemii samorządów udzielane jest z partyjnego klucza”. Autorzy raportu wyliczyli, że gminy
sympatyzujące z opozycją uzyskały w przeliczeniu
na mieszkańca ponad trzy razy mniej środków niż
gminy, gdzie zdecydowanym poparciem cieszy
się obóz rządzący. Mieszkańcy naszego powiatu
wybrali samorząd, który nie jest związany z żadną
partią polityczną. Czyżbyśmy tylko dlatego uzyskali wsparcie w pierwszej edycji RFIL? Rządowy
Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to przecież
program, w ramach którego rządowe środki
trafiają do gmin, powiatów i miasta, a wsparcie
pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Ten fundusz nie wziął się znikąd, rząd przecież nie
ma własnej skarbonki, do której wrzucają datki
wszyscy ministrowie. Ten fundusz pochodzi z podatków uiszczanych przez nas wszystkich! I jego
celem jest wspomaganie samorządów, w związku
z coraz gorszą ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią. W pierwszej edycji dofinansowanie
trafiło do wszystkich wnioskujących o to samorządów, bo decydował algorytm uwzględniający
m.in. skalę planowanych inwestycji. W kolejnych
edycjach kryteria dofinansowania zadań nie są
jasne. Dofinansowanie miało być przeznaczone
na „inwestycje bliskie ludziom”. Która z naszych
trzech planowanych inwestycji jest jakimś wydumanym zadaniem i nie spełnia tego wymogu?!
Zanotowała Marta Górka

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców dotyczących
łatwego i szybkiego dostępu do szczepionek przeciw Covid-19, chcąc przyspieszyć realizację Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19,
przygotować się na zapowiadane przez producentów duże dostawy
szczepionek i móc tym szybciej wrócić do bezpiecznej normalności
przy współzaangażowaniu Wojewody Opolskiego

Powiat Strzelecki

uruchamia PUNKT SZCZEPIEŃ MASOWYCH (PSM).
PUNKT SZCZEPIEŃ MASOWYCH będzie zlokalizowany w Strzelcach
Opolskich w Powiatowym Centrum Kultury
przy ulicy Dworcowej 23.
Czynny będzie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
Aby zapisać się na szczepienie w naszym punkcie, prosimy dzwonić:
poniedziałek - czwartek w godzinach 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 14:00
pod następujące numery telefonu:
Tel. 774401 751
Tel. 774401 759
Tel. 774401 771
Tel. 774401 787
Tel. 530 808 464
ZAPISY OD dnia 14 kwietnia 2021
Dostępnych będzie docelowo 8 stanowisk, które w pierwszej fazie
szczepić będą 600, a w drugiej fazie – 800 osób dziennie.
Planowane rozpoczęcie szczepień – przełom kwietnia i maja 2021.
PWDL:
NZOZ „KARDIOLOGIA” Sp. z o.o.
Strzelce Opolskie, ul. H. Pobożnego 1
ORGANIZATOR PSM:
Powiat Strzelecki Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2
PARTNER:
Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskichul. Dworcowa 23
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Radość czytania - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna poleca

Autyzm… co to dla mnie znaczy?

T

o prostej konstrukcji pytanie, na które odpowiedź nie jest już tak prosta jakby nam
się wydawało. Zbliża się dzień, a w zasadzie
miesiąc świadomości autyzmu. To idealny czas
na to by spróbować odpowiedzieć sobie na
to pytanie. Z pomocą przyjdzie nam podręcznik z ćwiczeniami dla dzieci i dorosłych
ze spektrum autyzmu o takim właśnie tytule
„Autyzm… co to dla mnie znaczy?”.
Autorka podręcznika Catherine Faherty
od wielu lat pracuje na rzecz tworzenia przyjaznego środowiska dla osób ze spektrum
autyzmu. Catherine pracuje w Centrum TEACCH w Asheville w charakterze konsultanta,

U

terapeuty dzieci i dorosłych z autyzmem i
zespołem Aspergera, a także specjalisty ds.
programów szkolnych dla osób ze spektrum
autyzmu.
W swoim podręczniku zawarła dwanaście
rozdziałów dotyczących ważnych aspektów
życia, na przykład komunikacji, talentów,
twórczego wyrażania siebie, uczenia się czy
zawierania przyjaźni. Pierwsza część rozdziału
to podręcznik do czytania, uzupełniania lub
rysowania razem z dzieckiem, druga jest
przeznaczona dla starszych czytelników, a w
ostatniej znajdują się praktyczne sugestie i
ciekawe pomysły ćwiczeń, które można wy-

Zajączkowe prezenty…

czennice klasy 3 Trl, kolejny
już raz wzbogaciły święta
mieszkańcom DPS w Porębie. W
akcję charytatywną radośnie zatytułowaną „Zajączek” włączyła się także
czynnie klasa 2 Pe, która przygotowała kartki z życzeniami oraz wielu
uczniów szkoły. Jak zawsze tak i tym
razem akcja spotkała się z ogromnym
zainteresowaniem wśród naszej młodzieży. Oprócz zebranych darów (a
było ich sporo!): słodyczy, środków
czystości, każdy z pensjonariuszy
otrzymał indywidualny „zajączkowi”
prezent: kilka czekoladowych jajek,
małego czekoladowego zajączka i
indywidualne życzenia.
Radość, która malowała się na
twarzach uczennic w czasie tworzenia „zajączkowych podarunków”
pokazała po raz kolejny, że młodzież
naszej szkoły potrafi stanąć na wysokości zadania i pomimo pandemicznych ograniczeń zawsze możemy na
nich liczyć.
Edyta Bem

Historia
z Powstaniami Śląskimi w tle

Wiele naszych miejscowości ma swoją własną historię związaną z powstaniami.
A my zwracamy się do Państwa z prośbą o wspomnienia, właśnie te prywatne. Czy możecie opisać historię własnej rodziny, w której tle istnieje lub której osnowę stanowi któreś
ze śląskich powstań? Może macie jakieś rodzinne pamiątki związane z tym okresem?

Prosimy o kontakt pod adresem mailowym: pp@powiatstrzelecki.pl,
pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego z dopiskiem:
Zespół ds. promocji powiatu lub telefoniczny pod numerem: 77 44 017 13.

korzystywać zarówno w domu, jak i w szkole.
W związku z zbliżającym się dniem świadomości autyzmu chciałabym przekonać
dorosłych czytelników do zadania sobie tytułowego pytania AUTYZM… co to dla mnie
znaczy? Książa ta może pomóc również rodzicom, nauczycielom, terapeutom zrozumieć,
zmienić swoją perspektywę w związku z czym
pomóc osobom ze spektrum żyć.
Anna Sławska
Pedagog Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Strzelcach Opolskich

Konkurs Kartek Świątecznych
Wielkanocnych rozstrzygnięty!
Zwycięzcom gratulujemy!!!
Nagrody i dyplomy przesłane będą pocztą

W „XVI Wojewódzkim Konkursie
kartek świątecznych – wielkanocnych”
wzięli udział uczniowie z następujących
placówek oświatowych:Zespołu Szkół
Specjalnych w Opolu, Zawadzkiem,
Brzegu, Krapkowicach, Kadłubie, Zespół
Placówek Specjalnych w Nysie, Zespołu
Placówek Oświatowych w Leśnicy,
Zespołu Placówek Edukacyjnych w
Dobrodzieniu, Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Głogówku,
Kluczborku, Uszycach, Grodkowie,
Prudniku i Głubczycach.
Komisja w składzie: p. Ewa Pinkawa
– Naczelnik Wydziału EKT w Strzelcach
Opolskich, p. Jolanta Wojtaszak Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych
przy DPS w Kadłubi, p. Halina Padoł
– nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych
przy DPS w Kadłubie, p. Sylwia Stanek
– Pracownik Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Strzelcach Opolskich
przyznała 9 nagród głównych i 41
wyróżnień w poszczególnych etapach
edukacyjnych :
1. Szkoła podstawowa klasy I-III
I miejsce – Jakub Zawilla Brzeg
II miejsce – Dawid Pluta Zawadzkie
III miejsce – Marta Danysz Zawadzkie
Wyróżnienia:
Sebastian Bilik Głubczyce, Dominik Dygan Krapkowice, Błażej Krawczyk Zawadzkie, Jakub
Procyk Opole, Kacper Pawlyta Krapkowice, Dominik Suder Kadłub, Anna Jagielska Grodków,
Paweł Wistuba Głogówek
2. Szkoła podstawowa klasy IV- VIII
I miejsce – Bogusław Thoman Zawadzkie
II miejsce – Paulina Juretko Zawadzkie
III miejsce – Vanessa Strzys Opole
Wyróżnienia: Feliks Świątoniowski Brzeg, Wiktoria Zarusińska Opole, Julia Jelito Zawadzkie,
Jakub Skorupiński Kadłub, Karolina Labus Zawadzkie, Karol Sobek Zawadzkie, Anna
Rożniatowska Opole, Mikołaj Targosz Kluczbork, Paweł Szołtysik Kadłub, Kamil Sala Kadłub,
Mateusz Pach Opole, Mateusz Pinda Grodków, Mateusz Kaczmarzyk Kluczbork, Adam
Mikołajczyk Zawadzkie, Paweł Dronia Leśnica, Olivia Jaworski Prudnik, Kamil Tudyka Leśnica,
Julia Kochmaniewicz Głogówek, Jakub Sobol Głogówek, Adrian Bryczkowski Kadłub, Oliver
Werner Zawadzkie
3. Szkoła przysposabiająca do pracy
I miejsce – Mariusz Bogdoł Zawadzkie
II miejsce – Natalia Mosoń Zawadzkie
III miejsce – Patryk Nieszwiec Dobrodzień
Wyróżnienia: Kamil Mochnik Kadłub, Paulina Pamuła Nysa, Daniel Gzowski Uszyce, Sandra
Wróbel Nysa, Angelika Rawska Kadłub, Dominik Wilczek Opole, Michał Smoliński Brzeg, Daniel
Knas Zawadzkie, Renata Czach Kadłub, Sylwester Bednarek Uszyce, Andrzej Kaczmarczyk
Leśnica, Melania Niesler Dobrodzień.

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń
Strzelce Opolskie, dnia 06.04.2021 r.

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

STAROSTA STRZELECKI

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
Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. W. Broniewskiego w Strzelcach Op.
tel. 77 4612225
Zespół Szkół Ponadpodstawowych
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: sekretariat@ppp.powiatstrzelecki.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

stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 6 kwietnia 2021r. na rzecz Spółki Wytwórnia Pasz
„Błotnica” Sp. z o. o. z siedzibą w Jaworzu przy ul. Zdrowotnej 554, decyzji nr /2021 o
pozwoleniu na budowę naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego o pojemności
3x9200 litrów oraz wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej urządzenia gazowe w
budynkach magazynowych w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Dworcowej, na działce nr 489
obręb ewid. Błotnica Strzelecka.
Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się telefonicznie pod
numerem telefonu 77 4401763 (w godzinach pn. 12.00-16.00, wt.-pt. 9.00-12.00).
			
z up. Starosty
Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

OBWIESZCZENIE
ST A R O S T Y S T R Z E L E C K I E G O
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1363), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. 2020 r. poz. 256 ze zm.),
podaję do publicznej wiadomości
że dnia 31 marca 2021r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Burmistrza Zawadzkiego, decyzję administracyjną Nr 1/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej polegającej na rozbudowie dróg publicznych ulicy Żeromskiego i ulicy
Ks. Wajdy w Żędowicach, na działkach nr :
- w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:
Lp.

Arkusz
mapy

Obręb

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nr działki
przed
podziałem
433
485
491/2
492/2
492/1
486
487
493

2
2
2
2
2
2
2
2

9.

491/1

2

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

Nr działki po podziale,
działki poza liniami
rozgraniczającymi
491/6
492/4
492/6
486/2
487/2
493/2

Żędowice

491/3

491/4

- poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren niezbędny
dla obiektów budowlanych:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Żędowice
Żędowice
Żędowice
Żędowice
Żędowice
Żędowice
Żędowice
Żędowice

Nr działki po podziale,
działki w liniach
rozgraniczających
491/5
492/3
492/5
486/1
487/1
493/1

Nr działki
przed podziałem
491/2
492/2
492/1
486
487
493
491/1

Arkusz
mapy
2
2
2
2
2
2
2

Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Skład: P.Z. "Solpress" sp. z o.o.
Opole, ul. Damrota 4
Druk: Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia
ul. Baczyńskiego 25A,
41-203 Sosnowiec

Żędowice
Żędowice
Żędowice
Żędowice
Żędowice
Żędowice
Żędowice

491/6
492/4
492/6
486/2
487/2
493/2
491/4

- nieruchomości planowane do przejęcia na rzecz Gminy Zawadzkie
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arkusz mapy
2
2
2
2
2
2
2

Obręb
Żędowice
Żędowice
Żędowice
Żędowice
Żędowice
Żędowice
Żędowice

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Op.
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka

Nr działki po podziale,

Nr działki
491/5
492/3
492/5
486/1
487/1
493/1
491/3

Powierzchnia (ha)
0,0052
0,0056
0,0020
0,0039
0,0047
0,0006
0,0004

W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony
mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w
Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, (w godzinach
pn. 12.30-16.00. wt. - pt. 9.30-12.00).
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 8 kwietnia 2021 r. do 6 maja 2021 r.

Powiatowa Stacja
Sanitarno -Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

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

Obręb

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

z up. Starosty
Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
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.
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Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje,
iż w 2021 roku Powiat Strzelecki
przystąpił do realizacji programu „Aktywny
Samorząd” finansowanego ze środków PFRON.

Głównym celem programu jest
wyeliminowanie lub zmniejszenie barier
ograniczających uczestnictwo
beneficjentów pomocy - osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym,
zawodowym i w dostępie do edukacji.
Program obejmuje następujące formy wsparcia:

MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH
AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, w tym:
Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
Zadanie A1 i A4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu.
Zadanie A2 i A3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie B1, B3 i B4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania,
Zadanie B2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie B5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu
elektronicznego.
Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie C1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie C2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie C3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne,
Zadanie C4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie C5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub
oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.
Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej.
MODUŁ II - POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM
Wsparcie adresowane jest dla Wnioskodawców :
A1 - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
dysfunkcja narządu ruchu,
A2 - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu ruchu,
A3 - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza
języka migowego,
A4 - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu słuchu,
B1 - znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek
do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja obu kończyn
górnych lub narządu wzroku,
B2 - znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek
do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja obu kończyn
górnych lub narządu wzroku,
B3 - umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu wzroku,
B4 - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja
narządu słuchu, trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
B5 - znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, pomoc
udzielona w Zadaniu:1,3 lub 4,
C1 - znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności, zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią
eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki, wiek
do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
C2 - znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
C3 - stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego i rokowania
uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
C4 - stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego i rokowania
uzyskania zdolności do pracy,
C5 - znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek
do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu
powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się, zgoda lekarza specjalisty
na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.
D - znaczny, lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, aktywność zawodowa,
pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka,
Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia
31 sierpnia 2021r.
Pełną informację o programie udzielają pracownicy Centrum
pod nr telefonu (77) 4613381.
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie www.pcpr.strzelceop.pl
(Menu Główne → zakładka Aktywny Samorząd)
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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P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń

Z

Ad multos annos!

ogromną przyjemnością możemy
poinformować, że w ostatnich
dniach troje mieszkańców naszego powiatu obchodziło okrągłe dziewięćdziesiąte
urodziny! Do wszystkich z tej okazji dotarły
listy gratulacyjne i najlepsze życzenia oraz
urodzinowe upominki od władz Powiatu
Strzeleckiego oraz przedstawicieli lokalnych społeczności: sołectw i gmin. Odwiedziny w szerokim gronie w tak ważnych
dla naszych Jubilatów dniach nie były
możliwe, ale nie znaczy to, że nie było ich
wcale, a w dodatku z zachowaniem reżimu
sanitarnego.
Pan Antoni Gnielka, mieszkający w Niezdrowicach, 90-lecie urodzin obchodził 29 marca br.
Pani Hildegarda Klyszcz, mieszkająca w Ligocie Czamborowej, jubileusz 90-lecia urodzin
świętowała 8 kwietnia br.

Pani Róża Długosz, mieszkanka Krośnicy, jubileusz 90-lecia
urodzin świętowała 8 kwietnia br. W dniu urodzin Jubilatkę
odwiedzili: Brygida Pytel, wójt Izbicka, sołtys Krośnicy Jan
Błyszcz, przewodniczący Rady Sołeckiej Achim Staś i Stefan
Szłapa, przewodniczący Rady Powiatu.

Do wszystkich ciepłych słów i oficjalnych życzeń dołączamy i swoje: długich jeszcze, wspaniałych lat
w jak najlepszym zdrowiu, samych słonecznych dni, bez trosk, za to pełnych uśmiechu.

Ruszy szkoła policealna?

W

iele osób jest
zainteresowanych zdobyciem nowych
umiejętności, czy nowego zawodu. To dla
nich jest oferta Powiatu
Strzeleckiego.
Jeśli będą chętni
– planuje się uruchomienie szkoły policealnej, kształcącej w kilku
specjalnościach. Po co
szukać nowego zawodu gdzieś daleko? Albo
szkoły, za którą trzeba
płacić? Ta – będzie bezpłatna!
Jeśli więc jesteś zainteresowany przedstawioną ofertą – głosuj!
To szansa, jakiej jeszcze
u nas nie było! Głosować można do końca
kwietnia.

Serca na polach na liście UNESCO?

W

ostatnich tygodniach
podczas intensywnych
prac rolniczych związanych z obsiewaniem pól ziarnami zbóż jarych,
obserwujemy licznie powstające
„serca na polach”. Są to wysiane
ziarna zbóż na kształt serca z krzyżem. Spotykane są już również
pięknie zazielenione serca ze zboża
wysianego jesienią. Ta już wielopokoleniowa tradycja, ma zapewnić
dobrobyt i uchronić zbiory przed
zniszczeniem. Dotychczas zwyczaj
został wypromowany przez rolników z Rozmierzy. W ubiegłym roku
udało im się wpisać ten piękny,

stary zwyczaj na Krajową listę
niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Tegoroczna inicjatywa wzbudziła jeszcze większe zainteresowanie
i postanowiono rozpocząć starania
o wpis zwyczaju wysiewania serc i
krzyży na polach na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości, prowadzoną w oparciu o Konwencję
UNESCO 2003 w sprawie ochrony
niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że opisany zwyczaj jest

pielęgnowany tylko na obszarze
powiatu strzeleckiego. Dlatego
bardzo prosimy aby wszyscy, którzy
również kultywują zwyczaj wysiewania serc na polach zgłaszali się
poprzez sołtysów lub bezpośrednio
do Ref. Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (tel. 77
54 65 352 - 353, 354).
W staraniu o wpis na „listę
UNESCO” powinni zostać ujęci
wszyscy rolnicy praktykujący zwyczaj wysiewania serc i krzyży na
polach.
Prosimy więc: zgłaszajcie się!

Serca wysiewane w polu, Kadłub 2019, fot. I. Jasińska

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza

