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Pięćdziesiąt tysięcy złotych dla lekarzy

Pamiątkowe zdjęcie obecnych przy podpisaniu umowy Powiatu Strzeleckiego z Uniwersytetem Opolskim, 15 marca br. Od lewej: Waldemar Gaida - członek Zarządu, Karol Cebula
- honorowy senator UO, prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, starosta Józef Swaczyna, wicestarosta Janusz Żyłka.
Więcej czytaj na str. 5

15 wejściówek na XV Galę Lauri!
Zaproszenie dla Czytelnika dwutygodnika „Powiat Strzelecki”
wraz z osobą towarzyszącą
na

GALĘ LAURI 2017

25 marca 2017 roku o godz. 16:00
w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich
przy ul. Dworcowej 23.
W programie:
Wręczenie nagród w konkursach:
Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego 2016
Nauczyciel Roku Powiatu Strzeleckiego 2016
Rozstrzygnięcie konkursu
Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2016
Koncert w stylu wiedeńskim
Dworska Orkiestra Kameralna z Filharmonii Opolskiej
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 20 marca pod numerem telefonu 77 440 17 13
lub osobiście w pok. 310, III p. w siedzibie starostwa powiatowego.

O włos!
Tak najkrócej można podsumować
głosowania członków obydwu kapituł
konkursowych – i tej wybierającej Najlepszego Ucznia Powiatu, i tej wybierającej
Najlepszy Produkt Powiatu. Kandydatury były znakomite, a wybór – niezwykle
trudny. Dlatego o pozycji „primusa inter
pares” (pierwszego wśród równych) – bo
tego określenia trzeba użyć w stosunku do
uczniów, choć każdy ze zgłoszonych do
tytułu „najlepszego” już jest prymusem
w swojej szkole, to przecież rywalizował
z innymi prymusami w swojej kategorii
wiekowej – decydowały niuanse. Dokładnie: w jednej z kategorii o pierwszeństwie
przesądziło… pół punktu!
Adaś wylosował telewizor dla szczęśliwca
Nieco większa – ale tylko nieco! - różnica wystąpiła w ocenie
produktów i usług rywalizujących
o miano najlepszych w czterech
kategoriach: działalności usługowej, produkcyjnej, hotelarsko-gastronomicznej oraz przetwórstwo
rolno-spożywcze. W dwóch kateNauczycielem Roku wybrano...
goriach o zwycięstwie przeważył
Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego to...
jeden tylko punkt!
O decyzjach kapituł konkursowych oraz o tym, komu przyznali mieszkańcy naszego powiatu
Nagrodę Konsumenta dowiemy
się już wkrótce – podczas XV Gali
Lauri, 25 marca.
Pełna relacja z tej wyjątkowej
w roku uroczystości – już w naNajlepszy Produkt
stępnym numerze naszego dwutyPowiatu Strzeleckiego 2016 to...
godnika.
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Rusza przebudowa ulicy Zakładowej
Dziewiątego marca br. została podpisana umowa z wykonawcą zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej 2273 O
ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich”.
To początek inwestycji pn. „Przebudowa
i rozbudowa ciągu komunikacyjnego północnego obejścia i komunikacji gospodarczej miasta Strzelce Opolskie”.
Na to zadanie Powiat Strzelecki uzyskał dofinansowanie w ramach „Programu
przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
(czyli dawnych „schetynówek”), a więc
poniesie tylko połowę kosztów inwestycji oszacowanej po przetargu na 1,68 mln
złotych.
Co się zmieni?
Planowana jest przebudowa odcinka
drogi na długości 1274 m, rozpoczynającego się tuż za skrzyżowaniem z drogą
wojewódzką nr 426. To konieczność. Z
kilku powodów. Po pierwsze - ruch na
niej zwiększył się znacznie w związku z
rozwojem leżących nieopodal zakładów
przemysłowych, a stan jej nawierzchni
jest zły, w dodatku nie jest przystosowana
ani do zwiększonego ruchu pojazdów ani
do dużych obciążeń ciężarówek. Większy
ruch i cięższe pojazdy to również większy
hałas dla mieszkańców. Pobocza gruntowe są niewłaściwie wyprofilowane i uniemożliwiają prawidłowe odprowadzanie
wód, a stan przydrożnych rowów także
jest zły. Brak również chodników, a ruch
rowerowy odbywa się po jezdni.
W ramach inwestycji przewidziano
przebudowę dwóch skrzyżowań: z drogą
gminną, czyli ulicą Leśną i z drogą powiatową, czyli ulicą Osiecką. Konstrukcja
jezdni ul. Zakładowej zostanie przystosowana do większego ruchu i zwiększonego obciążenia (dopuszczalne obciążenie
będzie wynosić 11,5 tony na oś), a nowa
nawierzchnia ma być odporna na koleinowanie. Jej odwodnienie przewidziano
przez obustronne rowy przydrożne.
Natomiast w celu ochrony pobliskich
zabudowań przed nadmiernym hałasem
wynikającym z ruchu pojazdów, planowany jest montaż ekranów akustycznych
o łącznej długości 122 m. Chodnik poja-

wi się na długości 93 m. Będą też nowe
pobocza, w części utwardzone. Powstanie
również jedno przejście dla pieszych z aktywnym oznakowaniem.
Prace, zgodnie z podpisaną a wspomnianą wcześniej umową, rozpoczną się

3 lipca. Termin ich zakończenia przewidziano na 9 września br.
Wykonawcą robót będzie firma, która wygrała przetarg, czyli OLS Spółka z
o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w
Lublińcu.
mg

Uważajcie na te firmy kredytowe!
Mieszkańcy powiatu strzeleckiego zostali oszukani
Zwracamy uwagę na to, że Council:
1.

Ostrzeżenia są wykorzystywane w
przypadku stwierdzenia przez Urząd
szczególnie uzasadnionego podejrzenia
stosowania przez przedsiębiorcę nielegalnej praktyki, która może narazić szeroki
krąg konsumentów na znaczne straty finansowe lub niekorzystne skutki.
W roku bieżącym zostały już wydane dwa istotne ostrzeżenia. Konsumenci
z naszego powiatu również padli ofiarami
nieuczciwych działań poniższych firm
dlatego bądźmy ostrożni i nie korzystajmy z niepewnych firm pośrednictwa kredytowego
I. UOKiK ostrzega: Europejska
Grupa Finansowa Council, prowadząca
pośrednictwo, proponuje konsumentom
kredyty, których warunki nie odpowiadają
ich potrzebom i możliwościom spłaty, a
skorzystanie z jej usług może się wiązać
z obowiązkiem zapłaty wysokiego wynagrodzenia.
Do Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów napływają skargi konsumentów dotyczące praktyk spółki EGF
Council z Wrocławia. Przedsiębiorca
oferuje pośrednictwo kredytowe działając
pod marką handlową Personal Finanse.
Swoją ofertę kieruje do konsumentów,
którzy mają trudności z pożyczeniem pieniędzy.

Musimy bronić pszczół
Jeśli wyginą pszczoły, człowiekowi zostaną cztery lata istnienia
Albert Einstein

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Od ubiegłego roku nowym narzędziem Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów służącym przeciwdziałaniu naruszeniom praw konsumentów są
ostrzeżenia konsumenckie.

Komunikat Ośrodka Doradztwa Rolniczego

2.

3.

oferuje konsumentom kredyty, które
nie odpowiadają ich potrzebom ani
możliwościom spłaty. Jak wynika ze
skarg, konsumenci otrzymują ofertę zawarcia umowy lub nawet kilku
umów o wartości znacznie przekraczającej zgłaszane zapotrzebowanie.
Jednocześnie przedstawiciele Council zapewniają ich, że oferta jest korzystna, bo nadwyżkę będzie można
zwrócić do banku, jest to część szerszego planu zmierzającego do wyczyszczenia historii kredytowej, czy
polepszenia zdolności kredytowej.
Tym zawiłym wyjaśnieniom towarzyszy przekaz, żeby konsumenci niczym się nie martwili, ponieważ ostatecznie wszystko będzie załatwione
zgodnie z ich oczekiwaniami.
nakłania konsumentów bez zdolności
kredytowej, do zaciągnięcia zobowiązań za pośrednictwem osoby trzeciej,
opisywanej jako osoba uwiarygodniająca, wspomagająca gwarant,
żyrant. Jednocześnie zapewnia ich,
że po pewnym czasie zobowiązanie
zostanie na nich przeniesione. Tymczasem, zgodnie z prawem przejęcie
długu wymaga zgody wierzyciela.
Nie można mieć zatem pewności, że
bank taką zgodę wyrazi.
nie podaje klientom informacji o
kosztach wykonywanej usługi pośrednictwa finansowego podczas
zawierania umowy. Konsumenci,
którzy skarżyli się do Urzędu byli
zaskoczeni wysokością wynagrodze-

nia, jakie mieli zapłacić. Według nich
było ono rażąco wygórowane
II. Prezes UOKiK ostrzega: firma pożyczkowa European Financial Corp. nie
oddaje klientom pobranych opłat administracyjnych, gdy nie dochodzi do zawarcia umowy. Koszty wynoszą od 1500 zł
do 10 000 zł.
Do Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów docierają skargi na firmę
pożyczkową European Financial Corp.
Dotyczą one tego, że przedsiębiorca zatrzymuje opłaty pobrane od klientów, gdy
nie dochodzi do zawarcia umowy o kredyt
konsumencki.
Prezes Urzędu ustalił, że European
Financial Corp. pobiera tzw. opłatę administracyjną, gdy konsument stara się
o pożyczkę. Opłata zależy od wysokości
kredytu i wynosi od 1 500 zł do 10 000
zł. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, jeśli nie dojdzie do zawarcia
umowy, konsument ma prawo do zwrotu
wszystkich opłat.
UOKiK ostrzega: z zebranych informacji wynika, że European Financial
Corp. nie oddaje klientom pobranych
opłat, mimo że umowa nie zostaje zawarta. Jest to niezgodne z prawem.
Praktyki European Financial Corp.
powodują znaczne straty finansowe dla
szerokiego kręgu konsumentów, dlatego
Prezes UOKiK zdecydował o ostrzeżeniu
konsumentów.
Przedsiębiorca działa na terenie całej
Polski.
Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

W celu ochrony pszczół, pszczelarze apelują, aby opryski wykonywać w
godzinach wieczornych lub nocą. Wykonywanie oprysków w dzień to główna
przyczyna zmniejszania się liczby pszczół
w naszym kraju. Wyniszczają je środki
ochrony roślin, a zwłaszcza pestycydy.
Szacuje się, że z powodu środków chemicznych na świecie zginęło 40 proc.
rodzin pszczelich, a w Polsce z powodu
niewłaściwego stosowania środków chemicznych pszczelarze stracili w niektórych rejonach kraju - połowę swoich zbiorów. Świadczy to o przechemizowaniu
gleby, która, jeśli wyda kwitnącą roślinę,
to po prostu zabija pszczoły i jak się można domyśleć - człowieka również, siejąc
nowe przypadki nowotworów i innych
chorób. Powodem takiego stanu rzeczy
jest niewłaściwe traktowanie ustawy, na
którą powołują się osoby szkolące chemizacyjnie rolników. Szkolenia takie wykonują osoby nie mające żadnej znajomości
problemów z zakresu pszczelarstwa, najczęściej poświęcając w całym szkoleniu
rolników 15 minut na ochronę pszczół,
cytując suche zapisy ustawy, której interpretacja jest inna, jeśli dokonuje jej laik
z pszczelarstwa a zupełnie inna, gdy dokonuje jej pszczelarz z doświadczeniem.
Pszczoły są bardzo ważne w ekosystemie. Jeśli pszczoły wyginą, zniknie
trzy czwarte roślinności, dlatego że aż tyle
roślin wymaga zapylaczy! Organizacja
Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia
i Rolnictwa (FAO) oszacowała, że około
100 gatunków roślin uprawnych dostarcza nam blisko 90 proc. żywności. Z tych
100 gatunków aż 71 jest zapylanych przez
pszczoły. Dzięki zapylaczom mamy też
około 4000 odmian warzyw, olej i kawę.
Rolnicy stosujący systemiczne środki
owadobójcze muszą przyjąć do wiadomości, że środki te wchodzą w symbiozę z
rośliną, i rośliny zaczynając kwitnąć trują
pszczoły przez cały okres kwitnienia. Dotyczy to owadobójczych środków zawierających neonikotynoidy. Trucizna z tych
środków lokuje się w nektarze i w pyłku.
W momencie oprysku wydziela się
zapach i pszczoły - szczególnie przy braku
pożytku -odkrywają ten zapach, informują się wzajemnie i intensywnie tam lecą.
Jeżeli każda zbierze choćby troszeczkę
cieczy z rośliny, nawet niekwitnącej, żeby
zbadać co to jest - najczęściej kończy
się to podtruciem pszczół. Dzieje się tak

również, jeśli taki oprysk przeprowadzi
się w pobliżu pasieki tuż przed końcem
lotu pszczół, kiedy jest ciepło. Wówczas
pszczoły mogą ulec całkowitemu wytruciu w ciągu jednej godziny!
Niewłaściwe wykonywanie oprysków na polach niesie za sobą zagrożenie
dla zdrowia i życia pszczół. Przed decyzją
o wykonywaniu oprysków należy dołożyć
wszelkich starań, aby zabiegi te wykonywać tylko wtedy, kiedy jest to uzasadnione ekonomicznie lub kiedy przekroczone
są progi ekonomicznej szkodliwości, czyli
kiedy choroby lub szkodniki przewyższą
całkowite koszty zwalczania ich. Należy
stosować środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z instrukcją
oraz przestrzegać okresu prewencji, czyli czasu, jaki musi minąć od oprysku do
bezpiecznego kontaktu pszczoły z rośliną
(jest to określone w instrukcji). Jest to także ważne dla zdrowia ludzi oraz zwierząt,
aby zachowany był okres karencji, czyli
okres który musi minąć od zastosowania
środka do zbiorów lub możliwości spożycia. Pamiętajmy, że chroniąc pszczoły
– chronimy nasze środowisko i życie na
ziemi.
Zgodnie z zaleceniami Państwowej
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
należy:
• aplikować wyłącznie środki ochrony
roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zezwoleń lub pozwoleń na handel
równoległy;
• stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi na etykiecie;
• dobierać środki ochrony roślin w taki
sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na
organizmy niebędące celem zabiegu;
• nie stosować preparatów toksycznych
dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na
których występują kwitnące chwasty;
• wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających;
• zachowywać minimalne odległości
od pasiek;
• przestrzegać okresów prewencji;
• nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy
użytkowej podczas zabiegu.

Ważne dla osób niepełnosprawnych!

Wnioski o dofinansowanie
można składać
Rada Powiatu Strzeleckiego na sesji 22 lutego br. przyjęła uchwałę w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w roku 2017
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie. W ślad za tą uchwałą Zarząd powiatu Strzeleckiego na swoim
posiedzeniu 10 marca br. podjął decyzję o „Zasadach przyznawania dofinansowania ze
środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w 2017 r.”
W roku 2017 w naszym powiecie kwota PFRON na pomoc dla osób indywidualnych
wynosi ponad 393 tysięcy złotych. Wnioski o dofinansowanie z tych środków można już
składać

O jaką pomoc mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne?

O dofinansowanie swojego uczestnictwa – a w szczególnych przypadkach także
opiekunów - w turnusach rehabilitacyjnych.
O pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – dla osób indywidualnych dofinansowanie wynosi 65 proc. Kosztów
danego sprzętu, ale nie więcej niż 5 tysięcy złotych. Limit dofinansowania do aparatów
słuchowych dla osób powyżej 26 roku życia wynosi 1 tysiąc złotych.
Można także ubiegać się o sfinansowanie, przynajmniej w części, usług tłumacza
języka migowego lub tłumacza-przewodnika.
Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych – to kolejne przedsięwzięcie,
które może być dofinansowane ze środków PFRON. Wysokość dofinansowania – nie
więcej niż 5 tysięcy złotych. Warto dodać, że dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania może być uruchomione tylko wtedy, kiedy Powiat otrzyma
dodatkowe środki PFRON, lub wtedy, kiedy pula dotychczasowych pieniędzy nie zostanie wykorzystana.
Likwidacja barier architektonicznych. O pomoc w ich dofinansowaniu mogą starać
się osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się. W tym przypadku kwota
dofinansowania także nie może być większa niż 5 tysięcy złotych (z wyjątkiem uzasadnionych przypadków).
O wszystkie szczegóły można pytać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Strzelcach Opolskich. Tam również należy składać wnioski o pomoc.
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OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich
oraz
Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
organizują

20 kwietnia 2017 roku
w godz. od 10:00 do 13:00

„Strzeleckie Targi Pracy i Edukacji”
w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 23.
Firmy zainteresowane udziałem proszone są
o kontakt do 24.03.2017 roku
z Powiatowym Urzędem Pracy pod nr tel. 77 462 18 10.

Uwaga!

Zmiana dyżurów aptek
W związku z likwidacją Apteki mgr. W Urbanowicz
przy ul. Osiedle Piastów Śląskich 21 w Strzelcach Opolskich,
w marcu 2017 r., wprowadzono zmiany w harmonogramie dyżurów aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego.

18 marca 2017 r. dyżur pełnić będzie:

Apteka „Multifarm” Zdrowie i Uroda Sp. z o.o.,
ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55.

27 marca 2017 r. dyżur pełnić będzie:
Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o.,
ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383.

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY
Informujemy o organizacji dyżuru
specjalisty ds. funduszy europejskich
Lokalnego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich (LPI) w Kędzierzynie-Koźlu
dnia 21 marca 2017 r. (wtorek)
w godzinach 9:00 – 12:00

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
przy ul. Jordanowskiej 2.

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

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.

ZATRUDNIMY !!!
PKS w Strzelcach Opolskich S.A.
zatrudni:

Kierowców autobusowych do pracy z miejscowości:
Strzelce Op., Ujazd, Krapkowice,
Gogolin, Kędzierzyn-Koźle
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Kadr
pod nr telefonu 77 461 32 81 wew. 524.

SPOTKANIE REKRUTACYJNE!!!
W dniu 23.03.2017 r. o godz. 10.00
odbędzie się spotkanie rekrutacyjne w:

Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Andrzej
w Zawadzkiem
ul. Lubliniecka 12, 47-120 Zawadzkie
na stanowisko:

operator suwnicy
– do przyuczenia w trakcie zatrudnienia.
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POWIATOWY URZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a
tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl
www.pup-strzelce.pl

STANOWISKO
SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

ZIMNA WÓDKA

- wykształcenie min. średnie - min. 2 lata doświadczenia zawodowego w naliczaniu wynagrodzeń i obsłudze
ubez. Społ. Oraz podatku dochodowego w firmie produkcyjnej
- mile widziane komunikatywna znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego
- wykształcenie wyższe pedagogiczne, - doświadczenie
pracy w szkole, - dyspozycyjność przez 5 dni w tygodniu, - biegła znajomość j. angielskeigo
- wykszt. średnie zawodowe, - prawo jazdy kat. B, - samodzielność, - umiejętność nawiązywanie kontaktów, praca w zespole, - biegła znajomość j.ang., j.niem.
- wykształcenie wyższe
- b. dobra organizacja czasu pracy, dokładność, sumienność, - biegła znajomość j.niemieckeigo
- wykształcenie średnie, - prawo jazdy kat. B
- mile widziana umiejętność obsługi pakietu Office i programu subiekt, - min. 2 lata doświadczenia, mile widziane w branży hydraulicznej
- wykształcenie zasadnicze zawodowe – elektryczne
- doświadczenie jako sprzedawca, - obsługa komputera
- obsługa kasy i terminala płatniczego
- książeczka sanepidowska
- wykszt. wyższe, - prawo jazdy kat. B, - znajomość branży rolniczej - znajomość j.ang., j.ros. w stopniu dobrym
- wykształcenie zawodowe, - książeczka sanepidowska
- mile widziane
- wykszt. zasadnicze zaw., - książeczka sanepidowska

		
NAUCZYCIEL JĘZYKA ANG.

JEMIELNICA

SPECJALISTA DS. LOGISTYKI

ZAWADZKIE

ASYSTENTKA BIURA ZARZĄDU
ZAWADZKIE
- TŁUMACZ		
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
STRZELCE OPOLSKIE
		
SPRZEDAWCA / KASJER
STRZELCE OPOLSKIE
		
		
KASJER HANDLOWY
STRZELCE OPOLSKIE
HANDLOWIEC
JEMIELNICA
KUCHARZ
STRZELCE OPOLSKIE
		
KUCHARZ
RASZOWA
KELNER
KOLONOWSKIE
KELNER/KA
STRZELCE OPOLSKIE
		
		
DEKARZ / CIEŚLA
UJAZD / WG ZLECEŃ
MURARZ / DEKARZ
SIEDLEC / WG ZLECEŃ
PRACOWNIK BUDOWLANY
ZAWADZKIE
ROBOTNIK BUDOWLANY
KADŁUB/ WG ZLECEŃ
ROBOTNIK BUDOWLANY
KROŚNICA / WG ZLECEŃ
		
POMOC DEKARZA
KADŁUB / WG ZLECEŃ
		
SPAWACZ METODĄ MAG
ZAWADZKIE
SPAWACZ – ŚLUSARZ
ZAWADZKIE
(gazowy i elektryczny)
FREZER CNC		
TOKARZ
PRACOWNIK MYJNI SAM.
MECHANIK SAM. CIĘŻAROWYCH

ZAWADZKIE
STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE

KIEROWCA AUTOBUSU
KIEROWCA C+E

STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE
+OKOLICE
KIEROWCA C+E
TRANSPORT
MIĘDZYNARODOWY
MAGAZYNIER
ZAWADZKIE
		
MAGAZYNIER
KOLONOWSKIE
		
		
MAGAZYNIER
STRZELCE OPOLSKIE

OPERATOR MASZYNY CNC
KOLONOWSKIE
		

-

wykształcenie średnie, - komunikatywność
książeczka sanepidowska, - mile widziane doświad.
komunikatywna znajomość j.angielskiego
umiejęt. pracy w zespole, mile widziane p. jaz. kat. B i C
wykszt. min. zawodowe, - doświadczenie mile widziane
prawo jazdy kat.B
wykształcenie min. zawodowe
mile widziana umiejętność układania kostki brukowej
mile widziane doświadczenie w budownictwie
wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat. B
mile widziane doświadczenie dekarskie
wykszt. min. zawodowe, - upraw. metodą MAG 135
uprawnienia spawacza (311 oraz 111)

- obsługa frezarki CNC, - obsługa suwnicy z poziomu roboczego, - obsługa wózka widłowego
- mile widziane uprawnienia na wózki widłowe i suwnice
- wykształcenie zasadnicze zawodowe (mechanik, elektromechanik), - doświadczenie w pracy na podobnym
stanowisku, - mile widziane doświadczenie w naprawie
sprzętu ciężkiego
- wykszt. min. zasadnicze zawodowe, - prawo jazdy kat. D
- prawo jazdy kat. C+E
- uprawnienia do przewozu rzeczy
- prawo jazdy C+E
-

wykształcenie średnie zawodowe
preferowane uprawnienia na wózek widłowy
wykształcenie średnie techniczne,
zarządzanie magazynem, - uprawniania na wózek widł.
min. rok doświadczenia
wykształcenie min. średnie, - doświadczenie w branży
technicznej oraz motoryzacyjnej, - znajomość zagadnień
związanych z mechaniką pojazdową, - biegła znajomość
obsługi komputera, - znajomość zasad gospodarki magazynowej, - odporność na stres
- wykształcenie średnie techniczne, - obsługa komputera
- znajomość rysunku technicznego CAD, - obsługa wózka
widłowego, żurawia stacjonarnego, - mi. 1 rok doświadczenia

OPERATOR SUWNICY
ZAWADZKIE
(DO PRZYUCZENIA)
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
STRZELCE OPOLSKIE
		
		
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ
ZAWADZKIE
- DO PRZYUCZENIA			
OPERATOR MASZYN
ZIMNA WÓDKA
OPERATOR MASZYN BUD.
JARYSZÓW / WG ZLECEŃ (FREZARKI, RECYKLERA, WALCA)		
KONTROLER JAKOŚCI
ZAWADZKIE
PILARZ - DRWAL
ZAWADZKIE
ROBOTNIK LEŚNY - DRWAL
KROŚNICA
		
SZWACZKA
OLSZOWA
		
TAPICER MEBLOWY
OLSZOWA
		
KOSMETYCZKA
ZAWADZKIE
FUNKCJONARIUSZ / MŁODSZA
STRZELCE OPOLSKIE
PIELĘGNIARKA		
		
ELEKTRYK - MONTER
ZAWADZKIE /
WG ZLECEŃ
MONTER KABIN SANITARNYCH /
TEREN
URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH
CAŁEGO KRAJU

-

KONSERWATOR ½ ETATU
STRZELCE OPOLSKIE
		
PRACOWNIK POGRZEBOWY
IZBICKO
		

-

obsługa skaner do czytania kodów na paletach
uprawnienia operatora wózków widłowych
min. 6 mc doświadczenia
mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
rzetelna praca
uprawnienia
odpowiedzialność
wykszt. zasadnicze zawodowe, - uprawnienia pilarza
uprawnienia do obsługi pilarek spalinowych
mile widziane doświadczenie
wykształcenie średnie zawodowe
umiejętność szycia w krawiectwie ciężkim
wykształcenie średnie zawodowe
praktyka w zawodzie, - umiejętność tapicerowania
wykształcenie pomaturalne/policealne, - min. rok doświadczenie, - umiejętność stylizacji paznokci, pielęgnacji twarzy, depilacji twarzy i ciała
wykształcenie min. średnie pielęgniarskie
prawo wykonywania zawodu pielęgniarki na terenie RP
mile widziane doświadczenie
wykształcenie min. zawodowe lub średnie techniczne
min. 2 lata doświadczenie
wykształcenie min. zawodowe
czytanie rysunku technicznego, - umiejętność posługiwania się elektronarzędziami, - prawo jazdy kat. B
wyksz. min. zawodowe, - dobra organizacja pracy
prawo jazdy kat. B, - min. 2 lata doświadczenia
wykształcenie średnie zawodowe, - prawo jazdy kat.B
wysoka kultura osobista, aparycja

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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Stypendium dla Piotra
Piotr Łazik uczeń Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
stypendystą w ramach projektu
”Wspieramy najlepszych”. Jest
uczniem klasy I technik mechatronik.
1 marca 2017 w Filharmonii
Opolskiej odbyła się uroczystość
wręczenia stypendiów Marszałka
Województwa Opolskiego trzystu
najlepszym uczniom w regionie ze
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. O stypendium ubiegać
się mogli uczniowie, którzy w roku
szkolnym 2015/2016 uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,8 oraz co
najmniej 4,6 z trzech wybranych
przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych. Stypendia wypłacane
będą w ramach projektu „Wspieramy najlepszych”, realizowanego z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020. Celem stypendium
jest wspieranie uczniów szczególnie
uzdolnionych. Uczniowie otrzymywać będą 300 złotych miesięcznie
przez dziesięć miesięcy na realizację
swoich zamierzeń edukacyjnych.

Kształcenie zawodowe w Powiecie Strzeleckim ze szczególnym uwzględnieniem CKZiU
odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy

Marszałek Andrzej Buła, gratulując młodzieży, pedagogom i rodzicom, mówił, iż młodzi ludzie są
naszą szansą demograficzną, a przyznane wsparcie finansowe pozwoli
jeszcze pełniej rozwinąć im skrzydła,
poszerzyć wiedzę i umiejętności.
O stypendia ubiegało się w tym
roku szkolnym niemal 2 tysiące uczniów, dlatego jego uzyskanie przez
ucznia CKZiU jest dużym osiągnięciem, którego gorąco gratulujemy.
Mirosława Stańczak

Młodzież za kratami

Współpraca z Zakładem Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich
to nie tylko teoretyczne szkolenie przyszłych kadr służby penitencjarnej. Jeszcze w styczniu
(9-10.01.br) uczniowie klas mundurowych I Tlot oraz I Tsht zaproszeni
zostali do obejrzenia wystawy „Auschwitz - historia – edukacja obywatelska” oraz zwiedzenia Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich.
W wyznaczonych dniach młodzież wraz z opiekunami stanęła pod
bramą więzienia. Po gruntownym
sprawdzeniu zawartości plecaków,
wylegitymowaniu i oddaniu telefonów komórkowych krata za uczniami została zamknięta. Na terenie ZK
uczestników wycieczki przywitał mjr
Andrzej Dąbrowski, zastępca dyrektora zakładu karnego. Na wstępnie pan major przedstawił uczniom
krótką historię jednostki a następnie
zaprosił do zwiedzenia. Młodzież
oprowadzona została po półotwartym
dla więźniów oddziale D, pokazana
im została świetlica, budynki PPO,
pomieszczenia byłej szkoły więziennej, sale rozpraw sądowych, a nawet
poszczególne cele, w których więź-

Firmy szukają dobrych pracowników,
pracownicy dobrych firm

niowie odbywają karę.
Po około godzinnym spacerze
uczestnicy dotarli do sali, gdzie zlokalizowana została wystawa. Ekspozycja obejmowała kilkanaście plansz
przedstawiających życie więźniów
obozu koncentracyjnego Auschwitz.
Uczniowie nie tylko mieli możliwość
obejrzenia zdjęć, ale wzięli udział w
lekcji muzealnej prowadzonej przez
przeszkolonych wychowawców.
Po trzech godzinach spędzonych
w zakładzie karnym młodzież pełna wrażeń mogła opuścić jego mury.
Wycieczka była kolejnym elementem
kształcenia w zakresie innowacji pedagogicznej o kierunku penitencjarnym. Dzięki wizycie w jednostce
uczniowie klas mundurowych zdobyć mogli kolejne doświadczenia
praktyczne oraz upewnić się w wybranej przez nich specjalizacji.
Za możliwość uczestnictwa w
wystawie „Auschwitz - historia –
edukacja obywatelska” oraz zwiedzenia zakładu Karnego nr 1 serdecznie dziękujemy jego dyrekcji oraz
wszystkim zaangażowanym funkcjonariuszom.
Anna Grzesińska

Rodziny potrzebne
od zaraz!
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Jeżeli nie jest Ci
obojętny los dzieci, koniecznie przyjdź lub zadzwoń: Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, ul. B. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie, pokój nr
8, Tel: 77-461-33-81.
W dniu 23.03.2017 r. w PCPR w Strzelcach Opolskich o godzinie
16:00 odbędzie się grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. Serdecznie
zapraszamy.

Kształcenie zawodowe i przygotowanie absolwentów do wejścia na
rynek pracy jest niezwykle ważnym
i wymagającym szczególnej uwagi
zagadnieniem. Aby młody człowiek
dobrze wybrał przyszłą ścieżkę zawodową powinien zostać odpowiednio przygotowany przez cykl zajęć z
doradztwa zawodowego. Temu celowi służyła zorganizowana 9. marca
w Powiatowym Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich konferencja „Kształcenie zawodowe w Powiecie Strzeleckim ze szczególnym
uwzględnieniem CKZiU odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku
pracy”.
Organizatorem konferencji był
Zarząd Powiatu Strzeleckiego i
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Udział w niej wzięli przedstawiciele powiatowych władz samorządowych: starosta Józef Swaczyna,
wicestarosta Janusz Żyłka, Członek
Zarządu Waldemar Gaida. Obecni
byli także burmistrzowie i wójtowie
gmin naszego powiatu. Licznie przybyli dyrektorzy i doradcy zawodowi
szkół podstawowych i gimnazjalnych
gmin powiatu strzeleckiego.
Konferencja podzielona została
na dwie części. Uroczystego otwarcia
pierwszej części dokonali starosta Józef Swaczyna oraz Halina Kajstura,
dyrektor CKZiU.
Waldemar Gaida w wystąpieniu
podkreślił konieczność utworzenia
wspólnej platformy porozumienia
szkolnictwa zawodowego, instytucji
rynku pracy oraz przedsiębiorców
w celu kreowania wspólnej polityki
rynkowej w zakresie popytu i podaży
w zakresie zatrudniania. Mówił także

o konieczności badania preferencji
zawodowych, i to na wcześniejszym
etapie kształcenia.
Następnie przedstawiciele zakładów pracy z terenu powiatu strzeleckiego prezentowali swoje firmy.
Profil zakładu, potrzeby przedsiębiorców w zakresie kwalifikacji potencjalnych pracowników przedstawiali: pan Jarosław
Łoś z firmy Adamietz
sp zo.o., pani Anna
Wyrwicz z Kronospan OSB z o.o., pani
Agnieszka Jemioło
z firmy Silva sp. z
o.o. W imieniu firmy
Mubea Automotive
Poland sp. z o.o. głos
zabrali pani Danuta
Wesołowska i pan
Marcin Wojnarowski, a FM Logistic
Olszowa prezentowała pani Urszula
Czogała. Następnie głos zabrał pan
Roman Jawniak z Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Strzelcach
Opolskich oraz pani Dorota Kozołup z Powiatowego Urzędu Pracy.
Przebieg konferencji koordynowała
Mirosława Stańczak – wicedyrektor

CKZiU.
Po krótkiej debacie z udziałem
przedstawicieli organów prowadzących, dyrektorów szkół i pracodawców oraz poczęstunku przygotowanego przez uczniów CKZiU w
Strzelcach Opolskich pod opieką
pani Małgorzaty Tacicy nadszedł
czas na drugą część konferencji. Był

to wyjazd do dwóch firm: Mubei Automotive Poland sp. z o.o. i Kronospanu OSB sp. z o.o. w celu prezentacji firmy.
Dyrektorzy szkół i doradcy zawodowi mogli zobaczyć cały proces
produkcji oprowadzani przez pracowników zakładu. Każdy z uczestników konferencji mógł zweryfikować swoje wyobrażenia o zakładzie
produkcyjnym z realiami nowoczesnej firmy, w której zautomatyzowany proces wytwarzania umożliwia
produkowanie produktów najwyższej
jakości.
Zdaniem uczestników, niezwykle
aktualna tematyka konferencji połączona z wizytą w zakładach pracy
będzie podstawą do aktywnego planowania doradztwa zawodowego w
klasach gimnazjum i szkół podstawowych. Przyczyni się także do ponownego odkrycia wartości kształcenia
zawodowego.

Przygotowujemy do nowych wyzwań
O potrzebie kształtowania właściwych relacji lokalnych przedsiębiorców ze szkolnictwem zawodowym mówi się nie od dziś. Tyle, że
na przestrzeni lat zmieniały się realia
na rynku pracy i zmieniały się oczekiwania – zarówno potencjalnych
pracodawców, jak i potencjalnych
pracowników. Dziś mamy zupełnie
inny świat niż ten sprzed lat, kiedy
– co doskonale pamiętam – podczas
podobnych spotkań ton dyskusji
narzucali lokalni przedsiębiorcy,
których nie można było zaliczyć do
grona dużych firm, czy nawet średnich i którzy dziwili się, że absolwenta wyższej uczelni (konkretnie
w tamtym przypadku: polonistyki)
trzeba zapoznawać z zasadami obróbki drewna na tokarce. Czego uczą
na studiach? - pytano przed laty. Dziś
firmy szukają dobrych fachowców,

ale równocześnie osób elastycznych,
które są w stanie dokształcać się i
zmieniać swoje kompetencje już w
okresie zatrudnienia. To zupełnie
inne czasy. Nasze szkoły, zwłaszcza
CKZiU, dzięki nowoczesnej bazie
dydaktycznej kształcą fachowców
na wysokim poziomie. Potrzebne im
tylko doświadczenie.
Na ostatniej konferencji obecni
byli przedstawiciele różnych branż,
wszyscy – z funkcjonujących na terenie naszego powiatu firm, także tych
największych, o światowym zasięgu,
nowoczesnych, stosujących najwyższe standardy w swojej działalności.
Jesteśmy bardzo zadowoleni, że
na spotkaniu pojawili się wszyscy
zaproszeni, zwłaszcza przedstawiciele nowych firm, które niedawno zainstalowały się w naszym powiecie
– mówi Waldemar Gaida. - To dzięki

dobrej współpracy z nimi mamy już
dwie klasy patronackie w CKZiU:
Kronospanu i Mubei; być może niedługo uruchomiona zostanie trzecia
– pod patronatem IFA. Być może
również uda się doprowadzić do tego,
że w naszym powiecie powstanie
Klub Biznesu, który umożliwiałby
współpracę producentów i usługodawców ze szkołami kształcącymi w
zawodach. Wchodzi w życie reforma
oświaty i zmiana w organizacji tych
szkół, natomiast firmy mają wytyczone perspektywiczne plany związane z rozwojem swojej działalności.
To rzutować będzie na szczegółowe
terminy i zasady współpracy w ramach tego klubu, dzięki której można
będzie konkretyzować – w miarę potrzeb - oczekiwania lokalnego rynku
pracy i otoczenia biznesowego.
(mg)
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Alkohol + prawo jazdy
= konsekwencje
mówi wicestarosta Janusz Żyłka
Co chwilę słyszy się o kierowcach
„na gazie”? W naszym powiecie również.
Nie można niestety stwierdzić, że
jest to znikomy problem. Niemalże każdego tygodnia na moim biurku lądują
prawa jazdy zatrzymane przez policję
z powodu kierowania pojazdem przez
osobę pod wpływem alkoholu.
Skutki?
Najgorsze są wtedy, gdy wskutek
jazdy „po kielichu” cierpią osoby trzecie, tj. w kolizjach czy wypadkach. O
tym często się mówi, pisze, pokazuje się
to w mediach, a jednak nie do wszystkich kierowców to dociera. Oprócz kary
pozbawienia lub ograniczenia wolności i
utraty prawa jazdy w wyniku prowadzenia pod wpływem alkoholu, są też inne
skutki, które mogą przysporzyć wielu
kłopotów, w tym finansowych, zarówno
sprawcy jak i jego rodzinie.
Jakie?
Zatrzymanie prawa jazdy w wielu
przypadkach rodzi konieczność zdania
nowego egzaminu państwowego, składającego się z części teoretycznej jak i
praktycznej. Od 1 stycznia br. dodatkowo kierowcy, którym zatrzymano prawo
jazdy za prowadzenie „pod wpływem”,
zobowiązani są do odbycia kursu reedukacyjnego w Wojewódzkim Ośrodku
Ruchu Drogowego w Opolu.
Czy w okresie zatrzymania prawa
jazdy ciążą na ukaranym inne obowiązki?
Tak. Zostaje skierowany na badania lekarskie i psychologiczne. Musi je
wykonać w terminie miesiąca, a w ciągu
trzech miesięcy musi je dostarczyć staroście. Jest to bardzo ważne. Dlaczego? Po
pierwsze, po tym terminie zostaje wydana decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy
do czasu dostarczenia badań. Po drugie,

jeśli kierowca ma na przykład zatrzymane prawo jazdy na okres 1 roku, zostaje
skierowany na badania, o których wspomniałem. Zaniechanie tego obowiązku
powoduje, że zgłaszając się po roku po
odbiór zatrzymanego dokumentu - nie
otrzyma go. Co więcej, jeżeli decyzja
o zatrzymaniu przekroczy rok, jest on
zmuszony poddać się powtórnemu egzaminowi, po wcześniejszym uzyskaniu
profilu kandydata na kierowcę.
Wspomniał Pan o konsekwencjach finansowych dla rodziny. Proszę
o szersze wyjaśnienie.
Przede wszystkim każdy pijany
kierowca oprócz odpowiedzialności
sądowej ponosi odpowiedzialność finansową. Wyroki sądowe nakładają
na zatrzymanych „na gazie” wysokie
grzywny, które są przeznaczane na pomoc dla poszkodowanych w wypadkach
drogowych. Dochodzą do tego również
koszty procesowe.
Ponadto od 2014 r. orzekanie przez
sąd zakazu prowadzenia pojazdów jednej kategorii rodzi konsekwencje zatrzymania dokumentu w ramach innych
kategorii. Dotyczy to głównie zawodowych kierowców. Przykład: kierowca
posiada prawo jazdy kategorii B, C, D.
Prowadząc samochód „na gazie”, wyrokiem sądu zostaje mu cofnięte uprawnienie w zakresie kat. B, jednak po przyjściu do Wydziału Komunikacji po zwrot
pozostałych kategorii okazuje się, że nie
mogą one zostać zwrócone przez cały
okres zakazu. Może to więc spowodować utratę możliwości wykonywania zawodu, co z kolei przedkłada się na utratę
dochodów, a docelowo na pogorszenie
sytuacji finansowej całej rodziny.
Jaki wniosek?
Po „paru głębszych” nie wsiadać za
kierownicę.
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Pięćdziesiąt tysięcy złotych
dla lekarzy

50 tysięcy dla lekarzy. Przyszłych
lekarzy. O tym, że w naszym województwie powinien zostać uruchomiony kierunek lekarski mówiło się
już od dawna. Plany jednak długo
nie wychodziły poza sferę marzeń.
Teraz to się zmieni. Spowodowała to
decyzja na „tak” Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego i obietnica
przekazania 33,4 mln złotych, pod
warunkiem jednak zgromadzenia
tzw. wkładu własnego w wysokości 8
mln złotych.
To ważna informacja dla wszystkich mieszkańców naszego regionu,
pozbawionego dotychczas możliwości kształcenia lekarzy i korzystania
ze szpitala klinicznego. To także
nowe perspektywy dla absolwentów
naszych szkół ponadgimnazjalnych,
którzy nie tylko wyjeżdżali studio-

wać medycynę w innych ośrodkach,
ale i często z innymi regionami wiązali swoje kariery zawodowe.
Właśnie dlatego pomysł zyskał
tak szerokie poparcie: władz województwa, innych samorządów, banków i instytucji a także osób prywatnych, które finansowo chcą wesprzeć
uruchomienie kierunku lekarskiego.
W ten sposób ów wspomniany wkład
własny powinien zebrać się szybko.
Przypomnijmy, że po podjęciu
decyzji o uruchomieniu kierunku
lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim i przekształceniu WCM w
szpital kliniczny, podpisano również
umowy intencyjne z kilkoma szpitalami na Opolszczyźnie, by właśnie na
najlepszych oddziałach przyszli lekarze odbywali praktyki. W tym gronie
wybranych znalazł się również nasz

szpital, a konkretnie – Oddział Położnictwa i Ginekologii.
Czek na kwotę 50 tysięcy złotych – o czym na wniosek Zarządu
Powiatu zadecydowała uchwałą Rada
Powiatu na sesji 22 lutego br. – uroczyście przekazał starosta Strzelecki
Józef Swaczyna na ręce prof. dr hab.
Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak,
prorektor ds. zarządzania i rozwoju
Uniwersytetu Opolskiego.
Pieniądze pochodzące z tej dotacji celowej Powiatu Strzeleckiego
mają zostać przeznaczone na infrastrukturę kierunku lekarskiego na
Uniwersytecie Opolskim. Prace przy
budowie Collegium Medicum UO
mają potrwać do sierpnia, a studenci
opolskiej medycyny po raz pierwszy
zaśpiewają „Gaudeamus igitur” w
październiku tego roku.

Coraz więcej rozwodów

Jak pomóc dziecku przetrwać trudne chwile?
Rozwody stają się w naszym społeczeństwie coraz bardziej powszechne. Ale
chociaż nie szokują już tak, jak kiedyś, niosą w sobie wiele smutku i trudnych
uczuć.
Rozwód wywołuje ogromny stres u wszystkich osób, których dotyczy. Chociaż
jest przeżyciem wysoce traumatycznym, na dłuższą metę nie musi prowadzić
do długotrwałych szkód emocjonalnych.
Może w tym pomóc Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach
Opolskich.

Kiedy powiedzieć dzieciom
o decyzji o rozwodzie?

•

•

•

Warto porozmawiać z dziećmi wtedy, kiedy rozstanie jest bliskie. Jeśli
rozmowa odbędzie się za szybko,
dzieci będą miały zbyt wiele czasu na
zamartwianie się. Optymalny czas to
tydzień, dwa przed rozstaniem.
Należy przekazać taką informację
dzieciom w domu, kiedy jest dużo
czasu na rozmowę. Trzeba dać dzieciom czas na przyswojenie tych informacji.
Rodzice muszą przekazywać dzieciom informacje w fazie emocjonalnego spokoju. Bez względu na własne emocje, nie można obarczać dzieci
takim emocjonalnym ciężarem. Ważne aby podczas przekazywania takich
informacji zachować spokój.

Jak powiedzieć dzieciom o
rozwodzie?

•

Obydwoje rodzice powinni powiedzieć dzieciom o rozwodzie. Jest im
wtedy łatwiej zaakceptować nieodwracalność decyzji. W innym przypadku dzieci mogą przypuszczać, że
rodzice się tylko pokłócili i mogą się
pogodzić. Wspólne poinformowanie
dzieci o rozwodzie zmniejsza również prawdopodobieństwo, że dzieci
usłyszą dwie różne wersje, dezorien-

•

tujące i sprzeczne. Jeśli współmałżonek nie może być przy takiej rozmowie, należy zaaranżować sytuację, w
której on sam zadzwoni lub napisze
list do dziecka informując o decyzji
o rozwodzie.
Warto być uczciwym. Należy poinformować dzieci o zbliżającej się
separacji lub rozwodzie w sposób
uczciwy, bez kłamstw, wymówek i
fałszywych obietnic!!!

Co powiedzieć dzieciom o
rozwodzie?

•

Zapewnić o niezmiennej miłości
obojga rodziców.
• Uwolnić dzieci od poczucia winy.
• Złagodzić uraz spowodowany zmianami, które nastąpią w ich życiu.
Po przekazaniu wiadomości dzieci
zwykle chcą znać więcej szczegółów.
Najczęściej zadawanym pytaniem jest „
dlaczego”?
Dzieci nie muszą znać wszystkich bolesnych, osobistych szczegółów. Powinny
tylko wiedzieć, że rodzice się ze sobą nie
zgadzają i nie mogą już razem mieszka
. Warto dać dzieciom do zrozumienia,
że decyzja nie została podjęta pochopnie
ani nagle. Koniecznie należy zapewnić
dzieci, że rodzice rozwodzą się ze sobą, a
nie z dziećmi. Dzieci muszą też wiedzieć,
o tym, że rodzice nadal bardzo je kochają i

będą się o nie troszczyć. Muszą wiedzieć,
że nawet rozwiedzeni rodzice nieustannie obdarzają swoje dzieci wsparciem i
pomocą. Warto podać dzieciom również
szczegóły dotyczące nowej organizacji
życia rodzinnego.
Powiedźcie dzieciom tyle, ile jest
możliwe, np.: gdzie będziecie mieszkać,
czy i kiedy dziecko będzie widywać rodzica, który się wyprowadził itp.

Reakcja dziecka na rozwód

Reakcje dzieci na rozwód zależą od
zachowania rodziców. Im rzadziej dzieci
są świadkami konfliktów, wrogości i rozpaczy, tym lepiej będą w stanie sobie poradzić i przystosować się.
Większość dzieci w pierwszych
latach po rozwodzie przejawia oznaki
stresu. Złość, smutek, zagubienie to najczęstsze wśród doświadczanych przez nie
uczuć. Dzieci mogą odczuwać złość do
jednego lub obojga rodziców, że dopuścili
do rozpadu rodziny.
Małe dzieci mogą odczuwać lęk
przed opuszczeniem. Nawet przy krótkim
rozstaniu może pojawiać się płacz. Część
małych dzieci może okazywać swój lęk
poprzez regres w rozwoju. Mogą pojawić
się takie zachowania jak ssanie kciuka,
moczenie łóżka, kwilenie, a także ataki
złości. Dzieci mogą być też złe same na
siebie, uważając, że przez ich niegrzeczne
zachowanie rodzice rozstali się.
Jeśli dzieci zaczynają przejawiać
takie oznaki, trzeba pozwolić im na
swobodne wyrażanie lęków. Nie należy
zwalczać regresywnych zachowań, ale
ignorować je. Większość dzieci bez większej pomocy w ciągu kilku tygodni wraca
do właściwej fazy rozwojowej. Dzieci
mogą być też złe same na siebie, uważając, że przez ich niegrzeczne zachowanie
rodzice rozstali się. Ważne by okazywać
dzieciom wiele cierpliwości, miłości.

Warto zachęcać dzieci aby rozmawiały o
swoich uczuciach.
Starsze dzieci, bardziej świadome,
mogą odczuwać dolegliwości somatyczne na podłożu psychicznym: bóle głowy,
żołądka itp. Mogą cierpieć na nocne koszmary, brak apetytu, problemy ze snem.
Starsze dzieci będą okazywać również
głęboki smutek i złość.
Warto pozwalać dzieciom na otwarte
wyrażanie uczuć. W tym emocjonalnie
wyczerpującym czasie, dzieci szczególnie
cenią sobie rytualne zwyczaje domowe,
które zwiększają ich poczucie bezpieczeństwa. Najlepiej nie zmieniać zbyt wiele w
dotychczasowym życiu dziecka. Dobrze
aby nadal chodziły do tej samej szkoły,
mieszkały w tym samym miejscu, miały
tych samych kolegów. Uporządkowany,
znajomy styl życia da im dodatkowe poczucie bezpieczeństwa. Rozwód rodziców
już wyjątkowo zachwiał tym poczuciem i
jest ogromną traumą w życiu dziecka. Jeśli przeprowadzka jest jednak konieczna,
warto pozwolić dziecku zabrać ze sobą
jak najwięcej znajomych rzeczy. Niech
dziecko wybierze nowe meble, kolor
ścian w pokoju, dekoracje. Ta rada odnosi się także do rodzica, który nie będzie

codziennie mieszkał z dzieckiem. Warto
aby dziecko także w drugim domu mogło
pomóc w dekorowaniu pokoju lub kącika
przeznaczonego dla niego. Poczuje się
wtedy bardziej u siebie.
-

Czego nie należy robić:

oczerniać byłego współmałżonka w
obecności dzieci,
prosić, by dzieci stanęły po stronie
jednego z rodziców,
oczekiwać od dzieci emocjonalnego
wsparcia dla siebie,
zniechęcać do okazywania uczuć
stwierdzeniami typu: „bądź dzielny,
pokaż, jaki jesteś silny”
pomniejszać straty komentarzami
typu np.: „i tak rzadko widywałeś
ojca” itp.

Powrót do równowagi po rozwodzie wymaga czasu. Niemądrym byłoby
oczekiwać, że wszystkie zaangażowane
osoby przystosują się do nowej sytuacji
w ciągu jednego dnia. Każdy z członków
rodziny musi uporać się z urazami, bólem,
poczuciem zagubienia, straty. Przez jakiś
czas jest skazany na emocjonalne upadki
i wzloty.
Katarzyna Wojtuńska

Z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich w zakresie sytuacji rozwodowych korzystają i rodzice i ich dzieci. Najczęściej sprawa dotyczy jednak rodziców. Prawidłowe zachowanie
osób rozwodzących się może zdecydowanie wpłynąć na zachowanie dzieci. Najlepiej kiedy w spotkaniach uczestniczą oboje rodzice, choć nie zawsze jest to możliwe. Czasem konieczne są także konsultacje z dziećmi i
objęcie ich przez jakiś czas opieką psychologiczną. O taką pomoc w naszej
Poradni mogą starać się osoby z dziećmi z naszego powiatu na podstawie
zgłoszenia w naszym sekretariacie osobistego lub telefonicznego.
Działania Poradni nie mają jednak charakteru mediacji między partnerami. Ten proces odbywa się u mediatora sądowego.

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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Program pilotażowy

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.

„Aktywny Samorząd”

Cel główny programu – wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów
pomocy - osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
dok. na str. 7

Program pilotażowy „Aktywny Samorząd” w roku 2017 obejmuje:
MODUŁ I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.
Obszar

Maksymalna wysokość
dofinansowania

Nazwa

A
Likwidacja
bariery transportowej

B
Likwidacja
barier
w dostępie
do uczestniczenia
w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1:
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

5.000 zł

Zadanie 2:
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii
B

2.100 zł.
w tym:
kurs/egzamin - 1.500zł., pozostałe koszty - 600zł.

Zadanie 1:
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego
lub jego elementów oraz oprogramowania

C
Likwidacja
barier
w poruszaniu
się

•
•

dla os. niewidomej - 20.000 zł, z czego na urządzenia
brajlowskie - 12.000 zł.
dla pozostałych osób z dysfunkcją wzroku - 8.000 zł.
dla osoby z dysfunkcja obu kończyn górnych – 5.000 zł.

osoby
niepełnosprawnej

Warunki uczestnictwa

Co najmniej

•

15%

•
•
•

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
dysfunkcja narządu ruchu
brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora programu

•
•
•
•

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
wiek aktywności zawodowej
dysfunkcja narządu ruchu
brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora programu

•
•
•
•

znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku
brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora programu

Co najmniej
25%
Co najmniej
10%

Zadanie 2:
dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania

• dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł,
• dla pozostałych 2.000 zł.
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach do 100%, wyłącznie w przypadku,
gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia

brak

•
•
•
•

znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku
brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora programu

Zadanie 2:
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym

2.000 zł

brak

•
•

znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora programu

Zadanie 3:
pomoc w zakupie protezy kończyny
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy na III poziomie jakości

Po amputacji:
• w zakresie ręki - 9.000 zł,
• przedramienia – 20.000 zł,
• ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym - 26.000 zł,
• na poziomie podudzia – 14.000 zł,
• na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000 zł,
• uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł.

Co najmniej
10%

•
•
•

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
brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora programu

Zadanie 4:
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co
najmniej na III poziomie jakości)

do 30% kwot o których mowa w zadaniu 3

Co najmniej
10%

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby
zależnej.

D

•

Udział własny

Koszt opieki nad osobą zależną:
- 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.400 zł w ciągu
roku – tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną

•

Co najmniej
15%

•
•
•
•

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
brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora programu

•
•
•
•

znaczny, lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
aktywność zawodowa
pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka
brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora programu

MODUŁ II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:
Zakres dofinansowania

Maksymalna wysokość dofinansowania
•

1. Opłata
za naukę
(czesne)

2. Dodatek
na pokrycie
kosztów
kształcenia:

2. Dodatek
na uiszczenie
opłaty za
przeprowadzenie
przewodu
doktorskiego

•
•

równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym
kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 (netto) na osobę.
Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł (netto) na osobę może być podjęta przez Pełnomocników
Zarządu w Biurze PFRON, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii Realizatora programu lub Oddziału PFRON.
W przypadku gdy wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunkach
studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na
kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Udział własny ON
15% wartości czesnego w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej
formy kształcenia na poziomie wyższym (na
jednym kierunku)
65% wartości czesnego w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na
poziomie wyższym(więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych
form kształcenia na poziomie wyższym
(drugiego i kolejnych kierunków)

Do 1.000 zł z możliwością zwiększenia nie więcej niż o :
700 zł - w przypadku, które określi realizator programu
500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny
300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.
Pomoc w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:
• 25% maksymalnej kwoty dodatku – dla studentów na I roku studiów (w przypadku form jednorocznych 50% max kwoty dodatku)
• 50% maksymalnej kwoty dodatku dla studentów na II roku studiów
• 75% maksymalnej kwoty dodatku dla studentów na III roku studiów
• 100% maksymalnej kwoty dodatku dla studentów od czwartego roku studiów.
* Studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie
nauki

Nie dotyczy

do 4.000 zł
Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie
przewodu doktorskiego dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł (netto) na osobę może
być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Biurze PFRON, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii Realizatora programu
lub Oddziału PFRON.

Nie dotyczy

Warunki uczestnictwa
•
•

•

•

znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności,
nauka w szkole wyższej,
lub szkole policealnej, lub
kolegium , lub przewód
doktorski otwarty poza
studiami doktoranckimi
brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON
lub wobec realizatora programu
brak korzystania z przerwy w nauce

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

Strzelce Opolskie, dnia 10.03.2017 r.

STAROSTA STRZELECKI

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.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

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

że w dniu 16 lutego 2017r. została wydana na rzecz Burmistrza Ujazdu decyzja administracyjna Nr 1/17 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:budowa
publicznej drogi gminnej dojazdowej do studni wodociągowych w Ujeździe, na
działkach z obrębu ewidencyjnego Ujazd, jednostka ewidencyjna Ujazd-miasto, ark.
m.17, o następujących numerach ewid.:

-

-

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

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

podaję do publicznej wiadomości

-

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

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 (t.j.
Dz.U. z 2015 poz. 2031 z późn.zm.), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.),

-

Wnioski przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Bolesława Chrobrego 5 w Strzelcach Opolskich od
06.03.2017 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)
Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:
• Obszar A, Obszar B, Obszar C – zadania 1 i 3 – pomoc może być
udzielana co 3 lata. Licząc od początku roku następującego po roku,
w którym udzielono pomocy,
• Obszar C- zadania 2 i 4 – pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.
Pełną informację o programie udzielają pracownicy Centrum
pod nr telefonu (77) 4613381.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie
www.pcpr.strzelceop.pl oraz na stronie bip.pcpr.strzelceop.pl (Menu Główne →
zakładka Aktywny Samorząd)

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

1.
-

„Aktywny Samorząd”
dok. ze str. 6

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 (J.t. Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn.
zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 10.03.2017r.
na rzecz spółki Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a, decyzji administracyjnej Nr 90/17 zmieniającej decyzję
Nr 119/16 z dnia 27.04.2016r. wydaną przez Starostę Strzeleckiego, zatwierdzającą
projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę hali magazynowej stanowiącej zabudowę istniejącego zbiornika solanki oraz przebudowę hali produkcyjno-magazynowej w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a, na działkach nr 1133/34,
1133/36, w części dotyczącej projektu budowlanego w zakresie montażu zbiornika
na surowce z grupy SLES o poj. 50m3 i zbiornika na surowce z grupy BETAIN
o poj. 40m3,

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl
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Marsz w obronie samorządności
19 marca o godz. 16.30 na Placu Wolności w Opolu rozpocznie się Marsz
w Obronie Samorządności, który ma przejść pod Urząd Wojewódzki.
Jego organizatorem jest Stowarzyszenie „TAK dla Samorządności”. Marsz
ma być wyrazem protestu wobec planowanych przez Prawo i Sprawiedliwość
zmian w funkcjonowaniu polskiego samorządu, centralizacji i ingerencji w samorząd.
Organizatorzy zapraszają tych wszystkich, którym zależy na obronie Polski
samorządnej, którym zależy na dobru i rozwoju małych ojczyzn.

w liniach rozgraniczających teren inwestycji, stanowiących pas drogowy:
1513/1 (działka nr 1513/1 o pow. 0,0064 ha – do zajęcia pod drogę, powstała
po podziale działki nr 1513 na działki o nr 1513/1 i 1513/2; działka nr 1513/2 o
pow. 0,0060 ha pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),
1512/1 (działka nr 1512/1 o pow. 0,0971 ha – do zajęcia pod drogę, powstała
po podziale działki nr 1512 na działki o nr 1512/1 i 1512/2; działka nr 1512/2 o
pow. 0,4290 ha pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),
1511/1 (działka nr 1511/1 o pow. 0,0046 ha – do zajęcia pod drogę, powstała
po podziale działki nr 1511 na działki o nr 1511/1 i 1511/2; działka nr 1511/2 o
pow. 0,0229 ha pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),
1510/3 (działka nr 1510/3 o pow. 0,0180 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po
podziale działki nr 1510/2 na działki o nr 1510/3 i 1510/4; działka nr 1510/4 o
pow. 0,4469 ha pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),
1516/3 (działka nr 1516/3 o pow. 0,0559 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po
podziale działki nr 1516/2 na działki o nr 1516/3 i 1516/4; działka nr 1516/4 o
pow. 0,3620 ha pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),
1516/5, 1516/6 (działka nr 1516/5 o pow. 0,0025 ha i działka nr 1516/6 o pow.
0,0145 ha – do zajęcia pod drogę, powstały po podziale działki nr 1516/1 na
działki o nr 1516/5, 1516/6 i 1516/7; działka nr 1516/7 o pow. 1,3897 ha pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),
1518/1 (działka nr 1518/1 o pow. 0,0182 ha – do zajęcia pod drogę, powstała
po podziale działki nr 1518 na działki o nr 1518/1 i 1518/2; działka nr 1518/2 o
pow. 0,0253 ha pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),
1524/4 (działka nr 1524/4 o pow. 0,1039 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po
podziale działki nr 1524/2 na działki o nr 1524/4 i 1524/5; działka nr 1524/5 o
pow. 0,1140 ha pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),

2.

poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących
teren niezbędny pod budowę włączenia do ulicy Gliwickiej: część działki
gminnej nr ewid. 1530.
W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane
strony mogą 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), zapoznać się z treścią decyzji i
dokumentacją sprawy.
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 22 lutego 2017 r. do 21 marca 2017 r.
								
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
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!
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. Konkretnie - o dwie Jubilatki.
Pani Hildegarda Sowa, mieszkanka Staniszcz Wielkich, swoje
90. urodziny świętowała 1 marca
br.
Ten uroczysty dzień spędziła w
otoczeniu bliskich, a że przy tej okazji nie mogło zabraknąć oficjalnych
gratulacji i najlepszych życzeń, no i
oczywiście urodzinowego prezentu
od władz Powiatu Strzeleckiego przekazał to starosta strzelecki Józef
Swaczyna.
Siostra Agnieszka Smandzich,
mieszkająca w domu Sióstr Służebniczek NMP w Leśnicy, 4 marca br.
obchodziła 90 rocznicę urodzin.
W tym doniosłym dniu Jubilatkę
odwiedził wicestarosta Janusz Żyłka - z listem gratulacyjnym, koszem
urodzinowym, a przede wszystkim z
serdecznymi życzenia zdrowia i pomyślności.
Do wszystkich urodzinowych
życzeń z okazji 90. urodzin dołączamy również swoje: wielu jeszcze lat
w jak najlepszym zdrowiu, pełnych
słońca i radości.

Pani Hildegarda Sowa swoje 90. urodziny świętowała 1 marca br.

Siostra Agnieszka Smandzich, 4 marca br. obchodziła 90 rocznicę urodzin.

Akcja honorowego oddawania krwi

„spoKREWnieni
służbą”
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Strzelcach Opolskich organizuje zbiórkę krwi pod
hasłem „spoKREWnieni służbą”. Akcja będzie miała miejsce w dniu 17 marca 2017 r.
w godzinach 9:00 – 12:00w Strzeleckim Ośrodku Kultury przy Placu Żeromskiego 7 w
Strzelcach Opolskich.
Do honorowego oddania krwi zachęcamy strażaków zawodowych, druhów OSP,
służby mundurowe oraz lokalną społeczność.
Patronat nad akcją objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, której celem jest oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym w dniu święta państwowego, przypadającego na dzień 1 marca.
W godzinach poboru krwi będzie prezentowany sprzęt oraz umiejętności strażaków.

Powiatowe Centrum Kultury

