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XV Konkurs
na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego!

Kto Nauczycielem Roku?
Najlepszym Uczniem Powiatu?

Wybierz produkt.
Wygraj 40-calowy telewizor.

Sześcioro nauczycieli ze szkół, dla których Powiat Strzelecki jest organem prowadzącym, zostało zgłoszonych jako kandydaci do zaszczytnego tytułu Nauczyciela Roku.
O tytuł Najlepszego Ucznia – ze wszystkich szkół funkcjonujących na terenie naszego
powiatu – rywalizują 32 osoby. To nieco mniej niż w ub. roku, ale za to ich osiągnięcia
sprawią, że chyba dla Kapituły konkursowej trudniejszy będzie wybór tego, komu przypadnie nie tylko tytuł, ale i nagroda pieniężna, w dodatku całkiem pokaźna, zwłaszcza dla
młodych ludzi. Po tysiąc pięćset złotych otrzymają ci, którzy zdobędą największe uznanie jury wśród uczniów szkół podstawowej i specjalnych. Najlepszy z gimnazjalistów
dostanie dwa tysiące, a o pięćset złotych więcej otrzymają zdobywcy tytułów najlepszego
wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i mistrza w zawodzie.
Najlepszych uczniów i najlepszego nauczyciela poznamy podczas Gali Lauri 25
marca. 					
Więcej czytaj na str. 3
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Szanowny Pacjencie
Poradni Endokrynologicznej!!!
1. Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich została zmuszona do podjęcia decyzji o przepisaniu terminów wizyt pacjentów
pierwszorazowych z roku 2017 na rok 2018.
2. Prowadzona od ubiegłego roku korespondencja z NFZ na temat zwiększenia kontraktu dla tej poradni okazała się bezskuteczna.
Nie uwzględniono faktu, że działalność poradni została bardzo pozytywnie oceniona podczas wizytacji Konsultanta Wojewódzkiego w
Dziedzinie Endokrynologii oraz, że zgodnie z priorytetami NFZ, przyjmowaliśmy dużo pacjentów pierwszorazowych.
3. Strata finansowa jaką poniósł Szpital w 2016 roku w związku z przekroczeniem kontraktu wyniosła około 100 tys. zł.
Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich pragnie
serdecznie przeprosić wszystkich Pacjentów za zaistniałą sytuację.

Skarżcie się do NFZ!

- sugeruje mieszkańcom naszego powiatu starosta Józef Swaczyna.
- To wezwanie do buntu? - pytam.
- Nie. To próba wyjaśnienia, że
wydłużenie kolejek w poradniach specjalistycznych przy naszym szpitalu i
przesunięcia terminów pierwszych wizyt
w poradni endokrynologicznej z 2017
na rok 2018 to efekt zbyt niskiego kontraktu podpisanego z naszym szpitalem
przez oddział NFZ w Opolu. I to tam
powinno się kierować wszystkie uwagi o
dostępności poradni. Właściwie – braku
wystarczającej dostępności. Szpitale nie
miały żadnego wpływu na wysokość kontraktu. Organy założycielskie też nie. W
roku 2016 dwukrotnie uczestniczyliśmy
w spotkaniach z szefostwem Opolskiego
dok. na str. 3

Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”

1 marca br. na Polanie Śmierci w Dąbrówce k. Barutu uczczono pamięć „Żołnierzy Wyklętych”. Organizatorami uroczystości, którą objął honorowym patronatem Prezydent RP, był - tradycyjnie już - Powiat Strzelecki, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem oraz jednostka terenowa Ligi Obrony Kraju „Huzar”. To nie tylko oficjalna uroczytsość
- to również nietypowa lekcja historii dla uczniów wszystkich uczestniczących w niej szkół.

Reforma oświaty

Co się zmieni
w naszych szkołach?

„Naszych”, czyli tych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki. Uchwałę w tej sprawie, czyli dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i
specjalnych do nowego ustroju szkolnego
na ostatniej sesji. 22 lutego br., radni przyjęli jednogłośnie. To zresztą był wymóg
wobec wszystkich samorządów prowadzących szkoły.
Po pierwsze – nastąpi najpierw „wygaszanie”, a potem likwidacja gimnazjów.
Dotychczas mieliśmy – i mieć będziemy do 31 sierpnia 2019 roku – takich
pięć:. Pierwsze to Gimnazjum Dwujęzyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach oraz cztery specjalne:
dwa w Zespole Placówek Oświatowych,
w tym jedno przeznaczone dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz po jednym przy Domach
Pomocy Społecznej – w Kadłubie i w Zawadzkiem.
Ostatni rocznik trzecioklasistów zakończy naukę w Gimnazjum Dwujęzycznym w ZSO w czerwcu 2019. Problemu

z obiektem nie będzie – w budynku dawnego „Johanneum” od 1 września 2019
funkcjonować będzie wyłącznie Liceum
Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego.
Wygaszanie gimnazjów specjalnych
też odbywać się będzie w tym samym czasie, a w dotychczasowych obiektach ZSS
w Kadłubie i Zawadzkiem funkcjonować
będą specjalne szkoły podstawowe i szkoły przysposabiające do pracy.
Nieco odmiennie sytuacja będzie
natomiast wyglądać w Zespole Placówek
Oświatowych w Leśnicy.
W SOSW od 1 września 2019 funkcjonować będzie specjalna szkoła podstawowa, branżowa szkoła specjalna I stopnia oraz szkoła specjalna przysposabiająca
do pracy. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym natomiast funkcjonować
będzie szkoła specjalna, a jako następny
etap edukacyujny – branżowa szkoła specjalna I stopnia.
dok. na str. 3

W sobotę, 18 marca, Wydział Komunikacji i Transportu na stanowiskach związanych z rejestracją pojazdów
oraz kasa będą czynne w godzinach od 9:00 do 13:00.
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Kwiaty dla laureatów

Podczas jubileuszowej XXV Gali
Laurów Umiejętności i Kompetencji 18
stycznia w Katowicach Platynowym Laurem „Pro Publico Bono” uhonorowano
Helmuta Paisdziora, m.in. za wieloletni
wkład w rozwój gospodarczy i kulturalny Śląska, za działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości , za aktywność
na rzecz poprawy sytuacji Mniejszości
Niemieckiej i szeroką działalność charytatywną.

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Firma społecznie odpowiedzialna” zdobył Kronospan DSO Sp. z
o.o. w Strzelcach Opolskich.
Na ostatniej sesji Rady Powiatu poseł czterech kadencji Sejmu RP Helmut
Paisdzior i Piotr Herchel, dyrektor firmy
Kronospan z tej okazji odebrali listy gratulacyjne, kwiaty oraz książki z rąk starosty Józefa Swaczyny i przewodniczącego
Rady Powiatu Stanisława Krawca.

Przemoc w rodzinie?

Jak powstrzymać sprawców?
Jak zmienić ich zachowania? Jak pomóc ofiarom? Jak zmniejszyć skalę problemu? W grudniu ub. roku Rada Powiatu Strzeleckiego uchwaliła Powiatowy
Program Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2016-2020. Na ostatniej sesji, 28 lutego, radni przyjęli dokument, którego realizacja ma przynieść
zmianę postaw sprawców przemocy. To
„Powiatowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie na lata 2017-2020”.
Pieniądze na ten cel pochodzić będą z budżetu państwa, a za realizację programu
odpowiada Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Strzelcach Opolskich. Podejmowanie pracy ze sprawcami przemocy
w rodzinie wymaga nie tylko określonej
specjalistycznej wiedzy i umiejętności,
ale i odpowiednich predyspozycji oraz
doświadczenia w pracy ze sprawcami
przemocy. Z tego względu PCPR zleci realizację programu podmiotowi zewnętrz-

nemu. Program ten skierowany będzie
do osób zarówno odbywających już kary
pozbawienia wolności za czyny związane
ze stosowaniem przemocy w rodzinie, jak
i tych, wobec których sąd zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym lub uczestniczących w terapii
uzależnień od alkoholu czy narkotyków,
dla których ten program stanowić będzie
uzupełnienie podstawowej terapii albo
tych, które zgłoszą się do programu. Zajęcia będą prowadzone w formie spotkań
indywidualnych i sesji grupowych.
Skąd podział programu na część
edukacyjną i korekcyjną? W części edukacyjnej program skoncentrowany jest
na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy
na temat zjawiska przemocy, natomiast
część korekcyjna ukierunkowana jest na
opanowanie agresji i trening postaw i zachowań, które mają ograniczyć stosowanie przemocy.
mg

O reformie oświaty

źródło: Kuratorium Oświaty w Opolu

28 lutego w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu odbyło się spotkanie poświęcone reformie edukacji. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich samorządów prowadzących szkoły (Powiat Strzelecki reprezentował Waldemar Gaida), Opolski Kurator
Oświaty, a w imieniu wojewody zebranych powitała wicewojewoda Violetta Porowska.
Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru UW Barbara Bieluszewska poinformowała o
tym, na czym polega badanie uchwał oświatowych, m.in. tych podejmowanych przez
samorządy w sprawach sieci szkół oraz postępowania nadzorczego terminów i trybu.
Omówiła również kwestię konieczności opiniowania pod względem merytorycznym arkuszy organizacyjnych szkół.
- Interesującym novum jest - mówi Waldemar Gaida po spotkaniu - obowiązek uzyskania opinii nie tylko kuratora oświaty, ale równolegle - związków zawodowych! Tego
w dotychczasowej praktyce nie było.
Natomiast Michał Siek Opolski Kurator Oświatyomówił dotychczasowe działania
Kuratoirum w zakresie wsparcia prawnego jednostkom samorządu terytorialnego przy
projektowaniu nowej sieci szkół.
Z kolei Piotr Łaba, zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli pomówił charakter zmian planowanych w szkolnictwie zawodowym.

Rekordowy rok: 3841 porad i 570 spraw
Tak w największym skrócie można
podsumować sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2016, które radni przyjęli
jednogłośnie.
Małgorzata
Płaszczyk-Waligórska
pełni funkcję rzecznika konsumentów instytucji samorządowej o charakterze
doradczym dla konsumentów indywidualnych - w naszym powiecie od roku 2005.
Na ostatniej sesji mówiła: - Staram
się być rzecznikiem aktywnym, który nie
siedzi za biurkiem i w miarę możliwości
podejmuje też osobiste i telefoniczne interwencje u przedsiębiorców. Czasem
kilka pism nie poskutkuje, a jedna rozmowa osobista przynosi efekt w postaci pozytywnego dla konsumenta zakończenia
sporu. Staram się w przypadku różnorodnych usług zobaczyć przedmiot reklamacji, brać udział w oględzinach, wizjach
lokalnych, mediacjach z udziałem stron
w miejscu wykonania usługi etc., co jest
doceniane zarówno przez konsumentów
jak i przedsiębiorców, pomaga również w
przypadku zakończenia sporu na drodze
sądowej.
Ilość oficjalnie zarejestrowanych
spraw to rekord w dotychczasowej działalności Rzecznika Konsumentów. Najwięcej skarg zgłosili mieszkańcy gminy
Strzelce Opolskie – 322, z gminy Za-

wadzkie – 68, Jemielnicy – 36, Ujazdu –
25, Izbicka – 31, Leśnicy – 50, Kolonowskiego – 25, a spoza powiatu – 13.
Sprawy, które trafiają do Rzecznika z prośbą o interwencję i wystąpienie
do przedsiębiorcy są zazwyczaj bardziej
skomplikowane, których konsumenci nie
byli w stanie załatwić w sposób polubowny samodzielnie. Spośród 570 spraw do
22 lutego br. 451 spraw zostało zakończonych, w tym: 396 na korzyść konsumentów, 55 zakończyło się negatywnie bądź
odstąpieniem od dalszego dochodzenia
roszczeń przez konsumentów, a 119 spraw
pozostaje w toku. Trzeba jednak pamiętać,
co podkreślała M. Płaszczyk-Waligórska,
że konsumenci nie zawsze mają rację i
rzecznik nie może dążyć za wszelką cenę
do pozytywnego zakończenia sprawy dla
konsumenta. W dodatku niektórzy konsumenci wysuwają roszczenia nieadekwatne
do poniesionych strat.
Wśród wspomnianych wcześniej
3841 porad udzielonych w roku 2016
najwięcej dotyczyło usług - 1620, 1361
- umów sprzedaży, 860 dotyczyło umów
poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość. To i tak nie wszystkie, bo mieszkańcy proszą tez o pomoc w sprawach z
innych dziedzin: prawa pracy, spadkowego, emerytalno-rentowych etc. Program
bezpłatnej pomocy prawnej – w ramach

którego można skorzystać z pomocy
prawników także w siedzibie strzeleckiego starostwa – nie obejmuje on osób
powyżej 26 roku życia i poniżej 65, a ta
grupa ma najwięcej problemów prawnych, jak zauważyła Rzecznik. To dla
nich stara się organizować co najmniej
kilka akcji edukacyjnych w ciągu roku,
bo zadania Rzecznika nie tylko udzielanie
bezpłatnych porad prawnych, informacji,
ale też edukacja konsumencka. Przy tym
stwierdzeniu uwaga: w każdym sporze są
dwie strony i strony te są w świetle prawa
równe.
Rzecznik zwróciła również uwagę
na fakt popełniania przez konsumentów
ciągle tych samych błędów. Oto one: wierzymy przedsiębiorcom na słowo; nie cenimy swego podpisu i danych osobowych
– podpisujemy dokumenty nie czytając
ich; nie zachowujemy dowodów zakupu,
umów; nie zawieramy umów na piśmie,
nie żądamy potwierdzeń wpłat (nawet
kilkutysięcznych zaliczek); nie ustalamy
istotnych elementów umowy, nie pytamy
o cenę przed wykonaniem usługi.
W efekcie - mimo faktu, iż prawa
konsumenta zostały naruszone, niewiele
można zrobić z powodu braku dowodów.
Zawsze jednak warto próbować wszelkich sposobów polubownego zakończenia sporu.

Cztery pory roku z kulturą
Na ostatniej sesji Joanna Popów-Bogdoł, dyrektor Powiatowego Centrum
Kultury, złożyła sprawozdanie z działalności placówki w ubiegłym roku.
- Za nami dwanaście miesięcy kulturalnych wrażeń, na które złożyło się 157
wydarzeń kulturalnych. Skorzystało z
nich blisko 9000 osób – nie licząc użytkowników biblioteki, czy uczestników
współorganizowanego z Zarządem Powiatu Strzeleckiego „Święta Chleba”. Na
scenie Peceku pojawiły się takie gwiazdy,
jak Bracia Cugowscy, Marek Torzewski,
Zbigniew Wodecki czy Grzegorz Turnau.
Różnorodność oferty przyciągnęła zarówno dzieci, dla których przeznaczony był
szereg warsztatów i spektakli teatralnych,
jak i seniorów - szczególnie aktywną grupę naszych odbiorców. Wśród cieszących
się ich uznaniem przedsięwzięć warto wymienić choćby „Aerobik dla Seniorów”.
Na scenie plenerowej w naszym
„Ogrodzie kultury” gościły zarówno
„Operetka z humorem”, jak i energetyczne reggae, podczas kończącego wakacje

pikniku rodzinnego „Babie Lato”. Szereg wystaw tematycznych wzbogacało naszą wiedzę o regionie – jak np. kolejna edycja „Odkurzonej przeszłości” – ekspozycji gromadzącej artefakty zebrane od mieszkańców powiatu strzeleckiego, które stały się też poniekąd
bazą do pytań konkursowych w II edycji Turnieju Wiedzy o Powiecie Strzeleckim „Co
wiecie (o) powiecie?”. Warsztaty plastyczne, robotyka, taniec towarzyski, zajęcia z języków obcych, to tylko niektóre – i nadal aktualne elementy naszej oferty programowej.
Przed nami kolejne plany i wyzwania – mamy nadzieję i gorące przekonanie, że za rok z
równym optymizmem podsumowujemy rok obecny!

Uwaga - dzwonią oszuści !!!
Telefony od zapłakanych osób, podających się za członków rodzin z prośbą o
pomoc w uniknięciu konsekwencji związanych ze spowodowaniem wypadku,
to w czwartek, 23 lutego br., najczęściej
odbierane przez policjantów ze Strzelec
Opolskich informacje od mieszkańców,
których ktoś chciał oszukać metodą „na
wnuczka”. Mieszkańcy spisali się na medal. Seniorzy nie uwierzyli w historyjki
oszustów i o wszystkim powiadomili policjantów.
W ów ostatni w lutym czwartek, oficer dyżurny strzeleckiej policji odebrał
aż 5 zgłoszeń od mieszkańców naszego
miasta, o tym że próbowano wyłudzić od
nich pieniądze metodą „na wnuczka”. Jak
ustalili policjanci, kobieta oraz mężczyzna dzwoniąc na telefon stacjonarny do

Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek z siedzibą w Strzelcach
Opolskich, ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – inspektora ds.
księgowości w Gminnym Zarządzie
Obsługi Jednostek.
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek z siedzibą w Strzelcach Opolskich,
ul. Wałowa 5 w terminie do 8 marca
2017 r. do godz. 15.00.
Szczegóły oferty dostępne w GZOJ
przy ul. Wałowej 5 w Strzelcach Op.

mieszkańców Strzelec Opolskich, podawali się członków rodziny: syna, córkę,
szlochając w słuchawkę opowiadali historyjkę o spowodowaniu wypadku, i prosili
o przygotowanie około 25 tys. złotych w
celu uniknięcia konsekwencji.
Na szczęście czujność mieszkańców
nie zawiodła. Seniorzy od razu informacje potwierdzali u swoich krewnych, a
następnie o całym zdarzeniu informowali
policjantów.
Pamiętajmy, że oszuści wykorzystują
różne preteksty, aby wyłudzić pieniądze
od swoich rozmówców.
•

•
•

•

Jak nie stać się ofiarą oszustów?
Przede wszystkim należy zachować
ostrożność - jeżeli dzwoni do nas
ktoś, kto podszywa się pod członka

naszej rodziny i prosi o pieniądze,
nie podejmujmy żadnych pochopnych działań.
Nie informujmy nikogo o ilości
pieniędzy, które mamy w domu lub
przechowujemy na koncie.
Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to czy osoba, która prosiła
nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. Pamiętajmy, że nikt nie będzie
nam miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie. Nie ulegajmy presji
czasu wywieranej przez oszustów.
W szczególności pamiętajmy o tym,
że funkcjonariusze Policji NIGDY
nie informują o prowadzonych przez
siebie sprawach telefonicznie! Nigdy
nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie.

Wyrazy głębokiego współczucia
Państwu

Jadwidze i Józefowi Nykiel
z powodu śmierci

Mamy i Teściowej
przekazuje
Rada i Zarząd Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego
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Co się zmieni
w naszych szkołach?

dok. ze str. 1

Zmieni się też system kształcenia
zawodowego. Czteroletnie technika będą
kształcić w cyklu 5-letnim. Nadal funkcjonować będą w CKZiU w Strzelcach
Opolskich i w ZSP w Zawadzkiem.
Od 1 września br. dotychczasowa
trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa
zacznie funkcjonować jako 3-letnia szkoła
branżowa I stopnia, w związku z tym nie
będzie już rekrutacji do klas pierwszych
zawodówki na rok szkolny 2017/2018,
natomiast rozpocznie się rekrutacja do
pierwszych klas branżowej szkoły zawodowej I stopnia. Jak wspomniano - specjalne szkoły branżowe pojawią się w
Leśnicy, a masowe - w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Strzelcach Opolskich oraz w ZSP w Zawadzkiem. Pierwsi absolwenci ukończą je

w 2020 roku i naukę będą mogli kontynuować w branżowej szkole zawodowej II
stopnia. - Ta ma kończyć się jeszcze bliżej
nieokreśloną maturą - mówi Waldemar
Gaida, dodając, że na przełomie marca
i kwietnia br. rozpoczną się spotkania z
członkami Rad Pedagogicznych wszystkich szkół. Podczas nich omawiane będą
planowane zmiany, m.in. ruchy kadrowe.
Nauka w liceach ogólnokształcących
trwać będzie 4 lata, a nie 3 jak dotychczas.
W Strzelcach Opolskich od 1 września 2019 r. funkcjonować będzie LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W Broniewskiego oraz LO dla Dorosłych w ramach
CKZiU.
Natomiast w ramach ZSP w Zawadzkiem funkcjonować będzie LO im. Mieszka I.

Kto Nauczycielem Roku?
Najlepszym Uczniem Powiatu?
dok. ze str. 1
Jak wcześniej wspomniano, Kapituła obu konkursów - Nauczyciel Roku i Najlepszy
Uczeń Powiatu - nie będzie miała łatwej pracy: wszyscy nominowani są świetni. Kapitułę powołała Rada Powiatu Strzeleckiego w składzie: Waldemar Gaida – Członek Zarządu
Powiatu Strzeleckiego, przewodniczący Kapituły oraz członkowie: Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty, dr Jan Cieślik – Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego, Eugeniusz
Szymaniec – Honorowy Obywatel Powiatu Strzeleckiego, Waldemar Bednarek – Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Powiatu Strzeleckiego, Ewa Pinkawa – Naczelnik
Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego.
Oto kandydaci ubiegający się o zaszczytne tytuły:
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Skarżcie się do NFZ!

dok. ze str. 1

- sugeruje mieszkańcom naszego powiatu starosta Józef Swaczyna.

Oddziału NFZ: zapewniano nas, że NFZ
zapłaci wynegocjowane kwoty. Ostatecznie jednak wycofano się z tego i obniżono
stawki przy podpisywaniu aneksów do
kontraktu. W skali roku to rząd 40-50 mln
złotych - tyle NFZ powinien zapłacić za
nadwykonania w szpitalach tylko w naszym województwie.
- Za to kontrakty na drugie półrocze
2017 ze szpitalami „sieciowymi” zostaną
podpisane według środków przekazanych
przez NFZ w roku 2015. Wtedy NFZ zapłacił za wszystkie nadwykonania. To dla
nas korzystne.
- Sieć szpitali – nawiasem mówiąc,
nie wyobrażam sobie, by naszego w niej
zabrakło – nie rozwiąże problemów. Dopiero wtedy, kiedy zwiększą się nakłady
na ochronę zdrowia względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) , będzie można
mówić o tym, że sytuacja w służbie zdrowia się poprawi. Ale… ma to nastąpić w
roku 2025. Stworzenie sieci nie przyczyni
się do racjonalniejszego wykorzystania
szpitalnych łóżek – to uwaga ogólna,
nie mówię tego w odniesieniu do naszej
placówki. Przy zbyt niskich kontraktach

W odpowiedzi na potrzeby rynku pracy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich od kilku lat organizuje bezpłatnie Kwalifikacyjne Kursy
Zawodowe dla dorosłych. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się kwalifikacja M.19
Użytkowanie obrabiarek skrawających. Kończący kurs uzyskują umiejętności w zakresie
obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, co jest wyjątkowo atrakcyjne na lokalnym
rynku pracy, wykwalifikowanej kadry w tym zakresie poszukują m.in. Mubea, IFA Rotorion, Adamietz. CKZiU posiada już tokarkę sterowaną numerycznie, a w najbliższym
czasie dzięki projektowi realizowanemu przez Powiat Strzelecki „Wsparcie kształcenia
zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” zostaniemy doposażeni w nowoczesną
frezarkę sterowaną numerycznie wartą ponad 700.000 zł. W styczniu 2017 zdawali egzamin
zawodowy absolwenci kursu, który właśnie się zakończył. A już w lutym ruszają zajęcia
dla kolejnej grupy. Pracodawcy zgłaszają również zapotrzebowanie na umiejętności, które
można zdobyć na kursie z zakresu użytkowania urządzeń i systemów mechatronicznych.
Każdy z tych zawodów jest bardzo poszukiwany na rynku pracy, dający rozległą wiedzę
i praktyczne umiejętności.

Najlepszy Uczeń – Bez Barier
Dominik Musiel
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem
Andrzej Kaczmarczyk Gimnazjum Nr 1 w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy
Łukasz Janoszka
Gimnazjum Nr 1 w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy
Mateusz Podstawka
Szkoła Przysposabiająca do Pracy w ZPO w Leśnicy
Michał Rak Szkoła
Przysposabiająca do Pracy w ZPO w Leśnicy
Michał Rykowski
Szkoła Przysposabiająca do Pracy w ZSS w Kadłubie

Najlepszy Uczeń Gimnazjum
Damian Staś
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Żędowicach
Julia Rozmus
Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO w Strzelcach Op.
Artur Szafraniec
Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO w Strzelcach Op.
Anna Kot
Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO w Strzelcach Op.
Justyna Nieświec
Zespół Szkół Gminy Izbicko Publiczne Gimnazjum
Paweł Hadaschik
Publiczne Gimnazjum w Leśnicy
Urszula Spik
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem
Paweł Krafczyk
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem
Katarzyna Wacławczyk Publiczne Gimnazjum w Kolonowskiem

referencyjności tego oddziału do pierwszego, zwalniamy ludzi, pogarszamy
jakość opieki nad matką i dzieckiem lub
ograniczamy liczbę przyjęć na porody.
Drugi wariant – i ku temu się skłaniamy
– to czynienie starań o trzeci stopień referencyjności dla tego oddziału, przecież
i tak stosowane są tam pewne procedury
charakterystyczne dla wyższego stopnia,
tyle że na razie NFZ za to nie płaci. Ma
to również związek z faktem, że na ostatniej sesji Rady Powiatu radni w uchwale w sprawie zmiany budżetu i zmian w
budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok
2017 zdecydowali się na wsparcie kwotą
50 tysięcy złotych utworzenia kierunku
lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim.
Mamy nadzieję, że przyszli lekarze i w
naszym szpitalu będą się kształcić.
Pierwszego marca dr Pochrzęst-Motak, ordynator tego oddziału wraz z dr Bukowskim jadą po raz kolejny do Ostrowa
Wlkp., by podpatrzeć pewne techniczne
rozwiązania na tamtejszym oddziale ginekologiczno-położniczym, które można by
zastosować u nas.
Rozmawiała Marta Górka

Kwalifikacyjne kursy zawodowe
dla dorosłych w CKZiU

Nauczyciel Roku 2016		
Justyna Gireń
ZSS w Zawadzkiem
Roman Bem
ZSS w Kadłubie
Arkadiusz Baron
ZSP w Zawadzkiem
Joanna Drabik
CKZiU w Strzelcach Opolskich
Dominika
Swaczyna-Piechaczek ZSO w Strzelcach Opolskich
Ilona Hajduk
ZSO w Strzelcach Opolskich

Najlepszy Uczeń Szkoły Podstawowej
Tomasz Kustra
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Strzelcach Opolskich
Michał Loński
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem
Agnieszka Raszka
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich
Weronika Hellmann
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jemielnicy
Emilia Iskra
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jemielnicy
Karolina Konieczny Publiczna Szkoła Podstawowa w Jemielnicy
Dominik Biernacki
Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszowej
Paulina Kleemann
Zespół Szkół Gminy Izbicko PSP w Otmicach
Emilia Chmielorz
Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Kielczy
Jakub Szymański
Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej

brakuje pieniędzy – np. ok. 100 tysięcy na
poradnię endokrynologiczną. Ani szpital
nie ma z czego dołożyć, ani nasz samorząd. Siec nic nie zmieni. Często powtarzam, ze od mieszania herbata nie zrobi
się słodsza. Tak samo jest z siecią szpitali.
Bez większych nakładów na służbę zdrowia lepiej nie będzie.
- Ale i tak u nas jest nieźle – oddział
ginekologiczno-położniczy w naszym
szpitalu ma drugi stopień referencyjności.
- I na tym tracimy, zapewniając wysoki poziom opieki lekarskiej i pielęgniarskiej i stosując procedury takie, jakie
stosują wysoko specjalistyczne placówki.
Jesteśmy drugim, po Szpitalu Matki i
Dziecka w Opolu szpitalem, gdzie rodzi
się najwięcej dzieci na Opolszczyźnie, ale
i tak mamy deficyt! Gdyby – przy obecnych wycenach NFZ - rodziło się u nas
co najmniej 1200 dzieci rocznie, straty
by nie było. Nie byłoby jej również przy
wyższych wycenach procedur. Powtórzę
raz jeszcze: nie mamy z czego dokładać.
Szpital jednak nie może być deficytowy,
więc rysują się dwa warianty rozwiązania
problemu. Pierwszy to obniżamy stopień

Już od 25 lutego 2017 r. w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich rozpoczął się

bezpłatny kurs nadający kwalifikacje dla dorosłych:
Użytkowanie obrabiarek
skrawających w zawodzie: operator

obrabiarek skrawających.
Czas trwania: 683 godziny w systemie
zaocznym – 17 miesięcy; w tym do 20 %
godzin z zastosowaniem kształcenia na
odległość.
Nauczymy obsługiwać, nadzorować i
utrzymywać w należytym stanie technicznym nowoczesne obrabiarki sterowane
numerycznie do obróbki skrawaniem.
Można pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących

się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i
urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników
Trwa również nabór no kurs:

Użytkowanie urządzeń i
systemów mechatronicznych w

zawodzie: monter mechatronik.
Czas trwania: 488 godzin w systemie
zaocznym – 11 miesięcy; w tym do 20 %
godzin z zastosowaniem kształcenia na
odległość.
Nauczymy Cię dobierać i montować
podzespoły i zespoły mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne, elektryczne i
elektroniczne w urządzeniach i systemach
mechatronicznych. Monter mechatronik
może wykonywać prace na stanowisku
operatora, diagnosty i konserwatora
urządzeń i systemów mechatronicznych,

oraz operatora maszyn manipulacyjnych
głównie w dobrze wyposażonych, estetycznych warsztatach, halach produkcyjnych,
laboratoriach.
Ukończenie kursów umożliwi przystąpienie do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej
kwalifikacji, przeprowadzonego przez
okręgową komisję egzaminacyjną. Uczestnikami kursu mogą być osoby pełnoletnie
o dowolnym poziomie wykształcenia, zarówno czynne zawodowo jak i pozostające
bez pracy. Zajęcia odbywają się w piątki po
południu i w soboty.
Zapisy w sekretariacie szkoły ul.
Powstańców Śl.3, tel.77 461 27 01, mail:
ckziu@ckziu-strzelce.pl
Szczegóły oraz wniosek o przyjęcie na
stronie www.ckziu-strzelce.pl

Najlepszy Uczeń Szkoły Ponadgimnazjalnej
Damian Czempiel
LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w ZSO w Strzelcach Op.
Maria Suhs
LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w ZSO w Strzelcach Op.
Marta Kołodziejczyk CKZiU w Strzelcach Opolskich
Maksymilian Polis
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
Najlepszy Uczeń - Mistrz w Zawodzie
Martyna Mateja
CKZiU w Strzelcach Opolskich
Monika Wacholc
CKZiU w Strzelcach Opolskich

Panu

Norbertowi Jaskóle

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

W dniu 07.03.2017 r. o godz. 9.30
w PUP w Strzelcach Opolskich w sali nr 5 (parter) odbędzie się spotkanie rekrutacyjne z pracodawcą

Teścia

Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK

składają
Rada i Zarząd Powiatu Strzeleckiego

na stanowisko: opiekun finansowy.
Miejsce pracy: Strzelce Opolskie

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń
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NAJLEPSZY PRODUKT
POWIATU STRZELECKIEGO 2016
NAGRODA KONSUMENTA
- karta do głosowania
Jedna osoba może złożyć TYLKO JEDNĄ kartę do głosowania, oddając głos tylko na JEDEN produkt !
Należy odpowiedzieć na następujące PYTANIE KONKURSOWE, zaznaczając prawidłową odpowiedź:

Dekoracyjny haft komputerowy
Firmy Pracownia Krawiecka
Katarzyna Muc
w Kolonowskiem

ILE KM ² WRAŻEŃ MA POWIAT STRZELECKI?
A) 500
B) 744
C) 1000
Pracownia Krawiecka
– dekoracyjny haft komputerowy
PRACOWNIA KRAWIECKA
Muc, Kolonowskie

Katarzyna

Dom Pielgrzyma w Górze Św. Anny
DOM PIELGRZYMA, Góra Św. Anny
Wycinka Drzew i Krzewów Rafał Wieczorek
P.H.U. Rafał Wieczorek, Leśnica
Płyty warstwowe ARPANEL
ADAMIETZ, Strzelce Opolskie
Szkolenie kierowców, kursy prawa jazdy
F.H.U. ARIM Andrzej Ordyniec,
Strzelce Opolskie
Woodlandia – Stolarstwo i konserwacja
WOODLANDIA Tomasz Czernek, Izbicko
Usługi cateringowe „Cherry” Izbiczanka
CATERING CHERRY
– Restauracja Izbiczanka Justyna Warwas,
Izbicko
Fizjomania Sabina Jurczyk
FIZJOMANIA Sabina Jurczyk, Izbicko
Stary Młyn – restauracja, pokoje noclegowe,
sale bankietowe
CITY-SAT GORDZIELIK, Strzelce Opolskie

City-Sat Gordzielik
– telewizja kablowa, internet, telefon
CITY-SAT GORDZIELIK, Strzelce Opolskie
Tort bezowy
CUKIERNIA KASIA Paweł Solga,
Strzelce Opolskie
Tradycyjny tort maślany
ŚLĄSKIE WYPIEKI DOMOWE Elżbieta
Czok, Rozmierz
Usługa gastronomiczno-hotelarska
GOŚCINIEC U KRÓLA Sabina Król,
Szymiszów

Usługi gastronomiczno
-hotelarskie Dom Pielgrzyma
Firmy Dom Pielgrzyma
w Górze Św. Anny

Studio Fryzjerskie „Cabello” Sabina Kruczek
STUDIO FRYZJERSKIE „CABELLO”
Sabina Kruczek, Strzelce Opolskie
Oswald Arena
– usługi gastronomiczno-rekreacyjne
USŁUGI
GASTRONOMICZNO-REKREACYJNE
Pinkawa Urszula, Jemielnica
Polędwiczki wieprzowe z sosem borowikowym,
domowe szpecle
(kluski kładzione), mix sałat, Restauracja Ratuszowa
USŁUGI
GASTRONOMICZNO-REKREACYJNE,
Pinkawa Urszula, Jemielnica

Wycinka drzew i krzewów
Firmy P.H.U.
Wycinka Drzew i Krzewów
Rafał Wieczorek
w Leśnicy

IMIĘ I NAZWISKO: ..........................................................................................................................................................
MIEJSCOWOŚĆ: ...............................................................................................................................................................
ULICA i NR DOMU: ............................................................................................................................................................
TELEFON KONTAKTOWY: ...........................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu na NAJLEPSZY PRODUKT POWIATU STRZELECKIEGO 2016 (zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2016 r. poz. 922)

PODPIS: ............................................................................................................................................

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Udział w głosowanie może wziąć wyłącznie osoba pełnoletnia, zameldowana na terenie Powiatu Strzeleckiego.
Jedna osoba składa TYLKO JEDNĄ kartę z zaznaczonym JEDNYM produktem.
Wśród wszystkich głosujących na Najlepszy Produkt Powiatu – NAGRODĘ KONSUMENTA, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytanie konkursowe, zostanie rozdysponowana nagroda (przy jej odbiorze konieczny jest dowód tożsamości). Warunkiem odbioru nagrody jest przedłożenie
dowodu osobistego lub innego dokumentu jednoznacznie identyfikującego (np. paszport, dowód osobisty, legitymacja uczniowska) oraz uregulowanie formalności związanych z obowiązkiem podatkowym wynikającym z przepisów.
Karty do głosowania powtarzające się, wypełnione niezgodnie z Regulaminem czy nieczytelne nie wezmą udziału w głosowaniu.
W głosowaniu nie mogą brać udziału pracownicy strzeleckiego Starostwa.
Głosowanie trwa do 10 marca 2017 r.
Karty do głosowania można wrzucać do urny ustawionej w holu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2 lub wysłać
pocztą na ten adres. Decyduje data wpływu.

Płyty warstwowe ARPANEL
Firmy ADAMIETZ Sp. z o.o.
w Strzelcach Opolskich

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń
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Wybierz
Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2016
Szkolenie kierowców,
kursy prawa jazdy
Firmy F.H.U. ARIM
w Strzelcach Opolskich

Woodlandia
– stolarstwo i konserwacja

Usługi gastronomiczno
-hotelarskie „Stary Młyn”
Firmy City-Sat Gordzielik
w Strzelcach Opolskich

Telewizja kablowa,
internet, telefon

Usługi gastronomiczno
-hotelarskie Gościniec U Króla
Firmy Gościniec u Króla Agroturystyka
Sabina Król w Szymiszowie

Usługi fryzjerskie

Firmy Woodlandia w Izbicku

Firmy City-Sat Gordzielik Sp. z o.o.
w Strzelcach Opolskich

Firmy Studio Fryzjerskie „Cabello”
Sabina Kruczek
w Strzelcach Opolskich

Usługi cateringowe

Tort bezowy

Usługi gastronomiczno
-rekreacyjne Oswald Arena

Firmy Catering „Cherry”
Restauracja Izbiczanka
w Izbicku

Fizjoterapia & SPA

Firmy FIZJOMANIA Sabina Jurczyk
w Izbicku

Firmy Cukiernia
Kasia Paweł Solga
w Strzelcach Opolskich

Tradycyjny tort maślany
Firmy Elżbieta Czok
– śląskie wypieki domowe
w Rozmierzy

Firmy Usługi gastronomiczno-rekreacyjne
Pinkawa Urszula w Jemielnicy

Polędwiczki wieprzowe z sosem
borowikowym, domowe szpecle
(kluski kładzione), mix sałat
Firmy Usługi gastronomiczno-rekreacyjne
Pinkawa Urszula w Jemielnicy

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń
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Zmiany w prawie budowlanym
Czy to prawda, że od 1 stycznia
2017 r. zmieniło się prawo budowlane?
Co się zmieniło? Czy są jakieś ułatwienia dla Inwestorów?
Tak to prawda, od 1 stycznia 2017r.
weszły w życie zmiany do prawa budowlanego. Pojawiło się parę udogodnień dla
Inwestorów m.in. budowa zjazdów z dróg
powiatowych i gminnych nie wymaga
zgłoszenia ani pozwolenia na budowę,
natomiast budowa zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich wymaga zgłoszenia
wojewodzie, jest to ułatwienie ponieważ
poprzednio inwestycja ta wymagała uzyskania pozwolenia na budowę.
Ponadto nie trzeba zgłaszać budowy
instalacji elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacyjnej i telekomunikacyjnej wewnątrz użytkowanego budynku.
Jedynie budowa bądź przebudowa instalacji gazowej wciąż wymaga uzyskania
pozwolenia na budowę.
A co z budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi? Czy dla ich posiadaczy również coś się zmieniło?
Tak, zgodnie z nowymi przepisami
prawa, jeśli budynek mieszkalny jednorodzinny jest usytuowany w odległościach
co najmniej 4,0m od granicy sąsiedniej
działki ścianą z otworami okiennymi lub
3,0m ścianą bez otworów, wówczas remont lub przebudowa takiego budynku
nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia
na budowę. Jedynie w przypadku, gdy budynek stoi bliżej granicy remont takiego
budynku jak i przebudowę należy zgłosić.

Ponadto na działce
przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub na działce
przeznaczonej
pod
budownictwo
jednorodzinne Inwestor
może
wybudować
wiatę do 50m2 bez
dokonania zgłoszenia
a także bez uzyskania
pozwolenia na budowę. Jedynym warunkiem jest to, że liczba
takich wiat na działce nie może być większa niż dwie na każde 10 arów działki,
Co z budynkami wielorodzinnymi ?
Czy jako właścicielka mieszkania również mogę je przebudować bez zbędnych formalności?
W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych jak i w pozostałych budynkach
innych niż budynki jednorodzinne pozwolenia na budowę wymaga tylko przebudowa elementów konstrukcyjnych lub
przegród zewnętrznych budynku czyli np.
wymiana pokrycia dachowego, wymiana
krokwi na dachu lub wykucie otworu w
ścianie nośnej. Natomiast przebudowa
ścianek działowych lub stawianie nowych
ścianek działowych nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia. Roboty te możemy
wykonywać samodzielnie bez dodatkowych formalności.
A jeśli chciałabym wybudować budynek garażowy lub gospodarczy na
swojej działce ? Z jakimi formalnościami się to wiąże?

Budynki gospodarcze i garażowe
można wybudować jako wolno stojące o
powierzchni zabudowy do 35m2 na zgłoszenie. W tym przypadku również jest warunek, że liczba takich obiektów na działce nie może być większa niż dwa na każde
5 arów działki. Jeśli spełniamy te warunki
możemy taki budynek zgłosić. Należy
jednak pamiętać o tym, że nowe budynki
muszą spełniać zapisy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego – który
jest dostępny w każdej gminie, a także do
zgłoszenia takiego należy dołączyć odpowiednie szkice i rysunki. Ustawodawca
przewidział ułatwienie w budowie takich
obiektów i nie wymagają one pozwolenia na budowę i projektu budowlanego
wykonanego przez projektanta, ale mimo
wszystko należy do zgłoszenia dołączyć
informacje charakteryzujące obiekt tj. rysunki lub opis z którego będzie wynikało
jak dany obiekt będzie wyglądał, jakiej
będzie konstrukcji oraz jak będzie usytuowany na działce.

Bieg po zdrowie
nej jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.
Realizację zajęć w programie „Bieg
po zdrowie” zaplanowano za pomocą
bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku
odbiorców. Podczas cyklu zajęć zadaniem
dzieci będzie np. przeprowadzenie wywiadu z osobą niepalącą, liczenie kosztów
jakie generuje palenie papierosów, praca
w grupach przy tworzeniu antyreklamy
papierosów lub tworzenie komiksu z bohaterami programu. Podstawą zajęć jest
stymulowanie kreatywności i aktywności. Uczniowie są zachęcani do aktywnego udziału poprzez dyskusję, wymianę
doświadczeń, spostrzeżeń, refleksji czy
pomysłów. Aktywny udział sprzyja identyfikowaniu się z omawianą tematyką
i motywuje do tego, aby zdobytą wiedzę
i umiejętności stosować w codziennym
życiu. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów
czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą
tłem poruszanych tematów. Program jest

skierowany także do rodziców lub opiekunów uczniów, gdyż jak wskazują badania
naukowe, zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.
Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały edukacyjne: podręcznik dla nauczyciela, zeszyt ćwiczeń dla ucznia, plakaty, ulotkę
informacyjną dla rodziców. Wsparciem
w realizacji programu jest cykl filmów
edukacyjnych, nagrany przez Główny
Inspektorat Sanitarny wraz z ekspertami
z dziedziny psychologii oraz autorami
programu. Filmy dostępne na kanale YouTube Głównego Inspektora Sanitarnego.
W celu wdrożenia programu w
szkołach, dnia 6 lutego br. w siedzibie
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzelcach Opolskich odbyło
się szkolenie dla realizatorów programu. Szkolni koordynatorzy zostali zapoznani z założeniami oraz metodyką
realizacji programu oraz otrzymali materiały edukacyjne. Realizacja programu
w szkołach rozpocznie się w marcu 2017r.
Patrycja Płoszaj
PSSE w Strzelcach Opolskich

Był karnawał...
Podczas tegorocznego karnawału
strzeleccy seniorzy bawili się wesoło.
27 stycznia na zabawie karnawałowej w
„Alter-Ego” – motelu leśnym w Strzelcach Opolskich przy oprawie muzycznej
zespołu „Simdens” z Warmątowic. 24
lutego w tym samym lokalu odbył się
„Babski Comber”. Panie przybyły na bal
w nietypowych kreacjach. Były pielęgniarki, zakonnice, bajkowe księżniczki,
anielice i potworna czarownica z miotłą.
Przy dźwiękach Marsza Radetzkiego na
parkiet wkroczyło „7 Gwiazd” z Warmątowic, które następnie tańczyły przy muzyce Penguine Dance Albania, zbierając
po występie gorące brawa. W sumie w
obu imprezach uczestniczyło 98 osób.
Prezes Stowarzyszenia
– Janusz Wnuk

W 2017 ROKU REALIZOWANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową zakres wsparcia:
•
Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu,
• Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
• Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania,
• Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
• Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
• Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej
protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co
najmniej na III poziomie jakości),
• Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie
opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego
opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu
wychowania przedszkolnego).
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - zakres wsparcia:
1. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
2. Dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
– do 4.000 zł,
3. Opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie
realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest
możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie
przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
Warunki zwiększenia dofinansowania
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
1. 700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy,
2. 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania
nauki poza miejscem zamieszkania,
3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie
na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.
Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny
Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku
do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:
1. do 25% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających
jeden rok – do 50%,
2. do 50% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach
wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
3. do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy
edukacji na poziomie wyższym;
4. do 100% – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku)
danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia
i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie
maksymalnej na każdym etapie nauki.
Wnioski przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul.
Bolesława Chrobrego 5 w Strzelcach Opolskich od 6 marca 2017 r. w trybie ciągłym
jednak nie później niż:
a) w przypadku Modułu I do dnia 30 sierpnia 2017 r.,
b) w przypadku Modułu II:
• do dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego
2016/2017)
• do dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego
2017/2018)
Pełną informację o programie udziela pracownik PCPR pod nr telefonu (77) 4613381.
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie www.pcprstrzelceop.pl
W kolejnym numerze szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu Aktywny
samorząd w 2017 roku.

Pamiętajcie o czyszczeniu kominów!

Często przez niesprawny przewód
kominowy dochodzi do pożarów budynków oraz podtrucia tlenkiem węgla potocznie zwany czadem. Często pożary sadzy spowodowane są zaniedbaniami przez
użytkowników kominów. Podstawowym i
najważniejszym błędem jest brak czyszczenia przewodów dymowych. Palenie w
piecu śmieciami, mokrym drewnem również prowadzi do osadzania się cząsteczek
sadzy.

„Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, iż w 2017
roku Powiat Strzelecki przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny
Samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.
CEL GŁÓWNY PROGRAMU – wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy - osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
zawodowym i w dostępie do edukacji.

Państwowa Inspekcja Sanitarna wdraża nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej

Pod takim tytułem w roku szkolnym
2016/2017 rusza I edycja nowego programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej,
skierowanego do dzieci z IV klas szkół
podstawowych, a więc w wieku 9-10 lat.
Program został opracowany w Głównym
Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami z Wydziału Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego. Realizacja programu została objęta honorowym
patronatem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia
i Rzecznika Praw Dziecka.
I edycja programu obejmie do 20%
szkół podstawowych w Polsce. W powiecie strzeleckim w tej edycji udział wezmą
szkoły strzeleckie, tj. PSP nr 1, PSP Nr 2,
PSP nr 4 oraz PSP w Suchej, PSP w Błotnicy Strzeleckiej oraz ZPO w Kadłubie.
Działaniami edukacyjnymi zostanie objętych ok. 100 uczniów.
Głównym celem programu jest opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku
wolnym od dymu tytoniowego. Istotnym
celem realizowanej edukacji prozdrowot-

Program pilotażowy

Gdy już dojdzie do zapalenia się sadzy w przewodzie kominowym, w pierwszej kolejności musimy zaalarmować o
tym zdarzeniu straż pożarną oraz wygasić palenisko. Pamiętajmy o zamknięciu
dopływu powietrza do pieca zarówno od
dołu jak i od góry. Dozorujmy na całej
długości przewód kominowy czy nie występują pęknięcia. Ważne żeby do palącego komina nie wlewać wody.
Z jednego litra H2O powstaje aż 1700

litrów pary, co niestety może doprowadzić
do popękania przewodu, a nawet jego rozerwania. Po pożarze sadzy w kominie
należy wezwać kominiarza, aby dokonał wyczyszczenia przewodów i zwrócił
uwagę na ich stan techniczny. Należy
pamiętać, iż przez nieszczelne przewody
wędrują palące się cząstki materiału palnego lub bardzo gorące gazy spalinowe, w
tym groźny, niewyczuwalny tlenek węgla
(czad).

Panu

Piotrowi Wiatrkowi
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Brata

składa
Rada i Zarząd Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego

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

STAROSTA STRZELECKI

STAROSTA STRZELECKI

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 (J.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), podaje
do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 21.02.2017 r. na rzecz Pana
Roberta Białdygi prowadzącego działalność gospodarczą PHU TRANSKOM, decyzji
nr 63/17 o pozwoleniu na budowę linii technologicznej do płukania i czyszczenia
kruszywa kopalnianego z dużą ilością zaglinienia w skład, której wchodzą: zbiornik
wody czystej o poj. 250 m3, zbiornik wody brudnej o poj. 250m3, silos osadnikowy
o poj. 250 m3, stacja kontenerowa, kosz zasypowy: KZ-3 o poj. 15m3, przesiewacz
2-pokładowy wibracyjny odwadniający, prasa filtracyjna, automatyczna stacja przygotowania wraz z przenośnikami taśmowymi i rusztami rolkowymi oraz infrastrukturą
towarzyszącą, w ramach zadania pn. Zakład przeróbki wapienia w związku z eksploatacją złoża wapienia triasowego „Szymiszów” w Szymiszowie, na działkach nr 472,
473.

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 (J.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), podaje
do publicznej wiadomości informację o wydani u w dniu 21.02.2017 r. na rzecz Pana
Roberta Białdygi prowadzącego działalność gospodarczą PHU TRANSKOM, decyzji
nr 62/17 o pozwoleniu na budowę linii technologicznej do przeróbki kruszywa służącego do produkcji mas bitumicznych, betonów, prefabrykatów betonowych, podbudowy
drogowej oraz nawozów wapniowo-magnezowych naturalnych, w skład, której wchodzą: wał ziemny, zbiornik wody czystej o poj. 250 m3, zbiornik wody brudnej o poj.
250 m3, silos osadnikowy o poj. 250 m3, dwa kosze zasypowe: KZ-1 o poj. 60 m3, KZ-4
o poj. 10 m3, kruszarki udarowe: 1-stopnia SHB 20/160, 2-stopnia SNH 20, trzy przesiewacze 3-pokładowe, dwa przesiewacze 2-pokładowe wraz z przenośnikami taśmowymi i rusztami rolkowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania pn.
Zakład przeróbki wapienia w związkuz eksploatacją złoża wapienia triasowego „Szymiszów” w Szymiszowie, na działkach nr 472, 473.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
– Wydział Architektoniczno – Budowlany,
ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 213
(w godzinach pn. 7.30 – 17.00, wt.-cz. 7.30 – 15.30,pt. 7.30 – 14.00),
można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.
						
z up. Starosty
Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
– Wydział Architektoniczno – Budowlany,
ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 213
(w godzinach pn. 7.30 – 17.00, wt.-cz. 7.30 – 15.30,pt. 7.30 – 14.00),
można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.
z up. Starosty
Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

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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STAROSTA STRZELECKI

STAROSTA STRZELECKI

stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) podaje
do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 23 lutego 2017r. na rzecz
„IZOBUD” Spółka z o.o. w Łąkach Kozielskich, decyzji nr 70/17 o zmianie decyzji
Starosty Strzeleckiego nr 345/13 z dnia 15.10.2013 r. (sprawa nr UA.6740.1.351.2013.
BM1) o pozwoleniu na przebudowę i rozbudowę hali produkcyjnej w związku z uruchomieniem innowacyjnej linii produkcyjnej do produkcji pap tradycyjnych w miejsce
zlikwidowanej starej linii oraz budowę ekranu akustycznego, w Łąkach Kozielskich
przy ul. Leśnej 4, na nieruchomości obejmującej działki nr: 694, 730/1, 764, 698, 1027,
763, zmienioną decyzją Starosty Strzeleckiego nr 47/14 z dnia 11.02.2014r. (sprawa
nr UA.6740.1.28.2014.BM1) oraz decyzją nr 283/15 z dnia 30.09.2015r. (sprawa nr
UA.6740.1.268.2015.BM1), w części projektu budowlanego, w zakresie wykonania
robót budowlanych polegających na montażu urządzeń w postaci 8 mieszalników do
wytwarzania mas bitumicznych w północnej części istniejącej hali produkcyjnej papy,
w ramach inwestycji o nazwie „wdrożenie innowacji na skalę światową w zakresie
produkcji znacząco ulepszonych membran bitumicznych”.

stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.),
podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 16 lutego 2017r. na
rzecz MUBEA AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o., Zimna Wódka, ul. Europejska 9,
47-143 Ujazd, decyzji administracyjnej Nr 55/17 o pozwoleniu na przebudowę wraz ze
zmianą sposobu użytkowania części hali Mubea II (nowa linia technologiczna do powlekania elementów stalowych) w miejscowości Zimna Wódka, przy ul. Europejskiej
9, na działkach ewid. nr: 264/3, 265/3, 266/16 obr. ewid. Olszowa
i nr: 29/27,
29/28, 1/10 obr. ewid. Zimna Wódka, jedn. ewid. Ujazd-obszar wiejski.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
–Wydział Architektoniczno-Budowlany,
ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212
(w godzinach pn. 7.30÷17.00, wt.-czw. 7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00),
można zapoznać sięz treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.
z up. Starosty
Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212,
(w godzinach pn.7.30÷17.00, wt.÷cz.7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00)
można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.
z up. Starosty
Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje

że w dniu 6 kwietnia 2017 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Starostwa Strzeleckiego
przy ulicy Jordanowskiej nr 2, w sali narad (II piętro) odbędzie się drugi przetarg ustny
nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości Powiatu Strzeleckiego, położonych w
Leśnicy przy ulicy Dworcowej, niezabudowanych. Nieruchomości wpisane są w księdze
wieczystej nr OP1S/00069194/5, bez obciążeń. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczone są symbolem 7 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
L.p.

cena
numer powierzchnia wywoławcza
działki
brutto
(w tym
23 % VAT)

wadium

minimalne
postąpienie
ceny

godzina
rozpoczęcia
przetargu

1.

1227/1

0,1131 ha

40 590 zł

2 100 zł

410 zł

900

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1227/2
1227/3
1227/4
1227/5
1227/6
1227/7

0,0885 ha
0,0887 ha
0,0892 ha
0,0895 ha
0,0897 ha
0,0989 ha

31 980
31 980
31 980
31 980
31 980
31 980

1 600 zł
1 600 zł
1 600 zł
1 600 zł
1 600 zł
1 600 zł

320
320
320
320
320
320

930
1000
1030
1100
1130
1200

zł
zł
zł
zł
zł
zł

zł
zł
zł
zł
zł
zł

Wadium (płatne w pieniądzu) należy wpłacić do dnia 1 kwietnia 2017 r. na konto
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśnica, Oddział
Strzelce Opolskie, na rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006. Wadium wpłacone
przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości, a w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w terminie wskazanym
przez sprzedającego – przepada.
Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem umowy
sprzedaży i dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i
Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 110, telefon nr 77-4401-740.
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

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

Już po karnawale...

Z ogromną przyjemnością informujemy dziś Państwu o tym, że grono Jubilatów - mieszkańców powiatu
strzeleckiego, którzy w ostatnim czasie obchodzili swoje okrągłe urodziny, znów się powiększyło. I to aż o
pięcioro dziewięćdziesięciolatków.
Wspaniały jubileusz 90-lecia obchodziła 16 lutego br. Pani Elżbieta
Anderwald, mieszkająca w Staniszczach Wielkich.
Pani Gertruda Halupczok,
mieszkanka Krośnicy, 90 urodziny
świętowała 27 lutego br.
Pan Roman Labisch, mieszkający w Kluczu, swoje 90. urodziny
obchodził 12 lutego br.
Pani Joanna Weidel-Marciniak, mieszkająca w Zawadzkiem,
jubileusz 90-lecia urodzin świętowała 24 lutego br.
Pani Małgorzata Kral, mieszkająca w Zalesiu Śl., rocznicę 90 urodzin obchodziła 26 lutego br.
W tych uroczystych dniach
wszystkich Jubilatów odwiedzili nie
tylko członkowie rodzin i bliskich,
ale i przedstawiciele władz Powiatu
Strzeleckiego oraz gmin. Nie mogło
zabraknąć oficjalnych gratulacji i najlepszych życzeń, no i oczywiście urodzinowego prezentu w imieniu całej
naszej społeczności.

Pani Gertruda Halupczok 90 urodziny świętowała 27 lutego br.

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych i mieszkańcy DPS w Kadłubie oraz zaproszeni goście 10 lutego bawili się doskonale na dorocznym Balu karnawałowym zorganizowanym przez p. Iwonę Mielcarz. Impreza była wspaniała, a piękne stroje o tematyce
morskiej, ciekawe konkursy i świetna muzyka sprawiły, że trudno było zakończyć bal i
wracać do domu...
Organizatorzy bardzo dziękują młodzieży z Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Strzelcach Opolskich i ich opiekunom p. Annie Mainka i p. Agnieszce
Kozłowskiej za przyjęcie zaproszenia i wspólna zabawę.
A kolejny bal już za rok…

Pan Roman Labisch swoje 90. urodziny obchodził 12 lutego br.

Pani Joanna Weidel-Marciniak jubileusz 90-lecia
urodzin świętowała 24 lutego br.

Pani Małgorzata Kral rocznicę 90 urodzin
obchodziła 26 lutego br.

Marzec w Powiatowym Centrum Kultury
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 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/
Wtorki 7.03.2017r. – Kurs komputerowy dla Seniorów;
03.03.2017 (piątek) godz. 17:00 – Warsztaty plastyczne „Gdzie ta wiosna?” dla dzieci w wieku 6-12 lat, wstęp
płatny;
08.03.2017 (środa) godz. 17:00 – Dzień Kobiet w PCK – projekcja filmu „O północy w Paryżu”, nauka tańców z
epoki dwudziestolecia międzywojennego, sesja zdjęciowa w klimacie lat 20 i 30 XX wieku, wstęp wolny;
10.03.2017 (piątek) godz. 17:00 – Warsztaty plastyczne „Ptaszek w gnieździe” dla dzieci w wieku 6-12 lat, wstęp
płatny;
11.03.2017 (sobota) godz. 14:00 – „Chiński Nowy Rok” warsztaty oraz program artystyczny przygotowany przez
nauczycieli i studentów Instytutu Konfucjusza z Uniwersytetu Wrocławskiego, wstęp wolny;
17.03.2017 (piątek) godz. 17:00 – Warsztaty plastyczne „Kolorowy motyl” dla dzieci w wieku 6-12 lat, wstęp
płatny;
18.03.2017 (sobota) godz. 14:00 – Dziecięca Politechnika Opolska, wykład pt. „Co w windach piszczy, czyli bezpieczeństwo pod kontrolą”;
21.03.2017 (wtorek) godz. 10:00 – Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem – autorem słuchowisk radiowych i
powieści dla dzieci, wstęp wolny;
24.03.2017 (piątek) godz. 17:00 – Warsztaty plastyczne „Wielkanocne jajo” dla dzieci w wieku 6-12 lat, wstęp
płatny;
28.03.2017 (wtorek) godz. 17:00 – wiosenne warsztaty makijażu dla kobiet, wstęp wolny;
02.04.2017 r. godz. 16:00 – Spektakl teatralny dla dzieci „W 7 dni dookoła bajki” /sala widowiskowa/ wstęp płatny;

