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Jest umowa! Będą nowe autobusy!

Osobne pomieszczenia dla świń, prowadzenie rejestru środków
transportu do ich przewożenia, surowsze reguły higieny

Nasze gospodarstwa
muszą się dostosować!

Od 28 lutego wchodzi w życie rozporządzenie ministra rolnictwa (publikujemy je na str. 7), które zdecydowanie zaostrza wymogi wobec wszystkich
gospodarstw, w których hoduje się świnie. Wszystkich, czyli tych wysoko specjalistycznych, jak i tych, w których hoduje się i trzodę chlewną i inne gatunki
zwierząt. Surowsze przepisy wprowadzono po to, by ograniczyć rozprzestrzenianie się na terenie kraju afrykańskiego pomoru świń. To tzw. choroba gospodarcza.
Stwierdzenie obecności wirusa w gospodarstwie jest równoznaczne z wybiciem
całego stada. Wirus nie jest groźny dla ludzi, ale dla świń i dzików – tak, padają
masowo. Można zrozumieć zaostrzone rygory wprowadzone nowym przepisem,
na razie jednak nie wiadomo, ani w jakim terminie trzeba będzie w gospodarstwach wprowadzić zmiany, ani o tym, czy hodowcy będą mogli liczyć na jakąś
pomoc finansową ze strony państwa. I czy będą mogli się o nią starać wszyscy,
czy tylko najwięksi. O różnych opcjach na razie mówi się tylko nieoficjalnie.

Niemal 9.925.000 zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na
dwa projekty przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
dla naszego subregionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Umowę dotyczącą „Poprawy jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” podpisano
15 lutego br. w Kędzierzynie-Koźlu,
a jeden z tych projektów przeznaczony jest dla nas, mieszkańców powiatu
strzeleckiego.
Ten „nasz” będzie kosztował w
sumie 18.768.700 zł, w tym dotacja

unijna wyniesie 8,9 mln zł.
Podpisanie umowy oznacza rozpoczęcie procedury związanej z przetargiem na zakup nowoczesnych i co
ważne – niskoemisyjnych - autobusów
dla PKS SA w Strzelcach Opolskich,
który na zlecenie Związku Celowego
Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami!”
realizuje zadania z zakresu transportu
publicznego. Autobusy będą nie tylko niskoemisyjne, jak wspomniano,
ale również, przynajmniej w części,
niskopodłogowe, co na pewno ułatwi
podróżowanie nie tylko osobom z
ograniczoną ruchowością, ale i rodzi-

com z dziećmi w wózkach. W dodatku
będą klimatyzowane i wyposażone w
WiFi. Strzelecki PKS kupi 15 autobusów: 2 małe, 11 średnich oraz 2 duże, a
rozstrzygnięcie przetargu na ich zakup
powinno nastąpić w ciągu czterech
miesięcy.
Nowe autobusy to nie wszystko.
Ponadto na przystankach zamontowane zostaną także tzw. inteligentne
systemy informacji pasażerskiej, czyli
elektroniczne tablice z informacjami o
dokładnym czasie przyjazdu i odjazdu
autobusu.
(mg)

Kto Nauczycielem Roku?
Kto Najlepszym Uczniem?
Kapituła nie miała łatwego wyboru: wszyscy nominowani to świetne
kandydatury. W obradach 19 lutego
pod przewodnictwem Waldemara Gaidy członka Zarządu Powiatu uczestniczyli: Michał Siek Opolski Kurator
Oświaty, Waldemar Bednarek przewodniczący Komisji Edukacji, Piotr
Szuba, radny Powiatu oraz Ewa Pinkawa, naczelnik Wydziału Edukacji.

- Problem w tym, że zdecydowana większość, około 70 proc. z 429 zarejestrowanych w powiecie strzeleckim gospodarstw, w których hoduje się
świnie, będzie musiało się dostosować do nowych wymogów – mówi Maciej
Baranowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Opolskich. – Nowe
gospodarstwa, wybudowane przy pomocy środków unijnych, spełniają wymogi
wprowadzane rozporządzeniem, które niedługo wejdzie w życie, ale tych nie ma
zbyt wiele w naszym powiecie. Większość gospodarstw jest starszych, wybudowanych do lat osiemdziesiątych – na łączone gatunki zwierząt: chlewy łączą się
z oborami.
- Część wymogów już obowiązywała, np. stosowanie mat dezynfekcyjnych…
- Ale nie było z tym u nas najlepiej, choć we wszystkich gospodarstwach
istnieją takie możliwości. Podobnie, czyli nie najlepiej, jest ze stosowaniem obuwia ochronnego. Z tym, że teraz przy przejściu z jednej hali do drugiej powinno
stosować się osobne obuwie. Wszędzie też powinny być tablice z ostrzeżeniami
„nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
- Trudne może być dla rolników prowadzenie rejestru transportu do
przewozu świń.
- Zwłaszcza dla małych gospodarstw, podobnie jak prowadzenie rejestru
wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.
- A jakie sankcje mogą spotkać rolników, którzy nie zastosują się do nowych przepisów?
- Takowe sankcje wynikają z ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych i są to
sankcje finansowe. Więcej szczegółów podamy na pewno w następnym numerze
dwutygodnika.
(mg)

Poznaj Moją Nową Firmę
Wybierz! Wygraj!

Nazwiska laureatów poznamy
podczas Gali Lauri 2018, 17 marca.
Więcej na str. 2

25 marca - Światowy Dzień Konsumenta
Zapraszamy na spotkanie „Z Rzecznikiem przy kawie”
Szczegóły na str. 7

Głosowanie trwa do 28 lutego. Zostało więc tylko kilka dni, by wypełnić
Kartę do głosowania, odpowiedzieć na jedno proste pytanie i… móc wygrać duży
telewizor!
Kogo wybrać? Jedną z firm zgłoszonych przez samorządy gminne do organizowanego przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego konkursu „Poznaj Moją Nową
Firmę”. Konkursu odbywającego się co dwa lata, na przemian z innym - na „Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego”. W tym roku odbywa się druga jego edycja.
Ten konkurs stanowi wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców, młodych firm,
założonych w latach 2016-2017, a więc dopiero stawiających pierwsze kroki w
biznesie. Im bardzo przyda się promocja produktów i usług, najpierw w lokalnym
środowisku, potem – na szerokich wodach.
Krótkie charakterystyki firm publikujemy na dalszych stronach naszego dwutygodnika. Tam też zamieszczona jest Karta do głosowania. I to Was, Drodzy
Mieszkańcy Powiatu Strzeleckiego, należy wybór! Laureatem konkursu zostanie
firma, która zdobędzie najwięcej Waszych głosów.
Kiedy poznamy Laureata konkursu? Kiedy poznamy nazwisko szczęśliwca,
któremu przypadnie telewizor? Na Gali Lauri 2018 - w sobotę 17 marca br.
Wejściówki dla naszych Czytelników - już w następnym numerze dwutygodnika!
Wszystkie szczegóły – na str. 4 i 5.
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1 marca – Dzień Żołnierzy Wyklętych
W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego,
walcząc o prawo do samostanowienia
i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z
bronią w ręku, jak i w inny sposób,
przeciwstawili się sowieckiej agresji
i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu… – tak brzmi początek
preambuły Ustawy o ustanowieniu
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”, którą podpisał prezydent
Bronisław Komorowski w 2011 roku,
z inicjatywą ustawodawczą w 2010
prezydent Lech Kaczyński.

Pierwszego marca o godz. 10.00
na tzw. polanie śmierci kolo Barutu
mieszkańcy naszego powiatu spotkają
się, by oddać hołd oddziałom, które po
zakończeniu II wojny światowej nadal
zdecydowały się walczyć o niepodległość Polski. Wśród nich było również
zgrupowanie NZS Henryka Flamego
„Bartka”. Działało od kwietnia 1945
do amnestii w lutym 1947 roku, przede wszystkim na Śląsku Cieszyńskim
i w zachodniej części Małopolski, a
jego głównym celem była walka z komunistami.
We wrześniu 1946 roku Urząd
Bezpieczeństwa przeprowadził akcję
specjalną „Lawina”, która miała do-

prowadzić do likwidacji zgrupowania. Do zgrupowania „Bartka” udało
się wprowadzić agentów UB, a pod
pretekstem zorganizowania przerzutu
na Zachód, zwabiono partyzantów na
Opolszczyznę.
Część z nich została zamordowana
na terenie lotniska w Starym Grodkowie. Inni - w pobliżu zameczku Hubertus, wczesnym rankiem 26 września 1946 r.
Przywiezionych ciężarówkami ludzi zamknięto w oborze, którą wysadzono w powietrze. Właśnie na tamtejszej polanie uczcimy ich pamięć
1 marca br. Od lat jest to dla wszystkich „żywa lekcja historii”.

Akcja honorowego oddawania krwi
pod hasłem „spoKREWnieni służbą”
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Strzelcach Opolskich wspólnie z Klubem HDK PCK w
Zawadzkiem oraz Klubem HDK PCK W Strzelcach Opolskich organizuje zbiórkę krwi pod hasłem „spoKREWnieni
służbą”.
Zbiórka będzie miała miejsce w dniach: 2 marca 2018
r. w godzinach 8:30 – 12:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem, ul. Dębowa 11 oraz 16 marca 2018 r. w godzinach 9:00 – 12:00 w Strzeleckim Ośrodku Kultury przy
Placu Żeromskiego 7 w Strzelcach Opolskich.
Do honorowego oddania krwi zachęcamy strażaków
zawodowych, druhów OSP, służby mundurowe oraz 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.

Akcja naszych strażaków wpisuje się
w Ogólnopolską Zbiórkę Krwi
z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Kto Nauczycielem Roku?
Kto Najlepszym
Uczniem?
Najlepsi nauczyciele to tacy, którzy pokażą ci,
gdzie patrzeć, ale nie powiedzą ci, co widzieć.
Alexandra K. Trenfor

Nominowani do tytułu
Nauczyciel Roku Powiatu Strzeleckiego
Pięcioro nauczycieli szkół, dla których Powiat Strzelecki jest organem prowadzącym, zostało nominowanych do tego zaszczytnego tytułu i nagrody pieniężnej w wysokości 7000
złotych. Są to:
1

Mirosława Kądziołka (biologia, wychowanie do życia w rodzinie)
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem

2

Krzysztof Kalisz (przedmioty ekonomiczne i informatyczne)
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

3

Monika Szendzielorz-Nowakowska (funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia rewalidacyjne)
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie

4

Ilona Hajduk (matematyka)
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich

5

Ewa Przybyłek-Prus (język polski)
Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy

Są młodzi, zdolni, utalentowani. W jednej lub kilku dziedzinach. Z niemałymi osiągnięciami w nauce lub sporcie, na szczeblu regionu, kraju, nawet w międzynarodowym
środowisku. Znajdują jednak również czas na społeczne zaangażowanie.
Są tegorocznymi kandydatami do tytułu Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego i
powiązanej z tym tytułem nagrody pieniężnej: po 1500 zł otrzymają zwycięzcy ze szkoły
podstawowej i specjalnej, dwa tysiące – najlepszy gimnazjalista, a po 2500 zł – zwycięzcy
w kategorii szkoły ponadgimnazjalnej i mistrz w zawodzie.
Dodajmy jeszcze, że kandydatów do nagród w każdej z kategorii mogły nominować
ich własne szkoły.

Możesz dać wiele za tak niewiele
Już po raz kolejny uczniowie CKZiU wybrali się do
Centrum Administracyjnego Regionalnych Placówek Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej CARP w Gliwicach, aby
choć przez chwilę urozmaicić dzieciom czas jaki tam spędzają. Współpraca z tym ośrodkiem trwa już wiele lat, a
każdy nasz wyjazd jest wielkim wydarzeniem w życiu
szkoły. Tym razem swój czas maluchom poświęcili uczniowie klas młodszych pierwszych i drugich (w większości),
choć nie zabrakło także przedstawicielek klasy maturalnej.
Młodzież, choć nie dysponowała specjalnym sprzętem do
zabaw zimowych w pełni wykorzystała aurę do białego szaleństwa tuż za drzwiami domu, a dzieci były tak szczęśliwe,
że nie chciały wracać nawet na obiad. I choć czas zabawy na
śniegu szybko dobiegł końca to zgodnie stwierdziliśmy, że
znowu tu wrócimy. Bo uśmiech dzieci ich radość i prostota
dodaje każdemu z nas wiary, że to co dla nich robi daje im
odrobinę szczęścia a nam uświadamia jak dobrze żyć pod
skrzydłami mamy i taty.
Edyta Bem, Anna Mainka

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 16.02.2018 r.
zmarł
Lekarz i Społecznik

Tadeusz Żelazny

Ordynator Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego
w Strzelcach Opolskich w latach 1974-2005.
Radny Powiatu Strzeleckiego w latach 2002-2006.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Odznaką
Honorową Zasłużony Opolszczyźnie.

Żonie i Rodzinie
pragniemy złożyć
wyrazy głębokiego współczucia.
Dyrekcja i pracownicy
Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich

Kandydaci do nagrody
Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego
w kategorii „Najlepszy Uczeń Bez Barier”
1
2
3

Natalia Mosoń
Marcin Król
Nicol Tiszbierek

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy

w kategorii „Najlepszy Uczeń Szkoły Podstawowej”				
					
1 Kamil Kopyra
Publiczna Szkoła Podstawowa w Żędowicach
2 Michał Loński
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem		
3 Julia Bednarek
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe
4 Sebasian Gruszka
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe
5 Mateusz Paczkowski Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe
6 Jan Oronowicz
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe
7 Jacek Krupnik
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jemielnicy
8 Milena Hurek
Publiczna Szkoła Podstawowa w Krośnicy
9 Tymoteusz Majewski Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej
10 Miłosz Osadczuk
Publiczna Szkoła Podstawowa w Staniszczach Małych
11 Magdalena Springer
Publiczna Szkoła Podstawowa w Staniszczach Małych
12 Marcin Kokkot
Publiczna Szkoła Podstawowa w Staniszczach Małych
13 Anna Macioł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Staniszczach Małych

Z żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Ś.P. Tadeusza Żelaznego

Radnego Powiatu Strzeleckiego w latach 2002-2006
Ordynatora Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego
w Strzelcach Opolskich w latach 1974-2005

Żonie i Bliskim
głębokie wyrazy współczucia
składają
Zarząd, Rada Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego
i Jednostek Organizacyjnych Powiatu

w kategorii „Najlepszy Uczeń Gimnazjum”				
					
1 Mikołaj Pamuła
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem
2 Olivia Kopyra
Publiczna Szkoła Podstawowa w Żędowicach
3 Marcin Bertram
ZSO Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne w Strzelcach Op.
w kategorii „Najlepszy Uczeń Szkoły Ponadgimnazjalnej”

							
1 Wiktoria Saternus
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
2 David Boritzka
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
		
w Strzelcach Opolskich
3 Dariusz Kampa
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
		
w Strzelcach Opolskich
4 Karolina Wycisk
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
		
w Strzelcach Opolskich
5 Dominika Wątroba
ZSO Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
		
w Strzelcach Opolskich

w kategorii „Najlepszy Uczeń - Mistrz w Zawodzie”			
						
1 Dominik Wandzik Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
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Pomnik do poprawki
O rewitalizacji amfiteatru na Górze św. Anny oraz Pomnika Czynu
Powstańczego pisaliśmy już niejeden
raz. Pomnik Historii ma odzyskać
blask i odżyć. Wszystko dzięki wspólnemu projektowi Powiatu Strzeleckiego i Gminy Leśnica, który kosztować
będzie 12,3 mln zł, a dofinansowanie
ze środków UE wyniesie 8,5 mln zł.
Założenia całego projektu 9 lutego br.
w Opolskiem Urzędzie Wojewódzkim
zaprezentowali starosta Józef Swaczyna i Waldemar Gaida, członek Zarządu
Powiatu podczas wspólnej konferencji
prasowej z wojewodą Adrianem Czubakiem i burmistrzem Leśnicy Łukaszem Jastrzembskim.
Wraz z wejściem w życie ustawy
dezubekizacyjnej na Pomniku Czynu Powstańczego muszą zmienić się
niektóre elementy, np. musi zniknąć
sierp i młot (widoczne na zamieszczonym obok zdjęciu). Ten temat z kolei
omawiany był w siedzibie starostwa
podczas spotkania Waldemara Gaidy z Elżbietą Molak, Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków oraz Mał-

CEPiK – jest lepiej, ale…
- W stosunku do listopada ub.r. czyli
od momentu wprowadzenia przez Ministerstwo Cyfryzacji nowego systemu, czyli
CEPiK 2.0 (bazy danych o rejestracji pojazdów i kierowcach), kiedy jeden problem łączył się z drugim, jest dużo lepiej
– mówi Edyta Nowak, naczelnik Wydziału
Transportu w strzeleckim starostwie. - Ze
120 niezałatwionych spraw zostało tylko
piętnaście. Zapewne wszystkie nasze pisma (a i innych wydziałów komunikacji)
kierowane do MSWiA i Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych wpłynęły
na usprawnienie systemu. Nie mają już dziś
żadnych kłopotów w dostępie do systemu
stacje diagnostyczne – a w naszym powiecie funkcjonuje ich osiem.
Ale… pewne problemy ciągle się zdarzają. Bywa, że trzy rejestracje samocho-

dów poprowadzimy bez zakłóceń, ale nagle
czwartej, z niewiadomych przyczyn, już się
nie uda zrobić. Albo coś innego wyskoczy.
Nadal to jest loteria. Dziś na przykład (20
lutego) nie udało się nam wyrejestrować
zezłomowanego samochodu. A jeśli tego
nie da się zrobić – ubezpieczyciel może domagać się opłacenia obowiązkowego OC,
bo w systemie pojazd nadal figuruje, choć
faktycznie nie istnieje.
Podobne problemy wystąpiły z początkiem ostatniego tygodnia w całym kraju.
I aż strach pomyśleć, co będzie, gdy od
4 czerwca do systemu CEPiK podłączone zostanie K, czyli kierowcy. Wiele jednak wskazuje, że kłopoty, jakie napotkały
wszystkie bez wyjątku wydziały komunikacji w kraju, przyczynią się do odłożenia
tego terminu w czasie.

Zapraszamy na Wielkanocny Kiermasz
gorzatą Kałużą-Swobodą, zastępcą
dyrektora Wydziału Infrastruktury i
Nieruchomości UW w Opolu.
- W tej chwili jest opracowywany
program prac konserwatorskich pomnika - informuje W. Gaida - i muszą

w to zaangażować się konserwatorzy
sztuki specjalizujący się w kamieniu.
Nie przeszkodzi to jednak w dotrzymaniu terminu rozpoczęcia prac zgodnie z założeniami projektu, czyli w
kwietniu br.

Jeszcze karnawałowo...
Drugi Bal Przebierańców
W sobotę, 3 lutego br. odbył się II
Karnawałowy Bal Przebierańców dla
dzieci z rodzin zastępczych Powiatu
Strzeleckiego.
Impreza miała miejsce w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach
Opolskich, w której udział wzięło 36
dzieci oraz 25 opiekunów. Jest to doskonała forma wzajemnej integracji
rodzin pełniących funkcję rodziny
zastępczej. Atrakcje podczas balu zapewnili animatorzy, którzy porwali
uczestników do tańca i zabawy urozmaiconej wieloma ciekawymi konkursami. Bal przebierańców to świetna
okazja do wcielenia się w ulubioną
postać i tak oto na parkiecie można
było spotkać księżniczki, policjantów,
strażaków, kowboja, supermana, malutkiego smerfa oraz żabkę, myszkę,
kotka i diabełka. Na twarzach dzieci
i opiekunów można było dostrzec ra-
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dość, która przepełniała szczególnie najmłodszych. W czasie przerw dzieci miały
czas na słodki poczęstunek oraz chwilę wytchnienia. Na zakończenie wykonane
zostało pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników w strojach karnawałowych.
Niestety radosna zabawa musiała kiedyś się zakończyć. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby nasza wspólna zabawa karnawałowa udała się – serdecznie dziękujemy !!!

Trwać będzie od 14 do 23 marca
w holu strzeleckiego starostwa.
W pierwszym dniu akcja charytatywna
dla 8-letniej Oliwii Nowickiej ze Strzelec Opolskich

Srebro i brąz
dla naszych szkół

Srebrna tarcza dla LO im. W. Broniewskiego

Innowacja w karnawałowej odsłonie

Kolejne zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej „W świecie dźwięków”
realizowanej w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy odbyły się w klimacie
zabawy karnawałowej. To już szóste zajęcia w ramach projektu przeznaczonego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Celem innowacji jest praca nad sferą słuchową uczniów. Zajęcia są prowadzone
w ZPO od września 2017 r. i umożliwiają uczniom poprawę funkcjonowania dzięki wykorzystaniu nowatorskich metod pracy, angażowaniu
uczniów w aktywności bliskie ich
doświadczeniu i łączeniu różnych rodzajów stymulacji.
Tym razem uczestnicy wykonywali ćwiczenia oddechowe, rytmiczne i
słuchowo - ruchowe przy wesołej muzyce. Przy okazji doskonałej zabawy i
tańca uczniowie doskonalili koncentrację słuchową oraz poszerzali zakres
pamięci słuchowej. Zajęcia zakończyły się seansem relaksacyjnym przy
spokojnej, wyciszającej muzyce, podczas którego uczniowie mogli zregenerować siły po intensywnej zabawie
i jednocześnie rozwijać wyobraźnię.
Anita Wiener, Karolina Piwowar

Brązowa tarcza dla CKZiU
15 lutego 2018 roku, w Sali im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Opolskiego
Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość podsumowania XX Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, które otrzymało brązową tarczę w
Ogólnopolskim Rankingu oraz zajęło 9 miejsce w rankingu wojewódzkim, a także reprezentanci Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, które odebrało srebrną tarczę
i zajęło 4 miejsce w rankingu wojewódzkim.
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W tegorocznej edycji o tytuł Laureata Konkursu rywalizuje 12 firm powstałych w latach 2016 i
2017. Wszystkie mają swoje siedziby na terenie powiatu strzeleckiego, a do konkursu zostały nominowane przez samorządy gminne, które uznały ich zakres działalności za nowatorski i interesujący.
Mieszkańcy naszego powiatu spośród nich wybiorą jedną. Ta firma, która otrzyma najwięcej
głosów – zdobędzie tytuł Laureata Konkursu. To niejedna nagroda – kolejną będzie reklama outdoorowa (baner), spot reklamowy oraz trzykrotna reklama w trzech dowolnie wybranych wydaniach
naszego dwutygodnika w roku 2018.
Może głosować każdy pełnoletni mieszkaniec naszego powiatu, który na Karcie do głosowania
wskaże jedną firmę. Kartę do głosowania można wyciąć z naszego dwutygodnika i wrzucić do urny
stojącej w holu starostwa. Można ją ściągnąć również ze strony internetowej Powiatu Strzeleckiego
www.powiatstrzelecki.pl lub, podczas pobytu w starostwie – wypełnić jedną z tych, które dostępne
będą przy ustawionej urnie. Można ją wysłać także pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie.

Załącznik do Regulaminu Konkursu

POZNAJ MOJĄ NOWĄ FIRMĘ
- karta do głosowania

Jedna osoba może złożyć TYLKO JEDNĄ kartę do głosowania,
w której odda głos tylko na JEDNĄ firmę, zaznaczając X przy wybranej!
SZKOLENIE DZIECI
I MŁODZIEŻY GRY
W PIŁKĘ NOŻNĄ
ADAM JAREMKO
ze Strzelec Opolskich
PRACOWNIA ARCHITEKTURY
DAWID PYKA z Jemielnicy
DREAM TEAM
MARCIN DRAMSKI
ze Strzelec Opolskich
WYROBY Z TRADYCJĄ
U HIRSZA
PIOTR HIRSZ z Jemielnicy
GABINET DIETETYCZNY
RÓWNO-WAGA
MARIA CHMIEL z Otmic
SALON DEKORACJI OKIENNYCH
JÓZEF MAZIARZ z Jemielnicy

ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY
„KRASNOLUDEK”
MAŁGORZATA MORAWSKA
ze Strzelec Opolskich
FIZJOTERAPIA RODZINNA
EWELINA PIECHACZEK
z Boryczy
„MOJE ALPAKI”
KAROLINA
GERKE-SZYNDZIELORZ
z Raszowej
FABRYKA PIĘKNA
KOSMETOLOGIA
PROFESJONALNA
HONORATA WYSOCKA
z Ujazdu

Poznaj Moją Nową Firmę
AS PARUS - WIDEOFILMOWANIE I FOTOGRAFIA Z DRONA
ADAM SIKORA z Zawadzkiego
Firma zajmuje się
wykorzystaniem dronów
(bezzałogowych statków
powietrznych) głównie
do tworzenia filmowych
materiałów
promocyjnych, szacowania szkód,
mapowania terenu, tworzenia modeli przestrzennych 3D, panoram 3600,
fotografii lotniczej.
Firma została założona 11 maja 2016 r.

PRACOWNIA
ARCHITEKTURY
DAWID PYKA z Jemielnicy

Pracownia architektoniczna, zajmująca
się nie tylko szeroko pojętą architekturą, ale
również projektowaniem z zakresu wzornictwa, grafiki, identyfikacji wizualnej.
Wszystkie projekty można znaleźć na
stronie http://ddp-architekci.pl/
Jednoosobowa firma została założona w
10 marca 2016 r.

DS - SPŁYWY KAJAKOWE
DAWID SPAŁEK
ze Staniszcz Małych

AS PARUS - WIDEOFILMOWANIE
I FOTOGRAFIA Z DRONA
ADAM SIKORA z Zawadzkiego

Należy odpowiedzieć na następujące PYTANIE KONKURSOWE,
zaznaczając X prawidłową odpowiedź:
Która to edycja konkursu „Poznaj Moją Nową Firmę”?
A) pierwsza
B) druga

SALON DEKORACJI OKIENNYCH
JÓZEF MAZIARZ z Jemielnicy
Firma zajmuje się szyciem firan, zasłon, dekoracji tekstylnych (obrusy, poduszki, bieżniki).
Firma założona została 1 czerwca 2016 r.

IMIĘ I NAZWISKO: ...........................................................................................................
..............................................................................................................................................
MIEJSCOWOŚĆ: ...............................................................................................................
ULICA i NR DOMU: ...........................................................................................................
TELEFON KONTAKTOWY: ...........................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu
pn. „Poznaj Moją Nową Firmę”
(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 głosowaniu może wziąć wyłącznie osoba pełnoletnia, mieszkająca na terenie Powiatu Strzeleckiego.
Jedna osoba składa TYLKO JEDNĄ kartę z zaznaczoną JEDNĄ firmą – „X” wpisujemy w kratce przy
nazwie firmy.
Jednej osobie wyłonionej spośród wszystkich głosujących, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytanie i
oddadzą ważny głos , przyznana zostanie 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 od dnia 5 do 28 lutego 2018 r.
Karty do głosowania można wrzucać do urny ustawionej w holu Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich, ul. Jordanowska 2 lub wysłać pocztą na w/w adres. Decyduje data wpływu.

DREAM TEAM
MARCIN DRAMSKI
ze Strzelec Opolskich
Firma zajmuje się animacją czasu wolnego dla dzieci podczas różnych uroczystości
(mikołajki, urodziny, bale karnawałowe itp.)
Firma założona została 1 kwietnia 2017 r.

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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Poznaj Moją Nową Firmę
DS – SPŁYWY KAJAKOWE
DAWID SPAŁEK
ze Staniszcz Małych
Firma zajmuje się organizowaniem spływów kajakowych na rzece
Mała Panew, prowadzi dodatkowo
zajęcia fakultatywne związane z
przyrodą opolską prowadzone przez
pana dr Krzysztofa Spałka, odkrywcy
dinozaurów w Krasiejowie oraz laureata Nagrody im. Karola Miarki.
Firma założona została 26 maja
2016 r.

„MOJE ALPAKI”
KAROLINA GERKE-SZYNDZIELORZ
z Raszowej
Główną działalnością firmy jest alpakoterapia –
wspierająca forma terapii z udziałem zwierząt – alpak, m.in. w zaburzeniach nerwicowych, lękowych,
związanych z niepełnosprawnością. Alpakoterapia
daje znakomite efekty w terapii kontaktowej, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Istnieje możliwość
zorganizowania warsztatów, urodzin, sesji zdjęciowych z udziałem alpak.
Firma została założona 4 września 2017 r.

FABRYKA PIĘKNA KOSMETOLOGIA PROFESJONALNA
HONORATA WYSOCKA z Ujazdu

FIZJOTERAPIA
RODZINNA
EWELINA PIECHACZEK
z Boryczy

Gabinet kosmetologii profesjonalnej prowadzony jest przez magistra kosmetologii i oferuje następujące zabiegi: manicure (hybrydowy i żelowy),
pedicure, przedłużanie i zagęszczanie rzęs, laminowanie, lifting i botox rzęs, zabiegi na twarz i ciało
(w tym peeling kawitacyjny, fale radiowe, dermomasażer, mezoterapia mikroigłowa, liposukcja ultradźwiękowa i in.).
Firma została założona 23 sierpnia 2016 r.

WYROBY Z TRADYCJĄ U HIRSZA
PIOTR HIRSZ z Jemielnicy
Firma produkuje wędliny zgodnie ze starymi recepturami, przekazywanymi już przez trzy
pokolenia masarzy w rodzinie. Tradycyjnym
smakiem słyną tradycyjne szynki, a w szerokim
asortymencie kiełbas zwłaszcza śląska, surowa,
swojska i szynkowa. Klienci mogą je kupić nie
tylko w wybranych sklepach, ale i z autosklepu.
Firma założona została 1 lutego 2016 r.

GABINET
DIETETYCZNY
RÓWNO-WAGA
MARIA CHMIEL z Otmic
Firma prowadzi: konsultacje
dietetyczne, analizę składu ciała,
dietoterapię chorób, odchudzanie
dorosłych i dzieci, zajęcia edukacyjne dla różnych grup, np. dzieci i
młodzieży w szkole podstawowej,
przedszkolu, dla rodziców, kobiet
w okresie menopauzy, seniorów
oraz wykłady o tematyce żywieniowej dla firm.
Firma założona została 1 kwietnia 2017 r.

Firma oferuje usługi fizjoterapeutyczne, prowadzenie zajęć grupowych, szkolenia edukacyjne.
Firma założona została 12 października 2017 r.

SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ
ADAM JAREMKO ze Strzelec Opolskich
Firma zajmuje się prowadzeniem pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz
zajęć sportowych i rekreacyjnych.
Firma została założona 1 września
2017 r.

ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY
„KRASNOLUDEK”
MAŁGORZATA MORAWSKA
ze Strzelec Opolskich
Żłobek zajmuje się opieką nad
dziećmi do lat 3. Jest małą placówką,
co zapewnia indywidualne podejście
do każdego dziecka. Zajęcia, w których
uczestniczą dzieci, zapewniają ich rozwój fizyczny, intelektualny, społeczny i
emocjonalny, uczą też komunikacji.
Firma została założona 2 stycznia
2017 r.
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Strzelce Opolskie dnia 20.02.2018r.

Miejsce:
PP-P w Strzelcach Opolskich,
ul. B. Chrobrego 5

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 2017r. poz. 1405 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 20 lutego 2018r. na rzecz
Gminy Ujazd, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, decyzji administracyjnej Nr 69/18 o
pozwoleniu na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Ujeździe, przy ul.
Powstańców Śląskich, na działce ewid. nr 308 obr. ewid. Ujazd, jedn. ewid. Ujazd-miasto, polegającą na:
1) budowie nowych obiektów:
- dwóch osadników wtórnych (obiekty nr 9.1, 9.2),
- komory rozdziału ścieków (ob. 10),
- pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego (ob.11),
- pompowni osadu kożucha (ob.12),
- stacji dmuchaw i dozowania PIX (ob.13),
- stacji zlewczej ścieków dowożonych (ob.14),
- komory pomiarowej ścieków oczyszczonych (ob.16),
- fundamentu pod agregat prądotwórczy (ob.18),a
2) przebudowie (modernizacji) istniejących obiektów:
- budynku socjalno-technicznego (ob.1),
- pompowni ścieków surowych (ob.2),
- budynku instalacji odwadniania osadu (ob.3),
- zbiornika ścieków dowożonych (ob.5),
- reaktora biologicznego (ob.8),
3) budowie zewnętrznych sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej, instalacji
elektrycznej i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA), rurociągów sprężonego powietrza - dostosowanych do zmodernizowanego rozwiązania technologicznego.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich–Wydział
Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212
(w godzinach pn. 7.30÷17.00, wt.-czw. 7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00),
można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.
z up. Starosty
Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

DYŻURY APTEK
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2018 r.
Dyżury pełnią:
1. Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie”, ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
2. Apteka „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 21, tel. 77/461-38-76
3. Apteka „Multifarm” Zdrowie i Uroda Sp. z o.o., ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
4. Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383
5. Apteka „AWOS 3”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03
6. Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
7. Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56
8. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
9. Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92

MARZEC 2018
1. „Vita”
2. „Dr. Max”
3. „DOZ Apteka”
4. „LIBRA”
5. „Multifarm”
6. „Pro-pharma”
7. „AWOS 3”
8. „Śląska”
9. „Słoneczna”
10. „Vita”

11. „Dr.Max”
12. „DOZ Apteka”
13. „LIBRA”
14. „Multifarm”
15. „Pro-pharma”
16. „AWOS 3”
17. „Śląska”
18. „Słoneczna”
19. „Vita”
20. „Dr. Max”

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

Jeśli nie są Państwo pewni, która apteka pełni w danym dniu dyżur
– można upewnić się, dzwoniąc pod numer
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 664 480 500
Na sesji w dn. 29.11.2017 r. Rada Powiatu Strzeleckiego podjęła uchwałę nr
XXXVI/353/17 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich
w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej
ułatwiającej złożenie JPK VAT

zaprasza wszystkie zainteresowane osoby
na spotkania organizowane
w „SOBOTY Z JPK”:
24 lutego 2018 r. w godz. 9.00 – 13.00.
Spotkania dedykowane są dla mikroprzedsiębiorców
w związku z wprowadzeniem obowiązku składania Jednolitego
Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) od dnia 01.01.2018 r.
Informacja telefoniczna w zakresie JPK:
77 4612829 wew. 344

Data:
06.03.2018 r. (wtorek)
godzina 9.00
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

OFERTY PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a
tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl
www.pup-strzelce.pl

STANOWISKO

MIEJSCE
PRACY

KSIĘGOWY
STRZELCE OPOLSKIE
				
					
GŁÓWNY KSIĘGOWY
STRZELCE OPOLSKIE
					
				
					
SPECJALISTA DO SPRAW
STRZELCE OPOLSKIE
PERSONALNYCH		
				
SPECJALISTA DS. LOGISTYKI
STRZELCE OPOLSKIE
					
				
					
				
FIZJOTERAPEUTA
STRZELCE OPOLSKIE
				
				
TECHNOLOG PRODUKCJI
KOLONOWSKIE
				
				
ZAKUPOWIEC OPERACYJNY
STRZELCE OPOLSKIE
DS. ZAKUPÓW		
					
				
				
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
KADŁUB/ PRACA
			
W TERENIE
KASJER - SPRZEDAWCA
ZAWADZKIE
KUCHARZ
STRZELCE OPOLSKIE
				
PRACOWNIK BUDOWLANY
WG ZLECEŃ
				
				
POMOCNIK DEKARZA
WG ZLECEŃ
PRACOWNIK BUDOWLANY
LEŚNICA
POMOCNIK BUDOWLANY
WG ZLECEŃ- woj. opolskie MURARZ MATERIAŁÓW
STRZELCE OPOLSKIE
OGNIOTRWAŁYCH, CIEŚLA		
				
				
					
NARZĘDZIOWIEC
STRZELCE OPOLSKIE
				
					
				
				
ELEKTROMECHANIK/ ELEKTRYK
STRZELCE OPOLSKIE
SAMOCHODOWY		
					
ELEKTRYK SIECI
ZAWADZKIE
ELEKTRYCZNYCH		
KIEROWCA C+E
STRZELCE OPOLSKIE
				
SPAWACZ – ŚLUSARZ
ZAWADZKIE
(GAZOWY I ELEKTRYCZNY)
STOLARZ
PIOTRÓWKA
OPERATOR CNC
ZAWADZKIE
OPERATOR MASZYN
STRZELCE OPOLSKIE
				
				
PRACOWNIK ZAŁADUNKU
ZAWADZKIE
				
MECHANIK SAMOCHODOWY
STRZELCE OPOLSKIE
				
				
PRACOWNIK PRODUKCJI
ZIMNA WÓDKA
REWIDENT WAGOWY
BŁOTNICA STRZELECKA 				
MAGAZYNIER
STRZELCE OPOLSKIE
				
PRACOWNIK MAGAZYNOWY
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WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
wykształcenie średnie zawodowe,
znajomość programu Comarch Optima
będzie dodatkowym atutem
wykształcenie średnie ekonomiczne (min. 6 lat
doświadczenia na stanowisku Gł. Księgowego),
wykształcenie wyższe ekonomiczne: rachunkowość
i finanse (min. 3 lata na stanowisku Gł. Księgowego)
wykształcenie wyższe, - praktyczna znaj. prawa pracy,
komunikatywność, - b. dobra znajomość pakietu Office
doświadczenie zawodowe 1-3 lata
wykształcenie min średnie
(mile widziane kierunkowe wyższe),
znajomość j. niemieckiego lub angielskiego
w stopniu komunikatywnym,
doświadczenie na podobnym stanowisku
wykształcenie wyższe magisterskie – fizjoterapia,
przygotowanie pedagogiczne,
doświadczenie i zainteresowanie w pracy z dziećmi
wykształcenie wyższe techniczne,
doświadczenie zaw. 2 lata na podobnym stanowisku,
znajomość technologii produkcji tektury
wykształcenie wyższe techniczne,
doświadczenie w firmie produkcyjnej, doświadczenie
na podobnym stanowisku,
komunikatywna znajomość języka niem. lub ang.,
bardzo dobra znajomość obsługi komputera
wykształcenie min. zawodowe, - prawo jazdy kat. B,
mile widziane doświadczenie w handlu
książeczka do celów sanitarno epidemiologicznych
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
doświadczenie zawodowe wymagane
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
umiejętność malowania i ocieplania,
doświadczenie zawodowe mile widziane
mile widziany minimalny staż budowlany
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
prawo jazdy kat. B,
doświadczenie zawodowe min. 2 lata,
wymagana umiejętność wykonywania szalunków
i murowania z materiałów ogniotrwałych
wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne
znajomość bud. narzędzi do procesu wytłaczania kabli
i przewodów,
znajomość rysunku technicznego,
zaangażowanie, motywacja do pracy
wykształcenie zasadnicze zawodowe elektryczne
mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku
mechanika samochodowego/ elektromechanika
wykształcenie zasadnicze zawodowe
uprawnienia energetyczne gr. |I (SEP) powyżej 1 kv
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
prawo jazdy C+E, - dyspozycyjność
wykształcenie zasadnicze zawodowe
wykształcenie zawodowe
wymagane doświadczenie przy obsłudze maszyn CNC
wykształcenie średnie zawodowe
mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
umiejętność w pracy w zespole, zaangażowanie
uprawnienia do obsługi suwnicy z poziomu roboczego,
mile widziane upraw. do obsługi wózka jezdniowego
wykształcenie zasadnicze zawodowe - mechaniczne
mile widziane dośw. w pracy na w/w stanowisku,
mile widziane dośw. w naprawie sprzętu ciężkiego
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
znajomość obsługi komputera
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
prawo jazdy kat. B, - uprawnienia na wózki widłowe
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
umiejętność pracy w zespole
umiejętność strzyżenia i pielęgnacji brody
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Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Strzelcach Opolskich informuje

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 Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl
Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail:centrumkultury@powiatstrzelecki.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 77 4636422, 77 4636337
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel. 77 4615216
e-mail: zpolesnica@gmail.com
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl
Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903
Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903
Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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: Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia
ul. Baczyńskiego 25A,
41-203 Sosnowiec

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
w Strzelcach Opolskich

Z dniem 28 lutego 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków
podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2018.360)
które nakazuje posiadaczom trzody chlewnej na terenie całego kraju:

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422,
fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313
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a) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
b) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren
gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane
świnie,
c) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt
wolno żyjących oraz domowych,
d) utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego
przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
e) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
f) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i
odkażanie obuwia,
g) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi
świń,
h) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży
ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych
czynności,
i) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych
mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość
- nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym
utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
j) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta,
warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego
spisu,
k) zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej
co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem - w przypadku utrzymywania świń
w gospodarstwie w systemie otwartym;
oraz zakazuje:
a) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok
dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr
1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.
Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanych dalej „produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego”, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,
b) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich
zwierząt.
W zamyśle prawodawcy spełnienie wprowadzanych wymagań dla gospodarstw pozwoli na znaczące zmniejszenie ryzyka przeniesienia ASF do gospodarstwa, w którym
utrzymywane są świnie. Wprowadzona nowelizacja rozporządzenia spowodowana jest ze
względu na zagrożenie dalszego szerzenia się choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wystąpienie choroby na danym terenie powoduje restrykcje i wiąże się z koniecznością likwidacji zakażonych stad, co z kolei pociąga za sobą skutki ekonomiczne i społeczne.
Dlatego konieczne jest zabezpieczenie gospodarstw przed ewentualnym przeniesieniem
wirusa ASF. Wprowadzane przepisy mają za zadanie podnieść poziom zabezpieczenia gospodarstw, a tym samym zmniejszyć ryzyko wystąpienia tej choroby.

Serdecznie zaprasza
wszystkich konsumentów na spotkanie

Z Rzecznikiem przy Kawie
z okazji Światowego Dnia Konsumenta

w dniu 15 marca 2018 o godz. 10.00

W programie:
• Pogadanka dotycząca praw konsumentów i bezpieczeństwa
konsumenckiego - jak ustrzec się przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, jak bezpiecznie kupować przez Internet
• Test świadomości konsumenckiej – z nagrodami
• NIESPODZIANKA dla każdego
• Kawa i ciasto
Spotykamy się
w Sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

„Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach
Programu Pomoc Techniczna 2014-2020”

Opolska Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza na:

SPOTKANIE INFORMACYJNE
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
które odbędzie się:

26.02.2018 r. godz. 1200
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Damrota 30

W dniu 26.02.2018
o godz. 10.00 w sali nr 5

(sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową)

w PUP w Strzelcach Opolskich
odbędzie się spotkanie rekrutacyjne z firmą:

od 100 tys. do 500 tys. PLNna wdrożenie nowoczesnych technologii
informacyjno-komunikacyjnych w Państwa przedsiębiorstwie

IFA Powertrain Polska Sp. z o.o.
na stanowiska:

operator CNC, magazynier,
pracownik produkcji,
technik utrzymania ruchu,
specjalista ds. magazynu utrzymania ruchu
Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy 706
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743,
744, 745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755,
756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

Tematem spotkania będą dotacje:

organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 47 25 039, e-mail: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl
Więcej informacji:
http://rpo.opolskie.pl/?p=28116
ZGŁOSZENIA:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPJ6DfQxUO9UJY216MY9gKCYENX3YZQKa9LIb4fQm939bcQ/viewform?usp=sf_link

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Inwestycji i Zarządzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością informujemy dziś Państwa o tym, że grono Jubilatów - mieszkańców powiatu
strzeleckiego, którzy w ostatnim czasie obchodzili swoje okrągłe urodziny,
znów się powiększyło! Ależ to były
jubileusze: 100 i 95 lat, nie wspominając już o „dziewięćdziesiątkach”!
Pani Anastazja Spałek, niegdyś
mieszkająca w Kolonowskiem, a dziś
u rodziny w Turzy k. Myśliny, 100-lecie urodzin świętowała 17 lutego br.
Wicestarosta Janusz Żyłka, który odwiedził Jubilatkę w naszym imieniu,
oprócz gratulacji i najlepszych życzeń
przekazał Jej tort z życzeniami 200 lat!
Pan Józef Fogel, mieszkający w
Buczkach, jubileusz 90-lecia obchodził 12 lutego br. Życzenia i urodzinowy upominek przekazał Jubilatowi
wicestarosta Janusz Żyłka, podobnie
jak burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch.
Pani Genowefa Szawan, mieszkanka Niezdrowic, 95 urodziny świętowała 10 lutego. W tym dniu odwiedził Ją starosta Józef Swaczyna - z
urodzinowym prezentem, listem gratulacyjnym i życzeniami.

Pani Genowefa Szawan 95-lecie urodzin świętowała 10 lutego br.

Pani Anastazja Spałek
świętowała 100-lecie
urodzin 17 lutego br.

Pani Anastazja Grochla jubileusz 90-lecia obchodziła 10 lutego br.

Pani Anastazja Grochla, mieszkająca w Jemielnicy, 10 lutego skończyła 90 lat. Z listem gratulacyjnym,
życzeniami i upominkiem odwiedził
Jubilatkę starosta Józef Swaczyna.
S. Pauline Lukoschik jubileusz
95-lecia świętowała 10 lutego w klasztorze w Leśnicy. W dniu urodzin z życzeniami, gratulacjami i upominkiem
odwiedzili Jubilatkę starosta Józef
Swaczyna i burmistrz Leśnicy Łukasz
Jastrzembski.

Pan Józef Fogel 90 rocznicę urodzin obchodził 12 lutego br.

Siostra Pauline Lukoschik 95-lecie urodzin świętowałą 10 lutego br.

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza

