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Podczas spotkania starosta Józef Swaczyna przekazał listy gratulacyjne oraz bilety na Koncert Walentynkowy następującym osobom z naszego powiatu:
-  Państwu Sylwii i Andrzejowi Janczyszynom oraz Pawłowi Janczyszynowi, którzy w konkursie Agroliga zdobyli I miejsca na poziomie powiatowym, III miejsca na poziomie wojewódzkim, a w konkursie 

„Bezpieczne Gospodarstwo” I miejsce na szczeblu wojewódzkim i na szczeblu powiatu oraz wyróżnienie na szczeblu krajowym
-  Państwu Krystynie i Jerzemu Knopek, którzy otrzymali tytuł „Najlepsze gospodarstwo rolne w regionie, w którym dodatkowym źródłem są usługi agroturystyczne”
-  Państwu Weronice i Rafałowi Greitzke, których gospodarstwo otrzymało tytuł „Gospodarstwo rolne przyjazne środowisku”
- Państwu Beacie i Joachimowi Smiatek za wyróżnienie „Opolska OZE”
-  Państwu Halinie i Sławomirowi Wysockim za otrzymanie „Srebrnej Róży”  dla  najlepszego ośrodka świadczącego usługi turystyczne oraz promującego  produkt tradycyjny na terenie miejsko-wiejskim
-  Henrykowi Skowronkowi, który zdobył wyróżnienie  w konkursie „Najaktywniejszy Lider  Społeczności Wiejskiej”
-  Jerzemu Koronczokowi, właścicielowi fi rmy Agrocom Polska za zdobycie Złotego Medalu na Targach Polagra -Premiery w 2018 roku w kategorii maszyny i urządzenia rolnicze

Gratulacje dla rolników

W Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny 23 stycznia br. odbyło się spotkanie podsumowujące w roku 2018 działalność Powiatowego Biura Doradztwa Rolniczego w Strzelcach  Opolskich. 
W tym roku ze względu na wyjątkowe miejsce uroczystości – spotkanie rozpoczęto mszą św. w intencji rolników i ich rodzin. W ofi cjalnej części uroczystości uczestniczyli samorządowcy, 
fi rmy doradcze i współpracujące z rolnikami, a przede wszystkim – sami rolnicy i dyrekcja ODR w Łosiowie. 

Srebrne TechnikumSrebrne Technikum
Nasze szkoły w Rankingu Perspektyw 2019:

Złote Liceum

Liceum Ogólnokształcące 
im. W. Broniewskiego w Strzelcach Op. 

zyskało status Złotego Liceum! 

Technikum w CKZiU w Strzelcach Op. 
jest nadal, jak w 2018, 
Srebrnym Technikum!Więcej czytaj na str 4
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Wyrazy głębokiego współczucia 

Staroście Strzeleckiemu 

Panu 

Józefowi Swaczynie 

z powodu śmierci 

Siostry 

składają  
Zarząd, Rada Powiatu Strzeleckiego 

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich

Zanim jednak radni przystąpili do 
głosowania nad projektem budżetu, 
przyjęli kilka innych uchwał, poprze-
dzonych analizami i dyskusjami pod-
czas posiedzeń komisji problemowych 
Rady. Stanowisko swoich komisji do 
każdego projektu uchwały przedsta-
wiali ich przewodniczący tuż przed 
głosowaniem. 

Po przedstawieniu radnym in-
formacji o pracy Zarządu w okresie 
międzysesyjnym przez starostę Jó-
zefa Swaczynę, radni przystąpili do 
głosowania nad pierwszą w tym dniu 
uchwałą – w sprawie uchwalenia te-
matyki i terminów sesji Rady Powiatu 
Strzeleckiego na rok 2019.

Wszystkie komisje problemowe 
zaopiniowały projekt uchwały jedno-
głośnie, i tak samo głosowali radni na 
sesji. 

Jednogłośnie przyjęto również 
projekty kolejnych uchwał w spra-
wach:
-  zatwierdzenia planu kontroli Ko-

misji Rewizyjnej na rok 2019
-  zatwierdzenia planów pracy komi-

sji stałych na rok 2019
Głosowanie nad projektem następ-

nej – nowelizacji uchwały z 30 stycz-
nia 2002 roku w sprawie przystąpienia 
Powiatu Strzeleckiego do Stowarzy-
szenia „Rodzina Katyńska” – poprze-
dziła informacja radnej Edyty Bem, 
że Komisja Edukacji, której prze-
wodniczy (i która, jak i inne komisje 
zaaprobowała projekt uchwały w tej 
sprawie) na swym posiedzeniu wysto-
sowała wniosek formalny o zgłosze-
nie do Stowarzyszenia kandydatury 
Jana Zubka oraz informacja starosty J. 
Swaczyny, że Powiat Strzeleckim jest 
jedynym z powiatów województwa 
opolskiego, które ma przedstawiciela 
w tym Stowarzyszeniu, a Jan Zubek 
jest wieloletnim reprezentantem „Ro-
dziny Katyńskiej”. Uchwała w tej 
sprawie przyjęta została jednogłośnie.

Kolejną uchwałę radni podjęli 
w sprawie ustalenia zasad, na jakich 
radnym Powiatu Strzeleckiego przy-
sługują diety. Podstawę ustalenia wy-
sokości diety stanowi półtorakrotność 
kwoty bazowej w ustawie budżetowej 
dla osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe na podstawie 
przepisów ustawy z dn. 23 grudnia 
1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej oraz 
o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 
2018 poz. 373). Głosowanie nie było 
jednomyślne: 16 radnych za, 1 wstrzy-
mujący się, 1 głos nie oddany.

Jednogłośnie natomiast radni 
przegłosowali uchwałę sprawie: de-
sygnowania delegata Rady Powiatu 
Strzeleckiego do Zgromadzenia Ogól-
nego Związku Powiatów Polskich. 
Delegatem został starosta Józef Swa-
czyna, który w ZPP działa od wielu lat.

Jako następne radni przyjęli 

Sesja Rady Powiatu: budżet uchwalony
Trzecia w tej kadencji, a ostatnia w ubiegłym roku 

sesja Rady, zwołana została 19 grudnia. W bardzo ob-
szernym porządku obrad znalazł się najważniejszy 
punkt dla funkcjonowania naszego samorządu w roku 
2019: uchwała budżetowa. To podstawowy dokument w 
zakresie finansów powiatu. Projekt tej uchwały zawsze 
przedstawia Zarząd, i to on go wykonuje, ale decyzję w 
tej kwestii podejmuje Rada Powiatu: jeśli zgadza się z 
przedstawionym przez Zarząd projektem – przyjmuje 
stosowną uchwałę. 

uchwały w sprawach:
-  rozkładu godzin pracy aptek ogól-

nodostępnych na terenie Powiatu 
Strzeleckiego (17 za, 1 wstrzymu-
jący się)

-  nowelizacji uchwały Rady Powia-
tu Strzeleckiego z dn. 28 lutego 
2018 r. w sprawie określenia za-
dań realizowanych przez Powiat 
Strzelecki, na które przeznacza się 
w 2018 roku środki Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych i wysokości 
środków na ich finansowanie (jed-
nogłośnie)
Przed podjęciem uchwały w spra-

wie wyboru członków Rady Społecz-
nej przy Szpitalu Powiatowym im. 
Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach 
Opolskich głos zabrał Przewodniczą-
cy Rady Stefan Szłapa: - Przypomnę, 
że w ubiegłej kadencji w skład Rady 
Społecznej wchodziło 7 przedstawi-
cieli wybranych przez Radę Powiatu 
– po jednym radnym powiatu będą-
cym mieszkańcem gminy wchodzącej 
w skład Powiatu, aby każda z gmin 
miała swojego reprezentanta. Dodam, 
iż Komisja Edukacji pozytywnie za-
opiniowała wniosek formalny Wice-
starosty Powiatu o dokonanie zmian w 
składzie ilościowym Rady Społecznej. 
Pan Waldemar Gaida wnioskował o 
zwiększenie ilości osób reprezentu-
jących Gminę Strzelce Opolskie, ze 
względu na największą ilość pacjen-
tów w naszym szpitalu z tej gminy. 
Zmiana składu jest możliwa wyłącz-
nie przy zmianie uchwały w sprawie 
nadania statutu samodzielnemu pub-
licznemu zakładowi opieki zdrowot-
nej działającemu pod firmą: ,,Szpital 
Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkie-
go w Strzelcach Opolskich, co nastąpi 
w dalszej części porządku obrad. 

Zaproponowane kandydatury uzy-
skały akceptację radnych. W skład 
Rady Społecznej Szpitala Powiatowe-
go weszli: Waldemar Gaida – Gmina 
Strzelce Opolskie, Joachim Szostok 
– Gmina Zawadzkie, Ryszard Nocoń 
– Gmina Jemielnica, Stefan Szłapa 
– Gmina Izbicko, Mariola Matuszek 
– Gmina Ujazd, Gizela Szendzielorz 
– Gmina Leśnica, Piotr Dreja – Gmi-
na Kolonowskie i uchwałę przyjęto 
jednomyślnie, podobnie jak w spra-
wie zwołania pierwszego posiedzenia 
Rady Społecznej Szpitala Powiato-
wego im. Prałata J. Glowatzkiego w 
Strzelcach Opolskich. Odbyło się ono 
jeszcze tego samego dnia, w przerwie 
obrad.

Kolejna uchwała, zmieniająca 
podjętą uchwałę Rady Powiatu Strze-
leckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku 
w sprawie nadania statutu samodziel-
nemu publicznemu zakładowi opieki 
zdrowotnej działającemu pod firmą: 
,,Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glo-
watzkiego w Strzelcach Opolskich” 

jest – jak wyjaśnił Przewodniczący 
S. Szłapa - konsekwencją złożenia 
wniosku formalnego przez Komisję 
Edukacji. W związku z tym, iż uchwa-
ła wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Opolskiego, w 
przypadku podjęcia uchwały, zmiana 
składu Rady Społecznej jest możliwa 
najwcześniej na najbliższej sesji. Rad-
ni przyjęli ją stosunkiem głosów: 16 
za, 2 nie oddane.

Jednomyślność radni wykazali 
przyjmując uchwałę w sprawie przy-
jęcia sprawozdania za lata 2017-2018 
z realizacji „Programu Opieki nad 
Zabytkami Powiatu Strzeleckiego na 
lata 2015 - 2018” oraz przyjęcia „Po-
wiatowego Programu Opieki nad Za-
bytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 
2019 – 2022”, podobnie jak kolejne,  
w sprawach:
-  zmiany statutu Szkolnego Schro-

niska Młodzieżowego w Górze 
Św. Anny

-  wykonywania niektórych zadań 
z zakresu administracji rządo-
wej dotyczących przygotowania 
i przeprowadzenia kwalifikacji 
wojskowej w 2019 roku

-  wydelegowania radnych Rady Po-
wiatu Strzeleckiego do pracy w 
Komisji Bezpieczeństwa i Porząd-
ku w kadencji 2017-2020. 
Rada wydelegowała do pracy w 

tej komisji Stefana Szłapę i Dariusza 
Bolechowskiego. Dodać trzeba, że ka-
dencja tej komisji trwa trzy lata i nie 
pokrywa się z kadencją Rady Powiatu 
(pełny skład komisji publikujemy w 
obok).

Jednogłośnie przyjęto też uchwały 
w sprawach:
- ustalenia wysokości opłat za usu-

wanie i przechowywanie pojazdu 
usuniętego z drogi oraz wysokości 
kosztów powstałych w przypadku 
odstąpienia od wykonania dyspo-
zycji usunięcia pojazdu

-  ustalenia wykazu wydatków, które 
nie wygasają z upływem roku bu-
dżetowego 2018 oraz określenia 
ostatecznego terminu ich realizacji 
w roku budżetowym 2019

-  zmiany wieloletniej prognozy fi-
nansowej Powiatu Strzeleckiego 
na lata 2018-2021.
Natomiast kolejną uchwałę w 

sprawie zmiany budżetu i zmian w bu-
dżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 
2018 przyjęto przy 1 głosie wstrzy-
mującym się, a jednomyślnie następ-
ną - w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Strzeleckiego na 
lata 2019 -2022.

Podjęcie uchwały w sprawie bu-
dżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 
2019 poprzedziło przedstawienie 
przez starostę J. Swaczynę uchwał 
Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu opinii 

o przedłożonym projekcie uchwały 
budżetowej na 2019 r., możliwości 
sfinansowania deficytu oraz opinii 
o przedłożonym projekcie uchwały 
o wieloletniej prognozie finansowej 
Powiatu Strzeleckiego. Wszystkie 
były pozytywne.

W tym miejscu obrad głos zabrał 
radny Joachim Szostok, Przewod-
niczący Komisji Budżetu: -W dniu 5 
grudnia 2018 roku obyło się wspólne 
posiedzenie komisji problemowych 
Rady na którym zostały wypracowa-
ne opinie poszczególnych komisji do 
projektu budżetu na rok 2019, ponadto 
opierając się na ww. opiniach, Komi-
sja Budżetu wydała opinie zbiorczą 
w tym. Ponadto Komisja Budżetu na 
swym posiedzeniu w dniu 18 grudnia 
2018 roku zapoznała się z opiniami 
Składu Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Opolu z dnia 12 grudnia 
2018 roku. Nadmienię, że członkowie 
komisji jednogłośnie pozytywnie za-
opiniowali projekt uchwały w sprawie 
budżetu powiatu na rok 2019. Mimo 
„trudnego” budżetu, z optymizmem 
można spojrzeć na jego realizację.  

Wszystkie komisje problemowe 
Rady również zaopiniowały pozytyw-
nie projekt uchwały budżetowej. 

Zanim jednak doszło do głosowa-
nia, głos zabrała Dorota Mielniczuk 
– Przewodnicząca OZ NSZZ „Soli-
darność” w Domu Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskich z filią w Szy-
miszowie i filią w Leśnicy. - Jestem 
przedstawicielem społecznych pra-
cowników Domu Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskich, z filią w Leś-
nicy i filią w Szymiszowie. Na wstę-
pie serdecznie dziękuje za udzielenie 
mi głosu. Przed rozpoczęciem sesji 
Przewodniczący Rady Powiatu poin-
formował mnie, że temat podwyżek 
dla pracowników DPSów był porusza-
ny na posiedzeniu Komisji Budżetu w 
dniu 18 grudnia 2018 r. Mam nadzieję, 
że w przyszłym roku będziemy mieli 

okazję się spotkać i przedstawić nasze 
problemy. Myślę, że prognozowanie 
przyszłych podwyżek dla pracowni-
ków zakończy się sukcesem, niemniej 
jednak przypomnę, że w tym roku 
dzięki wsparciu ze strony Starosty Po-
wiatu otrzymaliśmy takowe wsparcie. 
Chciałabym nadmienić, że w Strzele-
ckim DPSie jest ok. 160 pracowników, 
którzy się poświęcają obowiązkom, a 
sama praca nie należy do najłatwiej-
szych. 

Starosta J. Swaczyna: -  W czasie 
rozmów z pracownikami DPSu sygna-
lizowaliśmy, że zarobki nie są wysokie 
w stosunku do wykonywanej pracy. W 
okresie letnim na spotkaniu uzgod-
niłem z Panią Mielniczuk, iż wysto-
suje pismo do NSZZ „Solidarność” 
na szczeblu krajowym informujące o 
zaistniałej sytuacji, a do tej pory nie 
otrzymałem potwierdzenia, że zostały 
poczynione takie starania. Dodam, że 
wskazany problem nie dotyczy tylko 
samorządów, ale także całego kraju. 
Tak jak Pani Mielniczuk wspomnia-
ła dysponujemy 156 pracownikami 
DPSu oraz osobami zatrudnionymi w 
instytucjach kościelnych (łącznie ok. 
250 osób). W Powiecie Strzeleckim 
przyjęło się, że podwyżki są przyzna-
wane w toku dwuletnim. Oznacza to 
iż, w jednym roku przyznawane są 
jednostkom organizacyjnym Powiatu 
Strzeleckiego, w drugim pracownikom 
Starostwa Powiatowego. Dostrzegając 
problemy, pracownicy DPS w Strzel-
cach Opolskich otrzymali wyższe 
podwyżki w odniesieniu do pracowni-
ków starostwa oraz jednostek. Chciał-
bym, żeby za poparciem słownym ze 
strony wicewojewody opolskiego szło 
również materialne. 

Skarbnik Powiatu Jolanta Dro-
chomirecka: - Dodam, że skutki fi-
nansowe podwyżek dla pracowników 
DPSu w roku 2018 wynoszą w 2019 

dok. na str. 2
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roku 535.731 zł co przekłada się na 
wzrost miesięcznego kosztu utrzyma-
nia jednego mieszkańca o 188 zł.

Radna Anna Chabraszewska: - 
Cieszę się, że starosta rozumie prob-
lemy pracowników DPSu. Nie mniej 
jednak apeluję, aby podjął dyskusję na 
forum Związku Powiatów Polskich, 
bo jak mniemam każdy powiat boryka 
się z podobnym problemem. Dodam, 
że średnie wynagrodzenie sięga 3000 
zł brutto – wszyscy zdajemy sobie 
sprawę, iż nie jest to dużo. Wystąpie-
nie Pani Mielniczuk jest zasadne, jed-
nak wiadomo że z „pustego i Salomon 
nie naleje”.

Starosta J. Swaczyna: - Problem 
również tkwi, w tym że z naszego bu-
dżetu musimy również opłacić wyna-
grodzenia pielęgniarek (tj. ok. 360.000 
– 400.000 zł rocznie). Dodam, że żad-
na praktyka pielęgniarska, środowi-
skowa nie chce podpisać w Powiecie 
Strzeleckim umowy z DPSem. Stanie-
my wobec ogromnego dylematu, jeśli 
nie będzie chętnych do pracy. 

Wicestarosta Waldemar Gai-
da: - Należałoby spojrzeć na problem 
całościowo, ponieważ we wszystkich 
grupach zawodowych mamy proble-
my kadrowe. Mimo systemu dwulet-
nich podwyżek pracownicy starostwa 
wybierają firmy prywatne, podobnie 
jest wśród nauczycieli, którzy rozpo-
częli protesty. Dodam, że ukazał się 
świetny artykuł w Gazecie Wyborczej 
dotyczący powołania i zdystansowa-
nia z poziomu odbiorcy do kreowania 
następnego pokolenia, które będzie 
budować siłę nabywczą i gospodar-
czą naszego kraju, w konsekwencji 
nas jako przyszłych emerytów - ma 
utrzymywać. Myślę, że warto pod-
kreślić wysiłek Zarządu Powiatu po-
przedniej kadencji, który był na tyle 
duży by dostrzec potrzeby DPSu, na-
tomiast nie ma możliwości tworzenia 
wyodrębnionej polityki finansowania 
określonej grupy zawodowej. Warto 
podkreślić, że żyjemy w takiej kon-
strukcji dochodów, jakie stworzyło 
nam Państwo. Jak spojrzymy na do-
chody gmin, to zaobserwujemy inną 
konstrukcję dochodów, chociażby 
płynących z PIT i CIT dla tej jednostki 
samorządu. Jeśli sytuacja nie ulegnie 
zmianie, będziemy się borykać z ma-
sowym odchodzeniem fachowców do 
firm prywatnych. Często słyszymy, że 
niebawem w DPS będziemy zmuszeni 
zatrudniać Ukraińców. Uważam, że 

Sesja Rady Powiatu
tak się nie stanie, ponieważ otwiera 
się rynek Niemiecki, a Polska będzie 
stanowić świetny pomost pomiędzy 
Ukrainą, a Europą Zachodnią. W 
Polsce warunki płacy mimo wzrostu 
minimalnej płacy nie pozwolą na re-
kompensatę oczekiwań społecznych. 
Myślę, że to nie jest wyzwanie tylko 
dla samorządów, ale także całego kra-
ju. Nadwyżka, o której tyle się słyszy 
w mediach, nie jest powodem wyłącz-
nie polityki rządu, ale także global-
nej koniunktury. Przed Radą i Zarzą-
dem Powiatu w perspektywie czasu 
ogromne wyzwanie aby z jednej stro-
ny pamiętać o rozwoju strukturalnym 
Powiatu a z drugiej strony o ważnej 
grupie społecznej, jaką są pracownicy. 

Po tej dyskusji radni przystąpili 
do głosowania nad projektem budże-
tu Powiatu Strzeleckiego na rok 2019. 
Uchwała została podjęta stosunkiem 
głosów: 16 „za”, 1 „wstrzymujący 
się”.

Szerzej o budżecie Powiatu Strze-
leckiego – w następnym numerze 
naszego dwutygodnika. Tu podajmy 
tylko najistotniejsze dane. Dochody 
ogółem zaplanowane zostały w kwo-
cie 90.689.518 zł, w tym: bieżące w 
wysokości 73.475.834 zł i majątkowe 
w wysokości 17.213.684 zł. Wydat-
ki ogółem wyniosą 96.954.778 zł, w 
tym: bieżące 69.137.699 zł i majątko-
we 27.817.079 zł. Deficyt na poziomie 
6.265.260 zł zostanie pokryty m.in. ze 
sprzedaży obligacji wyemitowanych 
przez Powiat Strzelecki.

Dwie ostatnie uchwały na tej sesji 
przyjęto jednogłośnie w sprawach:
-  podjęcia uchwały zmieniającej 

uchwałę Rady Powiatu Strzele-
ckiego z dnia 17 października 
2018  roku  w sprawie  zatwier-
dzenia planu finansowego i  inwe-
stycyjnego na rok 2018 samodziel-
nego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej, dla którego organem 
założycielskim jest Powiat Strze-
lecki – Szpitala Powiatowego im. 
Prałata J. Glowatzkiego w Strzel-
cach Opolskich

-  zatwierdzenia planu finansowego 
i inwestycyjnego na rok 2019 sa-
modzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej, dla którego or-
ganem założycielskim jest Powiat 
Strzelecki – Szpitala Powiatowe-
go im. Prałata J. Glowatzkiego 
w Strzelcach Opolskich.

Oprac. M. Gorka

Aktualny skład 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Józef Swaczyna      -   Przewodniczący
Dariusz Bolechowski  -   Członek Komisji delegowany przez Radę Powiatu
Stefan Szłapa               -   Członek Komisji delegowany przez Radę Powiatu
Arkadiusz Chętnicki   -   Członek Komisji delegowany przez Komendanta 
  Powiatowego Policji 
Dariusz Mazurek           - Członek Komisji delegowany przez Komendanta 
  Powiatowego Policji 
Roman Więcek        -   Członek Komisji wskazany przez Starostę
Jerzy Wojtala               -   Członek Komisji wskazany przez Starostę
Franciszek Klimas       -   Członek Komisji wskazany przez Starostę
Edward Dziedzic          -   Członek Komisji wskazany przez Starostę
Michał Datoń                 -   wskazany do prac w Komisji przez Prokuratora 
  Okręgowego w Opolu

W przerwie sesji Rady Powia-
tu odbyło się pierwsze posiedzenie 
nowo powołanej Rady Społecznej 
Szpitala Powiatowego im. Prałata J. 
Glowatzkiego w Strzelcach Opol-
skich (jej skład podajemy w relacji z 
sesji). To było konieczne, bo zmiana 
planu finansowego i inwestycyjne-
go na rok 2018 oraz plan finansowy 
i inwestycyjny na rok 2019 samo-
dzielnego publicznego zakładu opie-
ki zdrowotnej, dla którego organem 
założycielskim jest Powiat Strzelecki 
– Szpitala Powiatowego im. Prałata 
J. Glowatzkiego w Strzelcach Opol-
skich musiały zostać zaopiniowane 
przez Radę Społeczną. Rada obydwa 
projekty zaopiniowała pozytywnie. 

Spotykamy się na początku 2019 
roku. Czas na podsumowanie tego, 
co się działo na strzeleckim rynku 
pracy w roku ubiegłym.

Rok 2018 był okresem wzrostu 
gospodarczego w kraju, co nie omi-
nęło również naszego rejonu. W kil-
ku dużych firmach nastąpił znaczny 
wzrost zatrudnienia: IFA POWER-
TRAIN (+123 osób), Coroplast (+108 
osób), Mubea (+106 osób). W kil-
kunastu innych odnotowano wzrost 
zatrudnienia o kilka lub kilkanaście 
osób. Udało się to osiągnąć poprzez 
aktywizację osób, które dotąd nie 
pracowały, bądź poprzez zatrudnienie 
obcokrajowców. Liczba wydanych 
Oświadczeń o powierzeniu pracy cu-
dzoziemcowi wzrosła o 56 proc. (2017 
r. – 1014 oświadczeń, 2018 r. – 1586 
oświadczeń).

W ubiegłym roku nastąpił kolejny 
spadek liczby osób zarejestrowanych 
w PUP. Na dzień 31.12.2018 r. w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy były zare-
jestrowane 1273 osoby, tj. o 111 mniej 
niż przed rokiem. Stopa bezrobocia 
wyniosła 5,1 proc. i jest niższa od sto-
py krajowej o 0,8 proc. Powiat strzele-
cki na tle województwa opolskiego ma 
jedną z najniższych stóp bezrobocia. 
Niższa stopa bezrobocia jest tylko w 
mieście Opolu (3,3 proc.) i powiecie 
oleskim (4,2 proc.).

Jakie działania realizował 
urząd, aby wesprzeć osoby bezro-
botne w znalezieniu pracy?

Podstawową formą wsparcia jest 
pośrednictwo pracy. W ubiegłym roku 
pracodawcy zgłosili do urzędu 3702 
oferty pracy. Ponad 1200 bezrobot-
nych podjęło zatrudnienie, 220 uczest-
niczyło w stażach i 55 osób rozpoczęło 
działalność gospodarczą. Na wsparcie 
zatrudnienia urząd pracy przeznaczył 
kwotę 4,8 mln złotych, z tego:
•	 staże - 1507 tys. zł
•	 refundacje 

wynagrodzenia - 30 - 1391 tys. zł
•	 dotacje na działalność 

gospodarczą - 982 tys. zł
•	 prace interwencyjne  - 197 tys. zł
•	 ref. wyposażenia 

stanowiska pracy - 192 tys. zł
•	 szkolenia  - 138 tys. zł
•	 prace społecznie  

użyteczne  - 72 tys. zł
•	 roboty publiczne  - 45 tys. zł

Czy 2019 rok będzie jeszcze lep-
szy dla rynku pracy?

Rynek pracy, nie tylko lokalny, 
staje się coraz bardziej rynkiem pra-
cownika. Przy dużym popycie na 
pracowników ich oczekiwania wobec 
pracodawców rosną. Obecnie brak 

Co dalej ze strzeleckim rynkiem pracy?

jest chętnych do pracy, kiedy wypłata 
jest określana w wysokości najniższej 
krajowej (2250 zł). Spadło również 
zainteresowanie stażami, zwłaszcza w 
sferze budżetowej, kiedy brakuje gwa-
rancji zatrudnienia po zakończonym 
stażu. PUP dysponuje obecnie kwotą 
ponad 3 mln złotych na realizację ak-
tywizacji osób bezrobotnych. Kwota 
ta w trakcie roku zapewne ulegnie 
zwiększeniu. Pieniądze zostały już 
wstępnie rozdysponowane na po-
szczególne formy wsparcia:
•	 staże  - 1259 tys.
•	 dotacje na działalność                    

gospodarczą - 770 tys. 
•	 prace interwencyjne  - 410 tys.
•	 refundacja wyposażenia 

stanowiska pracy - 220 tys.
•	 szkolenia  - 118 tys.
•	 roboty publiczne  - 60 tys.
•	 prace społecznie 

użyteczne  - 70 tys.
Na szczególną pomoc mogą li-

czyć osoby do 30 roku życia oraz w 
wieku 50+. Będziemy realizować 
też programy aktywizacji osób dłu-
gotrwale bezrobotnych. W ub. roku 
udało się tę grupę ograniczyć o blisko 
15 proc. (o 99 osób). Dalej będziemy 
prowadzić działania, aby skierować do 
pracy osoby, które od kilkunastu lub 
kilkudziesięciu miesięcy nie pracują. 
Zatrudnienie osób długotrwale bezro-
botnych będziemy wspierać środkami 
Funduszu Pracy oraz Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Zachęcam 
Pracodawców do składania wniosków 
wspierających zatrudnienie w firmach.

Zarówno na staże, jak i na roz-
poczęcie działalności gospodarczej 
jest mniej pieniędzy, niż w zeszłym 
roku.

Bałem się, że będzie ich jeszcze 
mniej. W ciągu roku zazwyczaj mamy 
jeszcze możliwość zdobycia dodatko-
wych środków. Co do staży: nie cie-
szą się zainteresowaniem, ale to nic 
dziwnego, bo wysokość stypendium 
wynosi około 1000 zł. To nie jest kwo-
ta, która powala, tym bardziej, że od 
stażysty dużo się wymaga, a i rynek 
pracy diametralnie się zmienił. Dosyć 
łatwo można obecnie znaleźć pracę za 
minimalne wynagrodzenie, które netto 
wynosi 1634 zł. Na rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej będzie można 
ubiegać się o kwotę ok. 27 tysięcy zło-
tych, czyli sześciokrotność przeciętne-
go wynagrodzenia, a pierwszy nabór 
przewidujemy pod koniec lutego. 

Mówił Pan, że mamy teraz ry-
nek pracownika. Widać to w propo-
nowanych przez naszych pracodaw-
ców pensjach? 

Nie bardzo. Standard to 2500-
2700 złotych, kierowcom na trasach 
zagranicznych oferuje się ok. 6-7 ty-
sięcy,  podobne stawki – fachowcom, 
np. operatorom obrabiarek CNC czy 
informatykom.

To znacznie mniej, niż w dużych 
ośrodkach…

I zdecydowanie mniej, niż na 
przykład w województwie śląskim.

Pracodawcy w znacznym stop-
niu wspierają się zatrudnieniem 
cudzoziemców. Czy to rozwiązanie 
będzie się upowszechniać?

Od stycznia 2018 roku obowiązują 
znowelizowane przepisy ustawy o pro-
mocji zatrudnienia dotyczące podej-
mowania pracy przez cudzoziemców. 
Przepisy miały uszczelnić system, w 
większym stopniu kontrolować pobyt 
cudzoziemców w Polsce i ułatwić pra-
codawcom pozyskanie pracowników. 
Nie do końca udało się to osiągnąć. 
Kolejna propozycja nowelizacji usta-
wy do 12 miesięcy wydłuża okres 
legalnego zatrudnienia, na podstawie 
uproszczonej procedury oświadcze-
niowej.  Prace nad zmianą ustawy 
jednak zostały wstrzymane. Natomiast 
coraz bardziej realna staje się perspek-
tywa otworzenia niemieckiego rynku 
pracy dla obywateli Ukrainy posia-
dających odpowiednie kwalifikacje i 
znajomość języka niemieckiego. Jeże-
li do tego dojdzie, to znaczący odsetek 
ukraińskich pracowników może poje-
chać do pracy za euro.

I wyprą z tego rynku Polaków?
Nie sądzę. Kiedy rozmawiam z 

osobami, które wracają po pracy za-
granicą, to one wracają nie dlatego, że 
utracili tam pracę. Pracy tam jest dużo. 
Wracają, gdyż skłaniają ich do tego 
uwarunkowania rodzinne. Mają już 
dosyć tego życia „w tymczasowości”. 
Na swoim przykładzie lub przykładzie 
innych ludzi widzą, że życie postrze-
gane wyłącznie przez pryzmat euro 
nie jest szczęśliwe. 

odpowiada Norbert Jaskóła dyrektor strzeleckiego PUP

Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej 
Szpitala Powiatowego

dok. ze str. 2
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Kupiłem telefon komórkowy w 
komisie, który został zablokowany z 
niewiadomych przyczyn przez operato-
ra. Udało mi się uzyskać informację u 
operatora, iż blokada nastąpiła z powodu 
braku spłaty rat za telefon. Czy powinie-
nem ponosić za to odpowiedzialność? Za 
telefon zapłaciłem? 

W przedmiotowym przypadku od-
powiedzialność za wadę telefonu – wadę 
prawna uniemożliwiającą korzystanie z 
telefonu zgodnie z przeznaczeniem ponosi 
sprzedawca telefonu i on winien rozpatrzyć 
przedmiotowa reklamację poprzez wymianę 
telefonu na nowy wolny od wad. Telefon ma 
wadę prawną w postaci zabezpieczenia tele-
fonu  bez możliwości jej zdjęcia przed spłatą 
rat pierwotnego użytkownika. Nie powinien 
Pan ponosić negatywnych konsekwencji 
zaistniałej sytuacji i ewidentnie sprzedawca 
winien uznać niniejszą reklamację, gdyż to 
on sprzedał Panu wadliwy telefon. 

Otrzymałam uszkodzony towar 
zamówiony przez Internet. Oczywiście 
odmówiłam przyjęcia przesyłki. Sprze-
dawca nie chce mi pomóc twierdząc, iż to 
wina kuriera. Nie ja wybierałam kuriera. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Jak to jest zgodnie z przepisami?
Jeżeli rzecz sprzedana ma być wysłana 

konsumentowi, to przedsiębiorca odpowiada 
za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty 
lub uszkodzenia towaru do momentu, w któ-
rym kupujący go otrzyma. Sprzedawca nie 
może się uchylać od tej odpowiedzialności 
nawet wtedy, gdy do uszkodzenia przesyłki 
doszło z winy profesjonalnego przewoźnika 
(np. fi rmy kurierskiej), któremu powierzył 
dostawę.

Jeśli jednak przedsiębiorca nie miał 
wpływu na wybór przewoźnika, wygląda 
to inaczej. Kiedy to konsument decyduje i 
wybiera przewoźnika innego niż wskazany 
przez sprzedającego jako jedna z opcji, 
zwalnia go tym samym z odpowiedzialności 
za przesyłkę.

Również gdy zdecydujemy się odebrać 
towar osobiście ze sklepu odpowiedzial-
ność za ewentualne uszkodzenie podczas 
transportu leży po naszej stronie. Jednak w 
tym przypadku to sprzedawca odpowiada 
za uszkodzenie towaru i mamy roszczenia 
właśnie do niego. 

Czy mogę ufać fi rmie, która zaprasza 
mnie na bezpłatne badania układu krąże-
nia? Oferta brzmiała bardzo interesująco 
i Pani zapewniała, że o nie jest żaden po-
kaz i warto sprawdzić swój stan zdrowia?

Uważajmy na wszelkiego rodzaju 
oferty z zaproszeniem na badania czy spot-
kania. Badania te wiążą się ze sprzedażą 
określonych produktów, które są warte dużo 
niższe kwoty. Jeżeli już bardzo chcemy sko-
rzystać z takiego zaproszenia, nie bierzmy 
ze sobą dowodu osobistego                      i 
nie podpisujmy żadnego dokumentu – 
nawet potwierdzenia, że przyszliśmy czy 
potwierdzenia odbioru nagrody. Zdarzają się 
przypadki, że w rzeczywistości konsumenci 
podpisują umowy. Pamiętajmy – obojętnie 
jak ciekawie wygląda oferta – nie wierzmy 
nikomu na słowo. 

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Pani 

Dianie Mańce 

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
 

Ojca

składają

 Zarząd, Rada Powiatu Strzeleckiego 
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego 

w Strzelcach Opolskich

Pani 

Teresie Waneckiej
 

Naczelnikowi Wydziału 
Architektoniczno-Budowlanego 

Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich 
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca

składają
 Zarząd, Rada Powiatu Strzeleckiego 

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego 

Głównym przedmiotem obrad XVIII Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”, które odbyło się 24 
stycznia br. było podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Związku na 2019 r. oraz w wieloletniej prognozie fi nanso-
wej na lata 2019-2020. Na Zgromadzeniu uroczyście pożegnano Tadeusza Kaucha pełniącego do tej pory funkcję Zastępcy 
Przewodniczącego Zarządu Związku. Skład Zarządu został uzupełniony o Norberta Kostona  - Burmistrz Kolonowskiego.

Jedź z nami

Nasze szkoły w Rankingu Perspektyw 2019:

Srebrne TechnikumZłote Liceum
Nasze szkoły w Rankingu Perspektyw 2019:

Od ponad 20 lat każdego roku w styczniu w „Perspektywach” ukazuje się Ranking Liceów i Techników. To niecierpliwie wyczekiwana publikacja. 
Zarówno przez dyrektorów szkół i nauczycieli, ale też przez organy prowadzące. Dla nich pozycja na liście to wyznacznik jakości pracy szkoły. Powód 
do dumy, jeśli to miejsce jest wysokie. Jeśli niższe niż spodziewane – powód do refl eksji, dlaczego tak się stało. Z drugiej strony – wyzwanie, by w ko-
lejnym rankingu nie spaść, ale umocnić pozycję, a może i przesunąć się wyżej. Z kolei dla przyszłych uczniów i ich rodziców to ważna wskazówka, czy 
akurat ją warto wybrać jako kolejny etap edukacji, czy lepiej zdecydować się na inną. Wybrać szkołę w dużym mieście, czy raczej tę, która jest blisko?

Jak brzmi odpowiedź w tym roku? Wybrać tę w małym mieście. Blisko Ciebie. Tu naprawdę warto się uczyć. 

Technikum w CKZiU w Strzelcach Opolskich natomiast jest nadal (podobnie jak w 
ubiegłym roku) Srebrnym Technikum – z pozycją na 272 miejscu w Polsce.

Jakie kryteria przyjęto tworząc ranking  tachników?
Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20 

proc.), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodat-
kowych (30 proc.) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30 proc.). 

Wicedyrektor CKZiU Mirosława Stańczak pod ogłoszeniu rankingu przyznaje: - Jesteśmy szczęś-
liwi, a entuzjazm nas napędza. Taki wynik to bardzo dobra promocja dla szkoły, ale też powteirdzenie 
jakości naszej pracy. Wspólnej pracy nauczycieli, uczniów, rodziców i... klimatu, jaki panuje w naszej 
szkole oraz zaangażowania wszystkich. Może nasza pozycja byłaby jeszcze nieco wyższa, gdyby nie 
pewien fakt, o którym piszą organizatorzy Rankingu Perspektyw. „Wprowadzenie RODO zaowoco-
wało nieoczekiwanymi problemami z uzyskaniem wyników olimpiad. Danych o liczbie laureatów i 
fi nalistów (nie prosiliśmy o ich nazwiska) odmówiły nam: Olimpiada Logistyczna, Olimpiada Zawo-
dowa „Buduj z pasją”, Olimpiada Medialna i Olimpiada Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. Dane 
o tych olimpiadach pozyskiwaliśmy dzięki informacjom uzyskanym bezpośrednio w szkołach, jednak 
mogą one być niepełne i nie uwzględniają wszystkich sukcesów”. W naszej szkole logistyka cieszy się 
ogromnym powodzeniem, z roku na rok większym. Podobnych wyborów spodziewamy się też w no-
wym roku szkolnym, bo wszsycy eksperci zgodnie przyznają, że logistyk to zawód przyszłości. Bardzo 
duże zainteresowanie uczniów budzą też klasy mundurowe, a nam doskonale układa się współpraca z 
Zakładem Karnym. Sądzę, że podobne specjalizacje wybierać też będą przyszli uczniowie, a wysoka 
pozycja w ogólnopolskim rankingu może tylko im pomóc w wyborze dobrej szkoły. Nasza szkoła jest 
bardzo dobra!

Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich w Ran-
kingu 2019 zyskało status Złotego Liceum! Uplasowało się na 160 pozycji w kraju, 
co oznacza, że w stosunku do poprzedniego roku poprawiło swoją pozycję aż o 45 
miejsc.

Jakie kryteria przyjęto tworząc ranking liceów?
W przypadku tych szkół  to głównie wyniki matury – zarówno z przedmiotów obowiązkowych 

(20 proc.), jak i dodatkowych (45 proc.). Dodatkowo – osiągnięcia uczniów w olimpiadach przed-
miotowych (30 proc.).

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Jan Wróblewski tak mówi o tegorocznym sukce-
sie: -Jesteśmy bardzo zadowoleni. Po pierwsze z tego, że to nie jest jakiś jednorazowy przypadek, 
ale wynik powtarzalny. Zawsze twierdziłem, że sukces to trwanie. Staramy się utrzymać poziom 
i to się nam udaje. To zasługa i wynik pracy nauczycieli i uczniów, ale również wpsierajacych 
rodziców. Stale zajmujemy czwartą pozycję w województwie opolskim, a wysokie miejsce na ogól-
nopolskiej liście szkoły funkcjonującej w małej miejscowości – do 20 tysięcy mieszkańców – to 
prawdziwy powód do dumy. Tym bardziej to cieszy, że LO im. W. Broniewskiego w Strzelcach 
Opolskich jest drugą szkołą z małego miasta, która uplasowała się tak wysoko w rankingu. Cieszy 
nas też wysoka pozycja w podrankingu maturalnym (166 pozycja w Polsce) i jeszcze leszpa – 137 
w podrankingu olimpiskim. Co to oznacza dla naszych przyszłych uczniów? Tylko tyle i aż tyle: 
warto się u nas uczyć. I uprzedzajaąc pytanie – nie mamy obaw przez nowym rokiem szkolnym, 
kiedy naukę rozpocznie podwójny rocznik – absolwentów gimnazjów i basolwentów 8-letnich 
szkół podstawowych. Jesteśmy do tego przygotowani: mamy miejsce na przyjęcie podwójnego 
rocznika, a rodzice i uczniowie nie muszą się obawiać, że nauka u nas będzie się odbywać na dwie 
zmiany czy w soboty. 

Co mam zrobić, gdy…
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4 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich odbył się pierwszy w tym roku Konwent Staro-
stów Województwa Opolskiego. Starostowie wybrali swojego przewodniczącego oraz przedstawiciela do Zarządu Związku 
Powiatów Polskich na kadencje 2018-2023. 

Przewodniczącym Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego został Pan Józef Swaczyna, Starosta Strzelecki, a 
zastępcami przewodniczącego Pan Maciej Sonik, Starosta Krapkowicki oraz Pan Andrzej Kruczkiewicz, Starosta Nyski.

Do prac w Zarządzie Związku Powiatów Polskich rekomendację otrzymała Pani Małgorzata Tudaj, Starosta Kędzie-
rzyńsko-Kozielski.

Konwent Starostów

Olimpiada była międzynarodo-
wa, a miejsce trzecie. Uczestnicy zje-
chali się z 60 krajów, m.in. z Japonii 
i Chin, choć mieli całkiem daleko 
do Poznania. To tam po raz trzeci w 
Polsce, a po raz 36 w historii zorga-
nizowano tę międzynarodową dużą 
imprezę. Trwała od 25 do 27 stycz-
nia br.

I jeden z mieszkańców naszego 
powiatu odniósł bardzo duży sukces: 
jego zawodniczka zdobyła w mię-
dzynarodowym towarzystwie trzecie 
miejsce na świecie! 

O kim i o czym mowa? O Miro-
sławie Gamży, mieszkańcu Leśnicy i 
o Olimpiadzie Gołębi Pocztowych. To 
właśnie jego zawodniczka – samiczka 
– zajęła tak wysoką lokatę. 

Pan Mirosław pochodzi z Klu-
cza. Nie wychowywał się w rodzinie 
„gołębiorzy”, a dziś ma stado liczące 
ok. 160 ptaków. Jest też sędzią okrę-
gowym, krajowym, ale i międzynaro-
dowym. Ten tytuł uzyskał po zdaniu 
egzaminu w Brukseli.

Pasją do gołębi, jeszcze w dzie-
ciństwie, „zaraził” go ks. Józef Żył-
ka, proboszcz w parafii Klucz. - To 
był przypadek, ale jak widać - pasja z 
przypadku może zostać na całe życie - 
śmieje się pan Mirosław. - Samiczka, 

Podium na olimpiadzie 
i... czas na emeryturę

która zdobyła 3 miejsce na świecie, 
oceniana była przez 5 sędziów. Na 
olimpiadzie ptaki już nie latały; oce-
niano ich dotychczasowe osiągnięcia i 
wygląd. Ocena sędziów odbywała się 
„w ciemno”: obrączki ptaków były za-
kryte. Trzecie miejsce to duży sukces, 
tym bardziej, że poprzednie uczest-
nictwo dwóch gołębi w olimpiadzie 
(odbywa się co dwa lata) w Portugalii 
aż takich sukcesów hodowcy nie przy-
niosło.

Samiczka jest dorosła, ma 3 lata i 
w nagrodę za zdobycie tak wysokiego 
miejsca idzie na emeryturę - już latać 
nie będzie; przeznaczona została do 

rozpłodu. 
Gdy pytam, czy nie zamierza jej 

sprzedać, a ceny najlepszych gołębi 
pocztowych sięgają niebotycznych 
poziomów, nawet 300 tysięcy euro 
(to nie pomyłka!), słyszę, że nie. Kie-
dyś zdarzyło się, jeszcze przed laty, w 
roku 1998, że panu Mirosławowi ofe-
rowano za gołębia dużo - równowar-
tość malucha - ale... nie zdecydował 
się na to. 

- Hoduję gołębie do lotów, nie na 
sprzedaż - odpowiada krótko. - I cie-
sze się każdym dniem sezonu. A sezon 
lotów trwa krótko - od 1 maja do ostat-
nich dni lipca.

Czy można w trzy minuty skutecz-
nie zachęcić obcokrajowca do przy-
jazdu do naszego kraju? Otóż można! 
Co więcej, można zrobić to w bardzo 
interesujący sposób, bo przygotowu-
jąc film, który jest w całości dziełem 
jednej tylko osoby. 

Uczeń klasy drugiej naszego ogól-
niaka Piotr Hajduk odpowiedział na 
zaproszenie  Szkoły Języków Obcych 
OPTIMA w Opolu oraz Biura Podróży 
ALMATUR w Opolu, biorąc udział 
w konkursie filmowym z okazji 100 
rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę, przygotowując 3-minu-
towy film w języku angielskim pt. We 
invite tourists from the whole world to 
visit Poland. 

Piotr w ciekawy sposób przedsta-
wił obcokrajowcom Polskę, jej walory 
turystyczne będące niewątpliwie na-
szym dobrem narodowym i towarem 
eksportowym. Sprawnie nakręcił film, 
w którym oprócz walorów turystycz-
nych Polski, jej osobliwego charak-
teru, pochwalić się musiał swoją bie-
głością językową. Te dwa elementy 
złożyły się na sukces ucznia, bowiem 

W trzy minuty o Polsce 
– z sukcesem!

zdobył II miejsce w województwie  
opolskim.  Gratulujemy i cieszymy 
się razem ze zwycięzcą, zwłaszcza, że  
jak sam powiedział, jeszcze nigdy ni-
czego w życiu nie wygrał. 

Choć nie spędzi ufundowanych 
przez organizatorów wakacji w klima-
tycznych Włoszech, to zdobyta spor-
towa kamera pozwoli na utrwalenie 
niejednej pięknej chwili w Polsce lub 
gdziekolwiek indziej.

Może się wydawać, że sukces ten 
nie jest wielki, bo nie jest to drugie 
miejsce w kraju. Jednak jest to błęd-
ne przekonanie. Dla nas, nauczycieli 
strzeleckiego ogólniaka, każdy naj-
mniejszy nawet sukces naszego wy-
chowanka, ucznia jest zarazem wiel-
kim jego osiągnięciem, który cieszy 
tak wielu. Dodatkowo, poziom umie-
jętności językowych Piotra, pokazu-
je jak wysoki jest poziom nauczania 
języków w naszym lokalnym liceum. 
Brawo Piotr! 

Dla zainteresowanych link do fil-
mu konkursowego Piotra:   

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=qN5f-GsDAHg&t=8s

Katarzyna Kozłowska

24  stycznia 2019r. w ZPO w Leśnicy odbyło sie Międzynarodowe Spotkanie 
Projektowe- projekt Erasmus + „ SHARETRAIN ”.  Placówka w Leśnicy goś-
ciła przedstawicieli ośrodków doskonalenia nauczycieli z Valladolid w Hiszpanii 
( CFIE)- 3 osoby, ISFEC z Bordeaux we Francji- 2 osoby i Kauno pedagogu 
kvalifikacijos centro z Litwy- 2 osoby oraz z Regionalnego Zespołu Placówek 
Wsparcia Edukacji w Opolu- 3 osoby.  Koordynatorem projektu jest ośrodek do-
skonalenia nauczycieli w Hiszpanii. 

Celem wizyty było zaprezentowanie przykładu dobrej praktyki- jak wzorco-
wo pracuje się z uczniami z niepełnosprawnościami. 

Program wizyty obejmował: 
1.  Występ uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych - „Taniec Hiszpański”, 

„Orkiestry Dęte”- opiekunowie Ewa Przybyłek Prus, Małgorzata Lepich. 
2.  Prezentacja Placówki - Dyrektor ZPO Ryszad Baszuk. 
3.  Zajęcia pokazowe- działania i aktywność uczniów na zajęciach praktycznych 

w zawodzie stolarz (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stop-
niu lekkim) - prowadzący: Marek Augustyniak, Sławomir Kossakowski

4.  Zajęcia pokazowe - metody i formy pracy na zajęciach z przygotowania do 
pracy z zakresu kucharstwa (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym)-  prowadząca Karina Knet.

5.  Obserwacja zajęć rewalidacyjnych:
•  korekcyjne wad postawy, prowadząca Ewa Kubiszk,
•  artystyczne- rozwijanie kreatywności, prowadząca Agnieszka Konobro-

cka- Mikulska.
•  zajecia kreatywane, prowadząca Małgorzata Lepich.
Upominki dla  gości wykonała  Pani Małgorzata Zielińska.  Tłumacz Pani 

Proczka-Śnieżek Zofia-psycholog.
Goście byli bardzo zainteresowani działalnością placówki, byli pod wraże-

niem pracy nauczycieli, indywidualnego, kreatywnego podejścia do każdego 
ucznia,  motywacji uczniów do wykonywania poszczególnych zadań a także wy-
posażenia szkoły w specjalistyczne sprzęty.  Efektem wizyty będzie promocja 
placówki wśród partnerów projektowych (materiały z wizyty będą dostępne na 
blogu projektowym www.sharetrainprojekt.blogspot.com ) i nawiązanie współ-
pracy z podobnymi placówkami europejskimi. Ponadto każda instytucja przygo-
tuje jedno czasopismo online prezentujące ciekawe rozwiązania stosowane.

Organiztorem spotkania w Leśnicy był Kossakowski Sławomir
 

Goście z trzech krajów 
w Leśnicy

ZPO - przykład dobrej praktyki
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Centrum Kształcenia Zawodo-
wego  i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich zrealizowało “Narodo-
wy Program Rozwoju Czytelnictwa 
(NPRCZ)  Priorytet 3: Rozwijanie za-
interesowań uczniów przez promowa-
nie i wspieranie rozwoju czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup 
nowości wydawniczych”. 

Chęć udziału w programie zdekla-
rowano jesienią 2016 roku. Pozyskane 
fundusze w kwocie 15 tys. złotych (12 
000 kwota dotacji + 3 000 zł. wkład 
własny organu prowadzącego Powiat 
Strzelce Opolskie) przeznaczone zo-
stały na zakup nowości wydawniczych 
(książek niebędących podręcznikami). 

Planowane zakupy książek skon-
sultowano z uczniami, nauczycielami, 
rodzicami oraz Powiatową Bibliote-
ką Publiczną. W marcu 2017 prze-
prowadzono ankietę, która pomogła 
zdiagnozowa preferencje czytelnicze 
naszych uczniów. Na jej podstawie 
stworzono wstępną listę planowanych 
zakupów, która została skonsultowana 
z rynkiem wydawniczym. 

We wrześniu zakupiono 627 tytu-
łów, w tym pozycje, które uwzględniły 
potrzeby uczniów niepełnosprawnych. 
Książki z dużymi literami, dla osób 
mających problemy ze wzrokiem, 
słabowidzących, audiobooki, dla ucz-
niów z różnymi dysfunkcjami związa-
nymi z czytaniem, i komiksy, dla osób 
niedowidzących i mających problemy 
z przyswajaniem dłuższych tekstów. 
W celu ułatwienia uczniom korzysta-
nia z księgozbioru, biblioteka dosto-
sowała godziny pracy, aby uczniowie 
mogli skorzystać ze zbiorów przed i 
po lekcjach.

Następnym etapem realizacji za-
dań programu, obok zakupu książek, 
była organizacja imprez i projektów 
edukacyjnych popularyzujących czy-
telnictwo w szkole. Projekty wybrano 
kierując się zainteresowaniami ucz-
niów i ich potrzebami rozwoju czytel-
niczego.

Projekt „Mity wczoraj i dziś” objął 
uczniów klas pierwszych, którzy bli-
żej zapoznają się z mitologią grecką. 
Uczestniczyło w nim 204 uczniów z 9 
klas. Podsumowanie projektu odbyło 
się w dniach 23.10.17 – 02.11.17 (1tca 
– 25.10, 1 tg – 25.10, 1tl – 24.10, 1tml 
– 25.10, 1trt – 27.10, 1tse – 23.10, 
1aw1 – 26.10, 1mw2 – 02.11). Naj-
lepszych uczniów w konkursie czytel-
niczym „Mity wczoraj i dziś”, który 
zamykał projekt, nagrodzono 12 grud-
nia 2017 r. Projekt umożliwił uczniom 
podejmowanie twórczych działań, 
kształtował wyobraźnię historyczną, 
uczył zespołowego rozwijania prob-
lemów, ćwiczył sprawność językową 
i kształcił umiejętność redagowania 
różnych form wypowiedzi. Konkurs 
czytelniczy pokazał, że młodzież ma 
całkiem sporą wiedzę dotyczącą  mito-
logii oraz nawiązań do mitów w litera-
turze, sztuce oraz życiu codziennym. 
Projekt przyczynił się do rozwijania 
zainteresowań czytelniczych z wąt-
kiem mitologicznym, co potwierdził 
konkurs czytelniczy.

„Czy znasz twórczość Paulo Co-
elho?” - projekt edukacyjny dla klas 
drugich, trzecich i czwartych obejmu-
jący korzystanie ze zbiorów biblioteki 
szkolnej, zakończył się konkursem w 
którym brali udział przedstawiciele 28 
oddziałów, czyli 102 uczniów (2 af - 
22 XI, 2 hw1 -21 XI, 2 kw2 - 28 XI, 
2 ms - 22 XI, 2 tam - 27 XI, 2 tce - 20 
XI, 2 tcw - 23 XI, 2 tg – 20 XI, 2 tlt - 

30 XI, 2 tsb - 21 XI, 3 aw1 - 30 XI, 3 
fw4 - 23 XI, 3 hw3 - 24 XI, 3 mw2 - 3 
XI, 3 tas - 24 XI, 3 tch - 20 XI, 3 tcr - 
20 XI, 3 te - 23 XI, 3 tg - 21 XI, 3 tmt 
- 21 XI, 3 twe - 23 XI, 4 ta - 20 XI, 4 
tcw - 30 XI, 4 tg - 23 XI, 4 tgc - 30 XI, 
4 the - 30 XI, 4 tms - 21 XI, 4 tt - 21 
XI). Celem projektu było zachęcenie 
młodzieży do częstszej pracy z księ-
gozbiorem biblioteki szkolnej, rozwi-
janie myślenia krytycznego, zdobycie 
umiejętności selekcji i wyszukiwania 
informacji. projekt sprzyjał poszerza-
niu wiedzy o świecie, rozbudzaniu 
zainteresowań czytelniczych i popra-
wienie sprawności językowych z wy-
korzystaniem współczesnej literatury. 
Konkurs kończący projekt pokazał 
młodzieży twórczoś brazylijskiego 
pisarza Paula Coelho, tak chętnie cy-
towanego. Uczniowie poznali opinie o 
jego twórczości, pogłębili umiejętno-
ści wyszukiwania informacji i pracy w 
grupie, oraz pracy z tekstem (czytanie 
ze zrozumieniem). 

Realizowano również projekty w 
mniejszej skali w ramach lekcji biblio-
tecznych: „Nasze ulubione książki - 
Priorytet 3”, prezentacja zakupionych 
nowości, ocena jakości i atrakcyjno-
ści nowości wydawniczych; „Jakie 
książki lubimy - poznajemy nowości 
z Priorytet 3”, konfrontacja znanych 
tytułów z wybranymi nowościami 
wydawniczymi; „Poznajemy powie-
ści graficzne (komiksy)”, omówienie 
innej formy wydawniczej znanych i 
lubianych postaci komiksowych oraz 
wydawnictw książkowych, popularnej 
formy wśród młodzieży i na świecie, 
prezentacja wybranych tytułów z Na-
szych zakupów; „Jakie książki warto 
czytać? (Priorytet 3)”, dlaczego wy-
bieramy pewne tytuły, co stanowi o 
atrakcyjności lektury, na podstawie 
Naszych nowości.

Aby zachęcić młodzież do czy-
tania, zespół nauczycieli języka pol-
skiego zorganizował w szkole Głośne 
czytanie Wesela Stanisława Wyspiań-
skiego w ramach Narodowego Czy-
tania 2017 i Ogólnopolskiego Dnia 
Głośnego Czytania (29 września), w 
jego ramach młodzież zaprezentowała 
wybrane fragmenty z lektury szkolnej. 

Nasze działania wsparła Powiato-
wa Biblioteka Publiczna przy PCK w 
Strzelcach Opolskich. Oprócz konsul-
tacji w sprawie zakupu nowości i in-
formacji o wydarzeniach związanych 
z realizacją Priorytet 3, które poja-
wiały się na stronie PCK, odbyły się 
lekcje biblioteczne przygotowane dla 
naszej młodzieży. Wspólnie zrealizo-
wano imprezę z udziałem uczniów,  

5 września, w ramach Narodowego 
Czytania. A młodzieży szkolnej zapre-
zentowano nowości zakupione przez 
bibliotekę powiatową. 

Aby dotrzeć do szerszego grona 
czytelników, w głównym holu Szkoły, 
wystawiono gazetkę promującą Prio-
rytet 3, z zakupionymi tytułami. Infor-
macja o Naszych nowościach pojawiła 
się także na stronie internetowej Szko-
ły, a w bibliotece przygotowano miej-
sce eksponujące książki z Priorytet 3.

Realizacja zadań Narodowego 
Programu Priorytet 3 objęła również 
rodziców. Na spotkaniach  wywia-
dowczych 21 listopada 2017 r. wy-
chowawcy klas zapoznali rodziców z 
wpływem czytania na rozwój dzieci i 
młodzieży, oraz otrzymali ulotki przy-
gotowane w tym celu przez nauczycie-
li bibliotekarzy. 

Nasze starania zostały pozytywnie 
odebrane. Młodzież była zadowolona 
z naszych zakupów, od wypisania an-
kiet, czekali niecierpliwie na pojawie-
nie się interesujących dla nich tytułów. 
Jak tylko zostały udostępnione, zyska-
ły sobie uznanie wśród czytelników. 
Polecali sobie nawzajem to, co wy-
patrzyli w bibliotece.  Obserwowany 
ruch klienteli biblioteki obejmował 
przede wszystkim zakupione nowości 
wydawnicze. Najczęściej wypożycza-
ne były „Rywalki” Kiery Cass, „Ura-
tuj mnie” Guillaume Musso, „Tylko 
ty” Federico Moccia, „Ugly love” 
Colleen Hoover, „Zanim znowu zabi-
ję” Mariusza Czubaja, popularność w 
naszej społeczności zyskała Katarzyna 
Michalak, którą dopiero teraz zapre-
zentowaliśmy czytelnikom.  Chłopcy 
wybierali przygody Percy Jacksona w 
książkach Ricka Riordana, „Survival 
dla każdego” Colina Towell, czy try-
logię Metro Dimitrego Glukhovskie-
go. Nie zmalała popularność znanych 
już młodzieży autorów jak Nicholas 
Sparks, Stephen King, Richard Evans, 
czy Barbara Rosiek. Jak widać mło-
dzież jest zainteresowana literaturą 
wydawaną współcześnie, i jeśli tylko 
mają możliwość, sięgają po nią. Z 
zakupionych 627 pozycji, udostępnia-
nych w tak krótkim czasie, do zakoń-
czenia projektu dnia 31 grudnia 2017 
r., wypożyczono 473 tytuły. 

Popularność książek wzrasta, jeśli 
mogą polecać sobie je nawzajem czy-
telnicy, a w końcu biblioteka szkolna, 
to najbliższe miejsce, w którym mogą 
przyjrzeć się zainteresowaniom ró-
wieśników i wymienić poglądy. Oby 
częściej można było doposażać biblio-
teki w wydawnictwa interesujące dla 
ich odbiorców. 

Projekt wsparty przez 
Ministerstwo Kultury

14.12.2018 w Opolu odbył się dru-
gi etap Olimiady Promocji Zdrowego 
Stylu Życia, czyli ogólnopolskiego 
konkursu dla młodych ludzi, którzy 
wiedzą jak zdrowo i aktywnie żyć. 

Uczestnicy Olimpiady muszą wy-
kazać się wiedzą dotyczącą zdrowego 
odżywiania, przeciwdziałania uzależ-
nieniom, w tym HIV/AIDS, ekologii 
oraz znajomością zasad udzielania 
pierwszej pomocy i wiedzy o Polskim 
Czerwonym Krzyżu.

Naszą szkołę podczas tego kon-

Agnieszka i Tobiasz 
przeszli dalej!

kursu reprezentowali Agnieszka Krup-
pa i Tobiasz Woźniak z klasy 3 Tg. Te-
goroczna, XXVII edycja, okazała się 
być bardzo wymagającym zadaniem. 
Żadnemu z uczestników nie udało się 
uzyskać maksymalnej liczby punk-
tów, zaś o miejsce na podium trzeba 
było rywalizować w dogrywkach. 
Nasi uczniowie godnie reprezentowali 
szkołę, dzielnie walcząc z trudnymi 
pytaniami. Choć nie znalezli się w 
gronie laureatów to i tak należą im się 
gratulacje za podjęcie wysiłku. 

Anna Mainka  

19 stycznia 2019r. Opolski Od-
dział Polskiego Towarzystwa Fizycz-
nego zaprosił wszystkich zaintereso-
wanych naukami przyrodniczymi a 
w szczególności fizyką do udziału w 
Międzyszkolnym Turnieju Fizycz-
nym, który nieprzerwanie od ponad 50 
lat realizowany jest przez Członków 
Oddziału i pracowników Instytutu Fi-
zyki Uniwersytetu Opolskiego.

 Międzyszkolny Turniej Fizyczny 
organizowany jest w 3 etapach po któ-
rych odbywa się Finał. I etap polega 
na rozwiązaniu 25 zadań testowych i 
przeprowadzany jest w 10 rejonach, 
które pełnią funkcję Okręgu. II etap to 
rozwiązywanie zadań rachunkowych 
i opisowych i przeprowadzany jest w 
rejonie, w tym samym dniu, w którym 
przeprowadzany jest I etap. Udział w 
I etapie biorą uczniowie, którzy zdo-
byli w części testowej (I etapie) 12 i 
więcej punktów. W tegorocznej edycji 
do II etapu zakwalifikowało się dwóch 
z jedenastu uczniów biorących udział 
w Turnieju w naszym Okręgu, w tym 
uczeń klasy 3 Tam - Piotr Łazik. 

Niecierpliwie czekamy na infor-
mację czy Piotr awansuje do III etapu. 
III etap - półfinał odbywa się w Insty-
tucie Fizyki Uniwersytetu Opolskie-
go. Do półfinału, który ma odbyć się 

16.03.2019r. przystępuje około dwu-
dziestu uczniów, którzy po I i II etapie 
uzyskali największą ilość punktów. 
Finał odbywa się na terenie Uniwer-
sytetu Opolskiego w tym samym dniu, 
w którym przeprowadzony został pół-
finał. Do finału zakwalifikowanych 
zostanie sześciu najlepszych półfinali-
stów. Finaliści odpowiadają na pytania 
związane z teorią, doświadczeniem 
i historią fizyki. Ta część przeprowa-
dzana jest z udziałem publiczności 
(wstęp wolny).

W I etapie z CKZiU wzięli rów-
nież udział: Kamil Smolawa, Michał 
Rak z 3 Tam oraz Rafał Bieniek z 2 
Tca. Uczniowie uzyskali wyniki, które 
pozwolą na klasyfikację zespołową. 
Do klasyfikacji zespołowej szkoła 
jest kwalifikowana pod warunkiem, 
że startuje z niej przynajmniej 3-oso-
bowa drużyna. Podstawą klasyfikacji 
drużyny są wyniki uzyskane przez 
trzech najlepszych zawodników. Za-
znaczmy, iż Międzyszkolny Turniej 
Fizyczny tradycyjnie odbywa się w 
sobotę, która dla większości uczniów 
jest dniem odpoczynku od nauki.

Serdecznie gratulujemy uzyska-
nych wyników, dziękujemy za udział 
w sobotnim Turnieju.

Katarzyna Uchańska - Łukasik 

Fizyka nie taka trudna

Piotr Łazik w II etapie 52 Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego
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W grudniu uczniowie CKZiU (kla-
sa II Tce) rozpoczęli zbiórkę ubrań, 
środków czystości, zabawek, słody-
czy aby obdarować naszych bliźnich 
mieszkających na Ukrainie. Uczen-
nice II Tce przygotowały kiermasz 
świąteczny w parafi i św. Wawrzyńca 
z którego dochód został przeznaczo-
ny na zakup środków dydaktycznych 
dla „ochronki” Sióstr Służebniczek 
w Krysowicach. Ofi arność uczniów 
przerosła nasze oczekiwania, każdy 
dzielił się tym czym tylko mógł. Zaan-
gażowali się niemal wszyscy ucznio-
wie naszej szkoły oraz wielu nauczy-
cieli.

„Dziękuj za to co masz! Dawaj innym radość, 
bo szczęście które dajesz wróci do Ciebie podwójnie”

Całość akcji została „zasilona” 
także, przez uczniów leśnickiego gim-
nazjum, którzy podarowali nam przy-
bory szkolne i podręczniki. Wśród 
ofi arodawców były także osoby pry-
watne, które w ten sposób chciały 
wspomóc mieszkańców Krysowic. W 
dniu 27.12.2018 już przed godziną 
8.00 nasi maturzyści Dawid, Piotr i 
Antek zjawili się w szkole aby spraw-
nie zapakować zebrane rzeczy do sa-
mochodu Sióstr Służebniczek z Leśni-
cy, aby jeszcze przed nowym rokiem 
obdarować mieszkańców ukraińskiej 
wioski. Pomimo długiej podróży, trud-
ności granicznych udało nam się do-
wieźć wszystko na miejsce.

Dzielimy się z Ukrainą

Doświadczenie zdobyte w czasie 
pracy w ramach przeprowadzonej ak-
cji charytatywnej pokazało, że potra-
fi my nie tylko brać ale i dzielić się z 
innymi. Jak powiedziała Matka Tere-
sa z Kalkuty: Nikt nie ma prawa być 
szczęśliwym w oderwaniu od innych”,  
my więc chcemy by szczęście którego 
doświadczamy dzielić się z innymi.

Dziękujemy wszystkim uczniom 
zaangażowanym realizację zadań ak-
cji „podaruj kawałek swojego dzie-
ciństwa”, Dyrekcji Szkoły za „zielone 
światło”, Siostrom Służebniczkom za 
pomoc w transporcie.

Edyta Bem, 
Aleksandra Piechaczek

5 grudnia 2018 r. cztery uczennice 
klasy czwartej technikum ekonomicz-
nego CKZiU, tj. Karolina Barth, Mo-
nika Duk, Weronika Oblonczek i Ag-
nieszka Podsadni, przejechały aż 380 
km aby wziąć udział

w XIX OGÓLNOPOLSKIM 
KONKURSIE WIEDZY Z RA-
CHUNKOWOŚCI DLA UCZNIÓW 
SZKÓŁ ŚREDNICH. Konkurs został 
zorganizowany przez Wydział Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu oraz Koło Naukowe Rachunko-
wości działające przy tym wydziale, a 

Ekonomistki 
w ogólnopolskim etapie 
konkursu rachunkowości

udział w nim wzięło ponad 100 osób,  
które przyjechały z różnych stron 
Polski. Pomimo nieprzespanej nocy 
i długiej podróży dziewczyny godnie 
reprezentowały naszą szkołę.

Po wytężonej pracy był również 
czas na krótki relaks, szybkie zwie-
dzanie i oczywiście zakup toruńskich 
pierników.

Dziewczynom serdecznie gratu-
luję i życzę dalszych sukcesów oraz 
takiej jak dotychczas determinacji w 
realizacji wszystkich planów życio-
wych.

Izabela Szymaniec

Powoli kończy się pierwsze półro-
cze w szkole a z nim pierwsza część 
trzeciego już sezonu zajęć pozalek-
cyjnych dla uczniów klasy 1 Tg  w 
ramach ” Koła Zakręconych Kulinar-
nie”.

Uczniowie licznie i z entuzjazmem 
uczestniczyli w sześciu kilkugodzin-
nych spotkaniach, w czasie których 
wykonywali ciekawe i niebanalne po-
trawy takie jak : cebularze drożdżowe, 
kruche ciasteczka w szachownicę, tary 

KoZaK sezon 3.1

z kurczakiem czy zawijasy z ciasta 
francuskiego.

Oprócz nowych doświadczeń, wy-
konywanie potraw i wypieków dostar-
czało uczniom wiele radości i satys-
fakcji, a u niektórych było widoczne 
prawdziwe zacięcie kulinarne.

 Również na drugie półrocze pla-
nowane są atrakcyjne zajęcia, oby tyl-
ko nie zabrakło wspomnianego entu-
zjazmu i chęci do następnych spotkań.

Krystian Grondes

Maciej Wolny uczeń Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Strzelcach Op. z czwartej kla-
sy o profi lu grafi cznym uzyskał wy-
różnienie w wojewódzkim konkursie 
na projekt grafi czny logo programu 
„Świadomy i bezpieczny Senior” rea-
lizowanym w województwie opolskim 
na lata 2018-2020. Organizatorami 
konkursu byli: Wojewoda Opolski, 
Komendant Wojewódzki Policji w 
Opolu i Opolski Kurator Oświaty. 
Głównym celem konkursu było zwró-
cenie uwagi młodzieży (wnuków) na 
problem oszustw oraz innych prze-
stępstw i wykroczeń popełnianych na 
osobach starszych poprzez propago-
wanie bezpiecznych zachowań i prze-
strzeganie przed oszustami. 

25 stycznia 2019 r. w Sali im. 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 
Opolskim Urzędzie Wojewódzkim od-
było się uroczyste wręczenie nagród 
laureatom konkursu. Podczas inaugu-
racji programu „Bezpieczny i świa-
domy Senior”, wyłoniono najlepsze 
prace na logo, promujące założenia 
programu. Konkurs był przeznaczony 
dla uczniów wszystkich typów szkół. 

Logo Macieja wyróżnione

Każda szkoła mogła przesłać tylko je-
den projekt wykonany indywidualnie 
przez ucznia. Nagrodzono 3 grafi ki 
spośród 30 projektów, które wpłynę-
ły w ramach konkursu. Jury podczas 
oceny brało pod uwagę: czytelność 
komunikatu, walory estetyczne, wy-
razistość przekazu, walory kompozy-
cyjne oraz możliwości technologiczne 
eksploatowania projektu na różnych 
obszarach. Uczniowie otrzymali na-
grody, dyplomy oraz podziękowania 
za udział w konkursie. Gratulacje 
złożyli: Wicewojewoda Opolski Pani 
Violetta Porowska, Opolski Kura-
tor Oświaty Pan Michał Siek oraz 
Komendant Wojewódzki Policji 
w Opolu nadinsp. Jarosław Kale-
ta. Jednym z podstawowych celów 
programu jest uchronienie osób star-
szych przed przestępstwami, takimi 
jak oszustwa, wyłudzenia pieniędzy, 
nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, 
nadużycia w prywatnych placów-
kach całodobowego pobytu, przemoc, 
czy dyskryminacja ze względu na 

wiek. Autorzy programu stawiają so-
bie za cel podniesienie świadomości 
społecznej w tym obszarze.

Projekt Maćka składa się z syg-
netu (grafi cznego znaku) i logotypu 
(znaku typografi cznego składającego 
się z fontu wybranego kroju). Przed-
stawia postać seniora na tle tarczy 
symbolizującej broń ochronną. Bez-
pośrednio nad tarczą znajduje się ha-
sło programu „Świadomy i bezpiecz-
ny Senior”, które było wymogiem w 
konkursie. Logo, które zaprojektował 
Maciej Wolny jest proste, minimali-
styczne, czytelne i nowoczesne. Szyb-
ko i jednoznacznie kojarzy się z nazwą 
programu. Paradoksalnie ograniczona 
i zwięzła forma sprawiają, że projek-
towanie logo jest zadaniem trudnym 
i wymagającym odpowiedniej wiedzy 
oraz kreatywności grafi ka. Dlatego 
tym bardziej cieszy nas fakt, że projekt 
naszego ucznia znalazł się w ścisłym 
gronie nagrodzonych. 

Grzegorz Łukasik
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Studniówki 2019
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego
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4 klasa technikum w ZSP w Zawadzkiem
wychowawca – mgr Katarzyna Leszczuk

Klasa liczy 15 uczniów. Na zdjęciu maturzyści: Daniel Berg, Szymon Helisz, Andrzej Lipka, Dawid 
Signus, Błażej Zderkiewicz, Paweł Budnik, Weronika Wiśniewska, Aneta Baingo, Natalia Britner.

Studniówki 2019

ZSP w Zawadzkiem 

3 klasa Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Zawadzkiem
Wychowawca – mgr Mirosława Kądziołka

Kasa liczy 32 uczniów Na zdjęciu maturzyści: Natalia Andreasik, Karolina Bock, Paulina Buczek, Ka-
rolina Czupała, Sandra Czyż,  Paulina Galas, Angelika Ginko, Daria Grzeczkowicz, Julia Guzy, Grze-
gorz Hentschel, Paulina Hertel, Marcin Hurek, Natalia Jelonek, Natalia, Joneczko,  Zofia Konieczko, 
Marietta Krawiec, Jukub Künstl, Weronika Kwiatek, Kamila Lorek, Wiktoria Maraszek, Zuzanna 
Miksa, Katarzyna Muszkiet, Karolina Siemiątkowska, Katarzyna Siwek, Kamil Skrzypiec, Kamila 
Smieszkoł, Julia Sowińska, Wiktoria Sulecka, Gabriela Werner, Paulina Wieszołek, Rafał Wilczek.

Sto dni do matury. jeszcze nie pora na nerwy. Pora na zabawę. I to jaką!
Siedem klas maturalnych w CKZiU bawiło się na dwóch studniówkach „U Urbana” w 

Łaziskach. 
Około dwustu uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Strzelcach Opolskich wybrało 

zabawę w Grudzicach.
Z kolei uczniowie dwóch klas maturalnych w ZSP w Zawadzkiem bawili się bliżej, rów-

nież w Łaziskach.
Były fantastyczne stroje. Dziewczyny z obowiązkowymi czerwonymi podwiązkami. 

Świetny program artystyczny przygotowany przez uczniów przypominający niektóre mo-
menty z ich szkolnego życia. Nie mogło się też obyć bez poloneza. Były także niespodzianki 
dla nauczycieli. Jak choćby filmiki nakręcone przez maturzystów CKZiU, albo róże dla na-
uczycieli przyniesione na tacy, przykryte metalową kopulastą pokrywą, jak najlepsze danie 
serwowane w restauracji. 

Sto dni starczy na ostatnie przygotowania do matur. Życzymy połamania piór.

Jeszcze świątecznie...

Tradycją jest, że do Starostwa Powiatowego „Światełko Betlejemskie” 
tuż przed świętami przynoszą harcerze. 

Tym razem przynieśli je 20 grudnia ub.r. druhowie z 2 DHS Argonauci

23 stycznia w Zespole Szkół Specjalnych w Zawadzkiem odbył się VII Przegląd Kolęd i Pastora-
łek, na który przybyli zespoły ze Szkół w Dobrodzieniu, Kadłubie, Leśnicy, Zawadzkiem oraz zespół 
z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem. Obecni byli również zaproszeni goście: Pan Janusz 
Żyłka członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego i Pani Iwona Wojciechowska reprezentująca wydział 
EKT w Starostwie Strzeleckim. Wszystkim uczestnikom Przeglądu serdecznie gratulujemy wspania-
łych występów i dobrej zabawy. Dziękujemy również Starostwu Powiatowemu w Strzelcach Opol-
skich za dofinansowanie wydarzenia oraz wszystkim zaangażowanym za wszelką pomoc. Zapraszamy 
za rok!!!

Justyna Gireń, Monika Nowak

VII POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK W FORMIE KARAOKE 

Śpiewajcie i grajcie Mu
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O F E R T Y   P R A C Y

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA 
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

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

NAUCZYCIEL DZIEWKOWICE -  wykształcenie wyższe kierunkowe
PRZEDSZKOLA 
(NAUCZYCIEL 
J. NIEMIECKIEGO)
PSYCHOLOG STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe kierunkowe,
  - wymagane doświadczenie w po-

radnictwie rodzinnym
SPECJALISTA JEMIELNICA - wykształcenie średnie, 
DS. TRANSPORTÓW   -  znajomość j. ang., j. niem. 
PONADNORMA-   w stopniu biegłym,
TYWNYCH  - prawo jazdy kat. B
NAUCZYCIEL STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe kierunkowe,
PSYCHOLOG  - 2 letnie doświadczenie w poradni-

ctwie rodzinnym 
KSIĘGOWY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie,
  - 2 lata doświadczenia zawodowego
SAMODZIELNY GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY - wykształcenie wyższe, 
KSIĘGOWY  - 5 lat doświadczenia zawodowego
II KOWAL ZAWADZKIE
KONTROLER ZIMNA WÓDKA - wykształcenie średnie zawodowe 
JAKOŚCI
PRACOWNIK BŁOTNICA - wykszt. zasadnicze zawodowe 
UTRZYMANIA  STRZELECKA
RUCHU LINII 
PRODUKCYJNEJ
KASJER BŁOTNICA 
SPRZEDAWCA STRZELECKA
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wymagana książeczka do celów 
W SKLEPIE  sanitarno - epidemiologicznych
MIĘSNYM
KASJER UJAZD - wykszt. zasadnicze zawodowe,
  - umiejętność obsługi kasy fiskalnej,
  - wymagana książeczka sanepidow-

ska lub chęć jej wyrobienia
KIER. SKLEPU STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie,
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykszt. zasadnicze zawodowe
POMOC KUCHENNA KOLONOWSKIE
PRAC. BUD. WG ZLECEŃ
PRACOWNIK ZAWADZKIE - uprawnienia do obsługi suwnicy 
BRYGADY   z poziomu roboczego, 
TRANSPORTOWEJ  - zdolność do pracy pow. 3 m
SPECJALISTA ZAWADZKIE - wykształcenie wyższe,
DS. ZAKUPÓW  - znajomość j. angielskiego w stop-

niu bardzo dobrym
  - prawo jazdy kat. B
FREZER ZAWADZKIE - wymagane uprawnienia do obsługi 

frezarki CNC oraz obsługi suwni-
cy z poziomu 0

MAGAZYNIER OLSZOWA - wykształcenie zawodowe,
- LOGISTYK  - uprawnienia do obsługi wózków 

jezdniowych
MAGAZYNIER ZAWADZKIE - wykszt. zasadnicze zawodowe
OPERATOR  ZIMNA WÓDKA - wykszt. zasadnicze zawodowe
MASZYN
OPERATOR STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
MASZYN
OPERATOR ZAWADZKIE 
MASZYN
I URZĄDZEŃ 
DO PRZYUCZENIA
OPERATOR ŻĘDOWICE - wykształcenie zawodowe 
MASZYN
(POMOC PRZY 
OBRÓBCE SZKŁA)
STRAŻNIK  STRZELCE OPOLSKIE - wymagane doświadczenie zawodo-

we w ochronie
OPERATOR STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe 
MASZYN
II KOWAL ZAWADZKIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W STRZELCACH OP.

ZAPRASZA
1) PRACODAWCÓW I  PRZEDSIĘBIORCÓW

do składania wniosków o organizację:
stażu dla osób bezrobotnych

prac interwencyjnych

2) OSOBY BEZROBOTNE ZAREJESTROWANE W PUP
do składania wniosków o organizację:

szkoleń indywidualnych

Preferowane do realizacji będą wnioski Pracodawców, którzy zapewnią 
zatrudnienie osoby bezrobotnej po zakończeniu danej formy

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Dodatkowe  informacje można uzyskać w PUP w Strzelcach Op. ul. Gogolińska 2a 

w pokoju nr 7 i 9 lub pod nr telefonu 77 4621863, 77 4621865

Kontynuując kilkunastoletnią  już 
tradycję, zorganizowaliśmy świątecz-
ną akcję happeningową w formie mi-
niatury jasełkowej, którą10-osobowa 
grupa uczniów przedstawiła w wy-
branych klasach ostatniego dnia przed 
świąteczną przerwą.

W tym roku Latające Jasełka za-
wędrowały również z życzeniami oraz  
drobnymi upominkami do Publicznej 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strzel-
cach Opolskich.

Skład grupy: Grzegorz Ibrom w 

Latające  Jasełka 2018  
ponownie  wyfrunęły w  świat…

Jeszcze świątecznie...

roli Heroda(4Tg), BartoszPrymas  w 
roli Pastuszka(4Tg), Andrzej Koźlik  
w roli Anioła z Gwiazdą (2Tg),Paulina 
Kimak jako Aniołek z dobrą nowi-
ną (4tg), Oliwia Podlodowska jako 
Śmierć(2Tg)oraz Natalia Piela jako 
Diabełek(1Tl).

Zepół muzyczny całkowicie „od-
młodzony, bo w składzie tylko ucz-
niowie klas pierwszych: trębacze 
Kacper Klyszcz(1fw3)i Roland Oga-
za (1Tmt)oraz saksofoniści Barbara 
Klyszcz(1Tg)i Dawid Filusz (1Tmt).

Opiekunami zespołu niezmiennie 
od lat są polonistki Danuta Malczyk i 
Monika Wilde-Zdobylak.

Dziękujemy wszystkim za zaan-
gażowanie w kultywowaniu tej sym-
patycznej tradycji,  a szczególne po-
dziękowania kierujemy w stronę pana 
Piotra z warsztatów szkolnych, który z 
anielską pomocą naprawił nam „upa-
dającą” gwiazdę oraz zapewnił bez-
pieczny transport ze świąteczną misją 
specjalną do Strzeleckiej  Jedynki. 

MWZ

Dzień św. Mikołaja i zbliżające się 
święta Bożego Narodzenia były naj-
lepszą okazją, aby okazać drugiemu 
człowiekowi trochę serca i poświęcić 
mu swój czas.

Takie właśnie intencje przyświe-
cały uczniom klasy IV Tas CKZiU w 
Strzelcach Opolskich. Uczniowie tej 
klasy postanowili stać się „świętymi 
Mikołajami” dla dzieci leżących na od-
dziale pediatrycznym w naszym strze-
leckim szpitalu. Młodzi altruiści z wer-
wą przystąpili do zrobienia plakatów i 
zorganizowania zbiórki pieniędzy. 

 W tym miejscu chcielibyśmy po-
dziękować wszystkim ofiarodawcom 
za ich otwarte serce. Za zebrane pie-
niądze kupiliśmy pluszowe zabawki i 
jajka niespodzianki.

 W sumie przygotowaliśmy piętna-
ście prezentów, które szóstego grudnia 
ub.r. zanieśliśmy do szpitala. Dźwię-
kiem dzwonka obwieszczaliśmy ma-
łym pacjentom o naszym nadejściu. 
W tym roku postanowiliśmy uświetnić 
naszą wizytę humorystycznym, miko-
łajkowym przedstawieniem.

Dzieci z zaciekawieniem wpatry-
wały się w krótką scenkę z Mikoła-
jem w roli głównej. Denis Macioszek. 
Grzegorz Pallus i Justyna Kapica pięk-
nie zagrali na instrumentach kolędy. 

 Po przedstawieniu przyszedł czas 
na rozdawanie prezentów. Chwila 
wzruszająca dla tych, którzy je dostają 
i tych, którzy obdarowują... 

Maria Gebauer

Akcja charytatywna 
„I Ty zostań Św. Mikołajem”
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1.  wsparcie kształcenia ustawiczne-
go w zidentyfikowanych w danym 
powiecie lub województwie zawo-
dach deficytowych,  *

2.  wsparcie kształcenia ustawiczne-
go osób, które nie posiadają świa-
dectwa dojrzałości, 

3.  wsparcie kształcenia ustawiczne-
go pracowników pochodzących 
z grup zagrożonych ubóstwem  
lub wykluczeniem społecznym, 
zatrudnionych w podmiotach po-
siadających status przedsiębior-
stwa społecznego, wskazanych 
na liście przedsiębiorstw społecz-
nych prowadzonej przez MRPiPS, 
członków lub pracowników spół-
dzielni socjalnych pochodzących z 
grup, o których mowa w art. 4 ust. 
1 ustawy o spółdzielniach socjal-
nych lub pracowników Zakładów 
Aktywności Zawodowej,

4.  wsparcie kształcenia ustawiczne-
go osób, które mogą udokumento-
wać wykonywanie przez  co naj-
mniej 15 lat prac w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym 
charakterze, a którym  nie przysłu-
guje prawo do emerytury pomo-
stowej,

5.  wsparcie kształcenia ustawiczne-
go instruktorów praktycznej nauki 
zawodu, nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz pozostałych 
nauczycieli, o ile podjęcie kształ-
cenia ustawicznego umożliwi  im 
pozostanie w zatrudnieniu,

NABÓR WNIOSKÓW 
W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU 

SZKOLENIOWEGO

ZAPRASZAMY PRACODAWCÓW  
DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW  

KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO
Zapraszamy pracodawców, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Powiatu Strzeleckie-

go do składania wniosków o przyznanie środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie 
od 25.02.2019 r. do 01.03.2019 r.

Limit środków z KFS wynosi 316 800,00 zł

Pracodawca ubiegający się o środki z KFS musi spełniać 
co najmniej jeden z priorytetów 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zostały przyjęte na 2019r.:
6.  wsparcie kształcenia ustawiczne-

go osób po 45 roku życia.
* Przy ocenie wniosków, uwzględ-

nia się zawody deficytowe zidentyfiko-
wane w powiecie strzeleckim, określo-
ne w „ Barometrze zawodów 2019” 
(powiat strzelecki) lub zawody deficy-
towe zidentyfikowane w województwie 
opolskim, określone w „Barometrze 
zawodów 2019” (województwo opol-
skie)

Przy rozpatrywaniu wniosków 
uwzględnia się: 
1)  uzasadnienie potrzeby odbycia 

kształcenia ustawicznego, przy 
uwzględnieniu  obecnych lub 
przyszłych potrzeb pracodawcy, 

2)  zgodność dofinansowywanych 
działań z ustalonymi priorytetami 
wydatkowania KFS na dany rok,

3)  zgodność kompetencji nabywa-
nych przez uczestników kształ-
cenia ustawicznego z potrzebami 
lokalnego lub regionalnego rynku 
pracy,

4)  koszty usługi kształcenia usta-
wicznego wskazanej do sfinan-
sowania z KFS w porównaniu z 
kosztami podobnych usług do-
stępnych na rynku,

5)  posiadanie przez realizatora usługi 
kształcenia ustawicznego finan-
sowanej ze środków KFS certyfi-
katów jakości oferowanych usług 
kształcenia ustawicznego, 

6)  w przypadku kursów – posiadanie 
przez realizatora usługi kształce-
nia ustawicznego dokumentu, na 
podstawie którego prowadzi on 
pozaszkolne formy kształcenia 
ustawicznego,

7)  plany dotyczące dalszego zatrud-
nienia osób, które będą objęte 
kształceniem ustawicznym finan-
sowanym ze środków KFS,

8)  możliwość sfinansowania ze środ-
ków KFS działań określonych we 
wniosku z uwzględnieniem limitu 
posiadanych środków, 

UWAGA! 
W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosz-

tów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami 
podyplomowymi lub egzaminem.

Termin realizacji kształcenia ustawicznego powinien być planowany nie 
wcześniej niż 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków w urzędzie pracy.

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Strzel-
cach Opolskich, w sekretariacie – pok. nr 14, I piętro, w godz. 7.30 – 15.30 
(Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a)

Szczegółowych informacji udziela: Elżbieta Światły, tel. 77 462 18 14

Rok 2018 strzeleckim seniorom 
minął pod znakiem wielu wyjazdów 
i imprez lokalnych. Cały rok trwały 
na pływalni zajęcia aquafitness pro-
wadzone w trzech grupach do któ-
rych przez trzy miesiące dopłacała 
Gmina i Starostwo. Takie wsparcie 
jest miłe i budzi wielki szacunek se-
niorów do lokalnych władz, zwłasz-
cza tych seniorów mniej zamożnych.                                                                          
Stowarzyszenie w minionym roku 
przekroczyło 500 członków toteż 
organizowane imprezy cieszyły się 
ogromnym powodzeniem i frekwen-
cją, przy czym może i dlatego, że nie 
były drogie i każdy mógł w progra-
mie znaleźć coś dla siebie. Wyjazdów 
zagranicznych było trzy : wycieczka 
3-dniowa do Wiednia,  po drodze Bra-
tysława i Wyszechrad, wypoczynko-
we turnusy:  11-dniowy w Chorwacji 
i 12 dniowy we Włoszech k. Rimini. 
Krajowe turnusy rehabilitacyjne mia-

Minął kolejny rok..
ły miejsce w Lądku-Zdroju, w Iwoni-
czu i Darłówku.                                                       

Imprezy lokalne to: zabawa kar-
nawałowa, spotkanie z okazji  Dnia 
Kobiet rejs statkiem po Odrze, festyn 
na 4 urodziny stowarzyszenia, Dzień 
pieczonego świniaka, zabawa andrzej-
kowa i spotkanie wigilijne. W tym 
ostatnim – 20 grudnia brało udział 
102 osoby. Mogło się odbyć dzięki 
środkom przekazanym jako organiza-
cji pożytku publicznego – 1 % podat-
ku, oraz sponsorom indywidualnym i 
burmistrza Strzelec Opolskich za co 
serdecznie dziękujemy. Spółdzielnia 
Socjalna przy ul. Wyszyńskiego przy-
gotowała tradycyjną kolację wigilijną, 
w części artystycznej wystąpił 10 oso-
bowy chór emerycki „Sen,” wszyscy 
śpiewali kolędy składali sobie życze-
nia. Na zakończenie wszyscy  człon-
kowie otrzymali paczki z owocami i 
słodyczami.

Prezes Stowarzyszenia 
– Janusz Wnuk

Zapraszamy na imprezy:
1.  Zabawa karnawałowa – 23 lutego /sobota/ 
2.  Spotkanie z okazji Dnia Kobiet  8 marca.
3.  Turnus wypoczynkowy  ośmiodniowy w ZAKOPANEM  10 – 17 maja za 

ok.680 zł z wycieczkami : wody termalne w Chochołowie, spływ Dunajcem 
rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim, zamek w Nidzicy, wędrówki po, 
ciekawszych dolinach, w drodze powrotnej zwiedzanie kopalni soli w Bochni. 

4.   Zajęcia aquafitness na krytej pływalni w trzech grupach 20 osobowych przez 
cały rok.

5.  Majówka w Warmątowicach przy grochówce, kiełbaskach i orkiestrze – 25 
maja 

6.  Rejs statkiem po Odrze z okazji Dnia Dziecka (dziadkowie z wnukami) w 
czerwcową niedzielę lub wycieczka do Krasiejowa – 2 czerwca / niedziela/.

7.  Turnus wypoczynkowy w Bułgarii – ZŁOTE PIASKI  za 1695 zł - 06.06 – 
15.06.

8.   Wycieczka trzydniowa – Karpacz – Miśnia-Drezno - Saksońska Szwajcaria 
(zamek Stolpen, twierdza Konigstein, most Bastei i inne formy skalne) – Dre-
zno nocą i dniem (tarasy Bruhla, protestancki kościół NMP, pałac elektora, 
opera Sempera, katedra św. Trójcy i inne) 22 -24 lipca- koszt ok. 670 zł. 

9.  Lipcowy festyn z okazji piątej rocznicy powstania Stowarzyszenia 27.07 /
sobota/ 

10.  Piętnastodniowy  turnus rehabilitacyjny nad Bałtykiem z dwoma zabiegami 
dziennie w Dźwirzynie – ośrodek POSEJDON - 17.08 - 31.08. Koszt z trans-
portem ok 1995 zł.

11.  UKRAINA – wycieczka 4 dniowa szlakiem twierdz kresowych za ok.790 zł 
- Lwów, Poczajów, Olesko, Krzemieniec, Zbaraż, Tarnopol  16 -19 września.

12.  DZIEŃ  SENIORA – impreza powiatowa z patronatem  -  28 września
13.  Ośmiodniowy turnus rehabilitacyjny w LĄDKU –ZDROJU – 01.10 -  08.10.2019  

 z 10  zabiegami i wycieczkami po okolicy. Koszt turnusu ok. 820 zł z trans-
portem. 

14.  Zabawa andrzejkowa z atrakcjami – 23 listopada / sobota/ 
15. Spotkanie opłatkowe, kolacja wigilijna – 20 grudnia /piątek/.                                                       
16. Turnus świąteczno-sylwestrowy w Zakopanem  23.12.2019 – 03.01.2020. z 

wigilią, zabawą sylwestrową, wyjazdem na wody termalne, kuligiem, ogni-
skiem – koszt ok. 1500 zł. Liczba miejsc ograniczona – 24 osoby.

Zapisy na imprezy (niektóre już rozpoczęto) 
po wpłaceniu zaliczki w biurze Stowarzyszenia  

w OPS przy ul. Krakowskiej 16/25 – I p. w środy 9.00 -  10.30, 
przed rozpoczęciem zajęć na pływalni od 15.30 

we wtorki i czwartki. 

Tel. do Zarządu:  77 463 5015 lub 507 294 653.
Strzelce Opolskie 15.09.2018.

Emeryci podsumowują i planują

Siedziba Nadleśnictwa Zawadzkie przeszła niesa-
mowitą metamorfozę. Modernizacja XIX-wiecznego bu-
dynku trwała długo, była kosztowna, ale jaki efekt przy 
tym uzyskano! 

Decyzję o modernizacji podjęto w 2015 r., rozpoczę-
to wiosną 2017 r., a oficjalne i uroczyste otwarcie starej/
nowej i nowocześnie wyposażonej siedziby, w dodatku 
ogrzewanej pompami ciepła, nastąpiło 25 stycznia.

Projekt całej przebudowy to dzieło krakowskiej ar-
chitekt Doroty Orłowskiej. 

Nadleśnictwo w nowej szacie
Wewnątrz zmieniło się niemal 

wszystko: wyburzone zostały ściany, 
zmieniono stropy i podłogi. Zmieni-
ło się także zewnętrze. W mniejszym 
stopniu od strony ulicy, w większym - 
od strony podwórka. I ten mniej znany 
powszechnie widok prezentujemy na 
zdjęciu.

Wszyscy zaproszeni na otwarcie zmo-
dernizowanego obiektu byli zachwyceni 
zmianami. Zachwyceni są też wszyscy pra-
cownicy. Dziewiętnastowieczny obiekt stał 
sie prawdziwą perełką.
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Strzelce Opolskie, dnia 21.01.2019 r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) podaje do pub-
licznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 21 stycznia 2019 r. na rzecz Państwa 
Renaty i Henryka Richter, decyzji nr 25/19 o zmianie decyzji Starosty Strzeleckiego 
nr 181/14 z dnia 23.05.2014 r. o pozwoleniu na budowę budynku gospodarczego w 
Kluczu przy ul. Słonecznej na działkach ewid. nr: 240/1, 241, 242 obręb ewid. Klucz, 
jednostka ewid. Ujazd - obszar wiejski, w części projektu budowlanego, w zakresie 
zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski - ferma 
brojlerów w systemie ściółkowym w ilości 15000 szt. (60 DJP).

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

 z up. Starosty
Diana Mańka

Zastępca Naczelnika
Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Kasa  Roln iczego  Ubezp ie -
czenia Społecznego Oddział Re-
giona lny  w Opolu  in fo rmuje , 
że składki na ubezpieczenie spo-
ł e c z n e  r o l n i k ó w  ,  n i e z a l e ż -
nie  od  rodza ju  ubezp ieczen ia  
(z mocy ustawy czy na wniosek) opła-
cane są kwartalnie. Termin ich płatności 
przypada na ostatni dzień pierwszego 
miesiąca danego kwartału tj.;
-  31 stycznia za I kwartał 
-  30 kwietnia za II kwartał
-  31 lipca za III kwartał
-  31 października za IV kwartał 

Płatnicy składek, którzy z powodu 
nieregularnego wpływu dochodów, 
nie są w stanie terminowo opłacić 
należnych składek, mogą dokonywać 
częściowych przedpłat w taki sposób, 
aby łączna kwota dokonanych wpłat 
pokryła pełną wysokość składki w 
obowiązującym do zapłaty terminie. 
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym 
rolników dopuszcza również możli-
wość dokonywania potrąceń wypła-
canych świadczeń przysługujących 
rolnikowi, na poczet zaległych składek, 
do opłacania których jest zobowiązany.

Od 1 grudnia 2018 r. zaświadczenia lekarskie są wystawiane tylko w formie elektro-
nicznej e-ZLA i rolnik nie musi dostarczać osobiście zaświadczenia w celu nabycia prawa 
do świadczenia. 

E-ZLA wystawione rolnikowi (domownikowi rolnika) zostaje przekazane do systemu 
informatycznego KRUS i w oparciu o to zaświadczenie jest rozpatrzone prawo do zasiłku 
chorobowego.

Zaświadczenia lekarskie wydawane w formie papierowej (ZUS-ZLA) obowiązywały do 
30 listopada 2018 r. Biorąc pod uwagę, że papierowe zaświadczenia po 30 listopada nadal 
wpływają do organów rentowych, w tym do KRUS, dbając o interesy ubezpieczonego infor-
mujemy, że potwierdzenie czasowej niezdolności do pracy wystawione w formie papierowego 
dokumentu można wyjątkowo uznać za podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego o ile na 
tym dokumencie znajdują się dane wymagane do wypłaty tego zasiłku.

Przede wszystkim dokument ten musi zawierać:
•	 imię nazwisko ubezpieczonego,
•	 Pesel,
•	 okres niezdolności do pracy,
•	 dane lekarza i placówki medycznej.

Jeżeli tych niezbędnych danych zabraknie, lekarz będzie zobowiązany do ich uzupełnienia.  
W przeciwnym razie brak będzie podstaw do wypłaty przez Kasę zasiłku chorobowego.

 Powyższe zaświadczenia lekarskie stosownie do art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 
25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby  
i macierzyństwa z upoważnienia lekarza mogą być wystawiane także przez osoby wyko-
nujące:
 1) zawód medyczny,
 2) czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

	Kiedy rolnik traci prawo do zasiłku chorobowego?
 Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych 

ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową 
lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia  
traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Zasady przysługiwania zasiłku chorobowego dostępne są pod adresem: https://www.
krus.gov.pl 

Terminy przekazywania PIT  za 2018 r. 
W związku z zakończonym rokiem podatkowym 2018 r. organy rentowe są obo-

wiązane sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku według ustalonego wzoru  
(tj. PIT-40A) podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent socjalnych, świadczeń 
przedemerytalnych (…) oraz właściwym urzędom skarbowym.

Gdy organ rentowy nie dokonuje rocznego obliczenia podatku, zobowiązany jest sporządzić  
i przekazać inną informację o wysokości uzyskanego przychodu (PIT-11).

Informujemy, że takie dane zostaną przesłane drogą elektroniczna do urzędów skarbo-
wych do końca stycznia 2019 r. 

Natomiast formularze PIT do świadczeniobiorców będą przekazane tak jak dotychczas, 
to jest do 28 lutego 2019 r. 

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2019 r. 
Waloryzacja to coroczna podwyżka świadczeń przeprowadzana w miesiącu marcu. 

Wprowadzono ją, by emeryci i renciści nie tracili na podwyżkach cen (np. energii, czy 
gazu). Podwyżce podlegają emerytura podstawowa oraz emerytury i renty z ubezpieczenia. 
Waloryzacja emerytur i rent rolniczych jest przeprowadzona w marcu, a dla emerytur i 
rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu, w ustalonych dla każdego świadczeniobiorcy 
terminach płatności. 

Prezes Kasy ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski”, co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym 
terminem waloryzacji, obowiązującą od tego terminu kwotę emerytury podstawowej. 
O waloryzację emerytury czy renty nie trzeba składać wniosku, KRUS waloryzuje  
te świadczenia z urzędu. Informacje o podwyższeniu świadczenia osoby uprawnione po-
wiadamiane są decyzją.

Informacje o ile wzrosną świadczenia emerytalno-rentowe od 1 marca 2019 r. zostaną 
Państwu przedstawione w kolejnym numerze Kuriera Rolniczego. 

Opracowała 
Iwona Porowska

Kierownik Wydziału Świadczeń
OR KRUS w Opolu

Składki na ubezpieczenie 
społeczne rolników 
- wymiar składek, 

terminy ich opłacania
Aktualny wymiar składki na ubez-

pieczenie społeczne rolników można 
sprawdzić na stronie internetowej :

http://www.krus.gov.pl
Dla ułatwienia opłacania składek 

na ubezpieczenie jednostki organiza-
cyjne KRUS przesyłają płatnikom druki 
przekazów z wymiarem należnych do 
opłacania składek na ubezpieczenie 
społeczne rolników. Natomiast brak 
z KRUS druku przekazu ( polecenia 
przelewu/wpłaty gotówkowej) lub nie-
znajomość aktualnej wysokości składki 
nie zwalnia z obowiązku terminowego 
płacenia składek. Wówczas płatnik 
składek dokonuje wpłaty na rachunek 
właściwej Placówki Terenowej lub 
Oddziału Regionalnego KRUS. 

Wpłata realizowana zarówno po-
przez przelew elektroniczny jak i na 
podstawie wpłaty gotówkowej powinna 
dotyczyć jednego płatnika i w polu 
„tytułem” powinna zawierać między 
innymi takie dane jak:
-  imię i nazwisko osoby ubezpie-

czonej/ osób ubezpieczonych
-  rodzaj ubezpieczenia (społeczne 

rolników lub zdrowotne),

-  okresu jakiego dotyczy wpłata
WAŻNE!!! Nie należy łączyć na 

jednym przekazie wpłat za ubezpie-
czenie społeczne rolników z ubezpie-
czeniem zdrowotnym.

Nieopłacenie składek w ustawo-
wym terminie skutkuje naliczeniem 
odsetek za zwłokę zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja 
podatkowa. Odsetki liczone są za 
każdy dzień zwłoki, począwszy od 
następnego dnia po upływie terminu 
płatności, aż do dnia dokonania zapłaty 
włącznie. Stopę procentową odsetek 
za zwłokę ustala Minister Finansów, 
a obwieszczenie w tej sprawie publi-
kowane jest w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczpospolitej polskiej „monitor 
Polski” – docelowy adres:

http://www.finanse.mf.gov.pl/
abc-podatkow/tabele-stawek-odse-
tek-za-zwloke-od-zaleglosci-podat-
kowych/stawka-podstawowa1 

opracowała: Ewelina Elias
Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

OR KRUS w Opolu

Od 1 grudnia 2018 r. 
rolnicy nie muszą dostarczać 

zaświadczeń lekarskich 
do KRUS

Dwudziestego piątego stycznia w 
restauracji „Perła” w Suchej odbyło 
się spotkanie, szkoleniowo – informa-
cyjne przedstawicieli branży rolniczej, 
zorganizowane przez PT KRUS w 
Strzelcach Opolskich przy współpracy 
Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A 

Na zaproszenie OR KRUS w Opo-
lu, w spotkaniu uczestniczył przedsta-
wiciel Grupy Azoty, który przedstawił 
prezentację dotyczącą produktów za-
kładów azotowych. Następnie pra-
cownik PT KRUS w Strzelcach Opol-
skich przekazał informację na temat 
działalności KRUS, wypadkowości na 
terenie działania Placówki oraz moż-
liwości korzystania z rehabilitacji w 
ośrodkach KRUS. 

Rolnicy mieli możliwość wysłu-
chania również burmistrza Strzelec 
Opolskich Tadeusza Goca, Wicedy-
rektor OODR w Łosiowie Teresę Ba-
rańską, Kierownika TZD w Strzelcach 

Opolskich Helenę Kryś, Naczelnika 
Wydziału PROWiPB w Opolu Alek-
sandrę Majewską oraz przedstawicieli 
towarzystw ubezpieczeniowych i ofe-
rowanych przez nich ubezpieczeń.

Następnie Pani Joanna Kusz za-
prezentowała obuwie produkowane 
przez PPO w Strzelcach Opolskich. 
Wystawa cieszyła się dużym zaintere-

sowaniem. 
Na zakończenie Wicedyrektor OR 

KRUS w Opolu Piotr Ciona podzię-
kował wszystkim przybyłym gościom 
oraz rolnikom. 

Słodki poczęstunek oraz obiad na 
zakończenie spotkania został ufundo-
wany przez Zarząd Grupy Azoty ZAK 
S.A.

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Strzelcach Opolskich 
zorganizowało kolejne spotkanie ro-
dzin zastępczych z radcą prawnym, 
które odbyło się w dniu 15.01.2019r. 
w sali Powiatowego Centrum Kultu-
ry w Strzelcach Opolskich. Podczas 
spotkania omawiana była głównie 
kwestia alimentów jakie zobowiązani 
są płacić rodzice biologiczni dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej. 
Ponadto rodziny zastępcze poruszały 
inne kwestie, z którymi się zmierzają 
w codziennym funkcjonowaniu jako 
rodzina zastępcza. Serdecznie dzięku-
jemy naszemu radcy prawnemu Panu 
Piotrowi Szyndzielorz za przekazanie 
cennych informacji w sposób rzetel-
ny i zrozumiały oraz rodzinom za-

stępczym za obecność. Jednocześnie 
informujemy, że tego typu spotkania 
będą organizowane cyklicznie, aby 

pogłębiać wiedzę od strony prawnej, 
wymieniać się spostrzeżeniami i do-
świadczeniami.

Szkolenie rolników

Spotkanie rodzin zastępczych
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Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 

 

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 

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

LUTY 2019

DYŻURY  APTEK 
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2019 r.

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

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

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskich przedstawia wykorzystanie środków 

PFRON w roku 2018 
na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej. 

* Kwota przyznana Uchwałami Rady Powiatu Strzeleckiego: Uchwała Nr XXXIX/379/18 z dnia 28 lutego 2018 r., Uchwała Nr XLIV/415/18 
z dnia 25 lipca 2018 r., Uchwała Nr III/37/18 z dnia 19 października 2018 r.

Lp Zadania z zakresu                     
rehabilitacji społecznej

Kwota przyznana 
Uchwałą 

Rady Powiatu                 
Strzeleckiego *

Ilość zrealizowanych 
wniosków 
w 2018 r.

Kwota zrealizowanych               
wniosków                                      
w 2018 r.

1 Warsztaty Terapii               
Zajęciowej 580 860,00 zł 35           580 860,00 zł 

2 Zaopatrzenie w sprzęt         
rehabilitacyjny

380 522,00 zł

19             37 602,50 zł 

3
Zaopatrzenie w przedmioty 

ortopedyczne i środki         
pomocnicze 

597           342 919,50 zł 

4
Usługi tłumacza języka       

migowego                               
 i tłumacza-przewodnika

0,00 zł 0                      0,00 zł 

5 Likwidacja barier                
architektonicznych 

19 611,00 zł

2               8 000,00 zł 

6
Likwidacja barier                     

w komunikowaniu się 0                      0,00 zł 

7
 Likwidacja barier  

 technicznych 10             11 611,00 zł 

8

Uczestnictwo osób               
niepełnosprawnych 

 i ich opiekunów  
w turnusach                            

rehabilitacyjnych

57 132,00 zł 63             57 132,00 zł 

9
Sport, kultura, rekreacja  

i turystyka osób                   
niepełnosprawnych

15 675,00 zł 2             15 675,00 zł 

RAZEM   1 053 800,00 zł 1 053 800,00 zł 

Roczna narada Policji

24 stycznia w siedzibie Staro-

stwa Powiatowego odbyła się 

narada Policji podsumowująca 

ubiegły rok.
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi

Kto może 
skorzystać                           

Forma 
zapisu 

Inne 
informacje               

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 
• poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących pra-

wach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygo-
towawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
• przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism proceso-

wych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w 
toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, 

• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowie-
nie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

• nieodpłatną mediację.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która 
złoży stosowne oświadczenie.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  77 440 17 97 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: starostwo@powiatstrzelecki.pl

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad oby-
watelskich. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie 
przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą 
otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem 
podanym do zapisów.

Punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna
przez ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ

„FUNDACJA HONESTE VIVERE” z siedzibą w Warszawie
(KRS 0000337010)

Lokalizacja punktu

Ujazd - lokal znajdujący się w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Ujeździe, przy ul. Sławęci-
ckiej 19, sala posiedzeń Ujazdowskiego Inku-
batora Przedsiębiorczości – II piętro.

Leśnica -  lokal znajdujący się w siedzibie 
Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji 
w Leśnicy, przy ul. Powstańców Śl.1. Lokal 
znajduje się na parterze.

Jemielnica - lokal znajdujący się w siedzibie 
Urzędu Gminy w Jemielnicy/Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Jemielnicy przy ul. Strzele-
ckiej 67 (lokal oznaczony numerem 6 budy-
nek nr 2 – sala posiedzeń).

Izbicko - lokal znajdujący się w siedzibie 
Urzędu Gminy w Izbicku/Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Izbicku, przy ul. Powstańców 
Śląskich 12 (lokal jest oznaczony numerem 3).

Kolonowskie - lokal znajdujący się w siedzi-
bie Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem/ 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonow-
skiem, przy ul. Ks. Czerwionki 39 (lokal jest 
oznaczony numerem 11).

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Piątek

Piątek

Godziny 
świadczenia 
nieodpłatnej 

pomocy prawnej

7:30 - 11:30

14:00 - 18:00

11:30 – 15:30

7:30 - 11:30

8:00 – 12:00

Lokalizacja punktu

Strzelce Opolskie - budynek Starostwa Po-
wiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jorda-
nowska 2 (lokal oznaczony nr 7 - parter)

Strzelce Opolskie - budynek Starostwa Po-
wiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jorda-
nowska 2 (lokal oznaczony nr 7 - parter)

Strzelce Opolskie - budynek Starostwa Po-
wiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jorda-
nowska 2 (lokal oznaczony nr 7 - parter)

Strzelce Opolskie - budynek Starostwa Po-
wiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jorda-
nowska 2 (lokal oznaczony nr 7 - parter)

Strzelce Opolskie - budynek Starostwa Po-
wiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jorda-
nowska 2 (lokal oznaczony nr 7 - parter)

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Godziny
świadczenia 
nieodpłatnej 

pomocy prawnej

7:00 - 11:00

7:00 - 11:00

7:00 - 11:00

7:00 - 11:00

7:00 - 11:00

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna 
przez ADWOKATÓW i RADCÓW PRAWNYCH

Lokalizacja punktu

Zawadzkie - lokal znajdujący się w bu-
dynku Ośrodka Pomocy Społecznej, przy  
ul. Dębowej 11 (lokal oznaczony numerem 
A8).

Strzelce Opolskie - budynek Starostwa Po-
wiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jorda-
nowska 2 (lokal oznaczony nr 7 - parter)

Strzelce Opolskie - budynek Starostwa Po-
wiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jorda-
nowska 2 (lokal oznaczony nr 7 - parter)

Strzelce Opolskie - budynek Starostwa Po-
wiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jorda-
nowska 2 (lokal oznaczony nr 7 - parter)

Strzelce Opolskie - budynek Starostwa Po-
wiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jorda-
nowska 2 (lokal oznaczony nr 7 - parter)

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Piątek

Piątek

Godziny 
świadczenia 
nieodpłatnej 

pomocy prawnej

13:00 – 17.00
13:30 - 17.30*  

14:00 - 18:00

14:00 - 18:00

14:00 - 18:00

14:00 - 18:00

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

*w miesiące nieparzyste, 
tj. styczeń, marzec, maj, 

lipiec, wrzesień, listopad.

Ważne zmiany!
Od 1 stycznia 2019 r. do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może przyjść teraz każdy, kogo nie stać na opłacenie prawnika. Do tej pory było inaczej – mogły z niej korzystać 
osoby młode do 26. roku życia oraz seniorzy powyżej 65. roku, kobiety w ciąży, rodziny z Kartą Dużej Rodziny, weterani, kombatanci, a także osoby niezamożne, ale tylko 
gdy w roku poprzedzającym udzielenie porady zostało przyznane im świadczenie z pomocy społecznej. Poszerzony został też zakres pomocy, o czym można przeczytać niżej.
I jeszcze jedna zmiana: do tej pory do punktu porad prawnych można było przyjść bez zapowiedzi. Teraz, co wynika z przepisów, na poradę trzeba się wcześniej umówić 
telefonicznie lub mailowo. Ponadto, niepełnosprawni będą mogli liczyć na telefoniczną poradę oraz poza punktem, np. w swoim domu.

Kwalifikacja wojskowa 2019 
w powiecie strzeleckim

Odbędzie się w dniach od 25 marca do 18 kwietnia 2019 roku 
w siedzibie biurowca  PKS w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 59 

(siedziba ta sama co w latach ubiegłych).

Kwalifikacja wojskowa – ma na celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wstępnym przezna-
czeniu do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób podlegających 
kwalifikacji wojskowej.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu strzeleckiego rozpoczyna się 25 marca a kończy 18 
kwietnia. 

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w powyższym okresie wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 2000 roku;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej 

służby wojskowej;
3) kobiety urodzone w latach 1995 – 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, 

oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 
2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psy-
chologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wykazania grup kobiet poddawanych 
obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

4) osoby, które ukończyły 18 lat życia i nie ukończyły 24 lat życia oraz zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji 
wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Głównym celem Kwalifikacji Wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby 
wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszających 
się w trybie ochotniczym, wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) oraz wstępne prze-
znaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony.

Oceny fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej dokonuje Powiatowa Komisja Lekarska 
w Strzelcach Opolskich, która działać będzie w poniższych terminach od godziny 9:00 w biurowcu Przedsiębior-
stwa Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich przy ul. 1-go Maja 59.

Plan pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Strzelcach Opolskich:

Gmina            Terminy

Izbicko 25.03.2019

Jemielnica 26-27.03.2019

Kolonowskie 28.03.2019

Leśnica 29.03.2019

Strzelce Opolskie 1-8.04.2019

Ujazd 9-10.04.2019

Zawadzkie 11-12.04.2019

Kobiety 15.04.2019

Dzień dodatkowy 18.04.2019

Powiatowa Komisja Lekarska w Strzelcach Opolskich nie pracuje w soboty i niedziele oraz w dniach:  
16 i 17 kwietnia 2019 roku.
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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 

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 

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830

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

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

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

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

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl

Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail:centrumkultury@powiatstrzelecki.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 77 4636422, 77 4636337
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel. 77 4615216
e-mail: zpolesnica@gmail.com

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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Strzelce Opolskie, dnia 23.01.2019 r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) podaje do 
publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 22 stycznia 2019 r. na rzecz Pana 
Romana Cytery, decyzji nr 32/19 o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego – 
chlewni o obsadzie zwierząt 242 DJP i 10 silosów na pasze o pojemności 18 m3 każdy, 
w Poznowicach na działce ewid. nr 465/4 obręb ewidencyjny Poznowice, jednostka 
ewid. Izbicko.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-
-Budowlany,  ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212, 

(w godzinach pn. 7.30÷17.00, wt.÷cz.7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00) 
można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

z up. Starosty - Diana Mańka
  Zastępca Naczelnika
 Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

STAROSTA   STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oce-
nach oddziaływania na środowisko (J.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081), podaje do publicznej 
wiadomości informację o wydaniu w dniu 21.01.2019 r. na rzecz Powiatu Strzeleckiego 
z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2, decyzji administracyjnej 
Nr 26/19 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na przebudowę 
mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko-Grodzisko w miejsco-
wości Grodzisko przy ul. Głównej, na działkach nr 1093, 963/1 obręb ewid. Grodzisko, 
jednostka ewid. Strzelce Opolskie – obszar wiejski.

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.

INFORMACJA

dotycząca nowych zasad przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego gruntów

Skarbu Państwa z zabudową mieszkaniową, w prawo własności.

W dniu 5 października 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele miesz-
kaniowe w prawo własności tych gruntów (opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2018 r. 
Pozycja 1716).

Na mocy tej ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 roku następuje przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych budynkami mieszkal-
nymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali 
stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiekta-
mi budowlanymi umożliwiającymi racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. 

Z przekształceniem wiąże się obowiązek wnoszenia opłaty przekształceniowej płatnej 
przez 20 lat począwszy od 1 stycznia 2019 roku. Wysokość opłaty przekształceniowej rów-
na jest wysokości opłaty rocznej, która obowiązywałaby w dniu 1 stycznia 2019 roku za 
prawo użytkowania wieczystego gruntu. 

Opłata może podlegać waloryzacji raz na 3 lata przy zastosowaniu wskaźnika zmiany 
ceny nieruchomości ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawą wpisu w księdze wieczystej prawa własności gruntu jest zaświadczenie wy-
dane przez Starostę, zawierające również informację o wysokości opłaty przekształcenio-
wej należnej do zapłaty na rzecz właściciela gruntu, Skarbu Państwa. Zaświadczenie to 
stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę.

Właściciel przekształconego gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia 
opłaty, będzie mógł zgłosić Staroście Strzeleckiemu na piśmie (od dnia 1 stycznia 2019 
roku) zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty. W przypadku 
wniesienia opłaty jednorazowej przysługuje bonifikata, ustalana zgodnie z art. 9 ust. 3 wy-
mienionej na wstępie ustawy, w wysokości :
1)   60 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku,w którym nastę-

puje przekształcenie
2)   50 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po prze-

kształceniu
3)   40 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po prze-

kształceniu
4)    30 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po 

przekształceniu
5)   20 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po prze-

kształceniu 
6)  10 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po 

przekształceniu.

O B W I E S Z C Z E N I E
ST A R O S T Y    S T R Z E L E C K I E G O

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2018 poz. 1474) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postę-
powania administracyjnego (t.j. Dz.U.  z 2018r. poz. 2096),

z a w i a d a m i a m,

że dnia 05 grudnia 2019 r., na wniosek Burmistrza Ujazdu – 47-143 Ujazd, ul. Sła-
więcicka 19, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej, polegającej na  budowie dróg publicznych na osiedlu 
Piaski w Ujeździe - etap III, na działkach z obrębu ewidencyjnego Ujazd, jednostka 
ewidencyjna Ujazd-miasto, ark.m. 22, o następujących numerach ewid.:
1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiący pas drogowy:
 - 2391/1, 2391/5, 2217/2, 2223/11,
2. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren 

niezbędny:  
 - 2218/17, 2217/1, 2223/1, 2222 - własność Gmina Ujazd
 - 2271, 2391/8 - własność Powiat Strzelecki.

Z dniem zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, bądź 
jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu 
przepisów o gospodarce    nieruchomościami.

W terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia można w Starostwie Powia-
towym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanow-
ska 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 zamierzeniami wnioskodawcy.

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 23 stycznia 2019 r. do 12 lutego 2019 r. 

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje

że w dniu 1 marca 2019 roku od godziny 9oo w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy 
ulicy Jordanowskiej nr 2, w sali narad (II piętro) przeprowadzone będą pierwsze przetargi 
ustne nieograniczone w celu sprzedaży nieruchomości Powiatu Strzeleckiego, położonych 
w Leśnicy przy ulicy Dworcowej, niezabudowanych. Nieruchomości wpisane są w księdze 
wieczystej nr OP1S/00069194/5, bez obciążeń.  W planie zagospodarowania przestrzen-
nego nieruchomości oznaczone są symbolem 7 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.

L.p. numer 
działki

powierzchnia
cena 

wywoławcza
brutto
(w tym 

23 % VAT)

wadium
brutto

minimalne
postąpienie 

ceny
brutto

godzina 
rozpoczęcia 
przetargu

1. 1227/6 0,0897 ha 40 590  zł 2 100 zł 410  zł 9.00

2. 1227/7 0,0989 ha 41 820  zł 2 100 zł 420  zł 9.30

Wadium (płatne w pieniądzu) należy wpłacić do dnia 25 lutego 2019 r. na konto Staro-
stwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzelce 
Opolskie, na rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006. Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomo-
ści, a w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez sprzeda-
jącego – przepada. 

Przedsiębiorca, który przystąpi do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości na cel 
związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, winien podczas przetargu przedstawić 
aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z  zawarciem umowy sprze-
daży i dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 110, telefon nr  77-4401-740.

Strzelce Opolskie dnia 23.01.2019r.

STAROSTA   STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (J.t. Dz.U. z  2018r. poz. 2081), podaje 
do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 22.01.2019 r. na rzecz spółki 
Kronospan Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3, decyzji admi-
nistracyjnej Nr 29/19 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na 
budowę stacji paliw w skład której wchodzą : podziemny zbiornik paliw płynnych z 
instalacjami technologicznymi, wiata tankowania, kanalizacja deszczowa, instalacja 
elektryczna, płyta szczelna i place wewnętrzne w Strzelcach Opolskich przy  ul. 1 Maja 
52, na działce nr 5062/16, obręb Strzelce Opolskie.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno – Bu-
dowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 213 (w godzinach pn. 730 – 1700, 
wt.-cz. 730 – 1530,pt. 730 – 1400), można zapoznać się z treścią decyzji oraz z doku-
mentacją sprawy.
  z up. Starosty - Diana Mańka

Z-ca Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością informujemy dziś Pań-

stwa o tym, że grono Jubilatów - mieszkańców po-
wiatu strzeleckiego - którzy w ostatnim czasie obcho-
dzili swoje okrągłe urodziny, znów się powiększyło! 
Wszystkich - w imieniu całej naszej społeczności - z 
listami gratulacyjnymi, urodzinowymi upominkami 
oraz najlepszymi życzeniami odwiedzili przedstawi-
ciele władz samorządu powiatowego

Pan Kazimierz Mocny, mieszkaniec Kolonowskiego, 
17 stycznia br. obchodził 90 rocznicę urodzin., a w naszym 
imieniu Jubilata odwiedziła Sekretarz Powiatu Ewelina Je-
lito.

 Pani Agnieszka Sznura, mieszkanka Centawy, piękną 
rocznicę 95-lecia urodzin obchodziła 12 stycznia br. W tym 
wyjątkowym dniu odwiedził Jubilatkę starosta Józef Swa-
czyna.

Pani Jadwiga Blaut, mieszkająca w Szymiszowie, okrą-
głą 90. rocznicę urodzin świętowała 29 grudnia ub.r. W dniu 
jubileuszu z życzeniami pospieszyła do Jubilatki Sekretarz 
Powiatu Ewelina Jelito. 

Pani Maria Wieczorek, mieszkanka Rozmierzy, jubile-
usz 90-lecia urodzin świętowała 8 stycznia br. W dniu tak 
szczególnego święta Jubilatkę odwiedził wicestarosta Wal-
demar Gaida. 

Pani Sefania Kochanek, mieszkająca w Błotnicy Strze-
leckiej, 22 grudnia ub.r. skończyła  90 lat. Z najlepszymi ży-
czeniami pospieszył do Niej starosta Józef Swaczyna. 

Pani Agnieszka Krancioch, mieszkająca w Krośni-
cy swój jubileusz 90-lecia urodzin obchodziła 11 stycznia 
br. Urodzinowe życzenia przekazał Jubilatce starosta Józef 
Swaczyna. 

Pani Genowefa Gabrysz, mieszkająca w Barucie, rocz-
nicę 90 urodzin świętowała 28 grudnia ub.r. W tym dniu 
serdeczne życzenia przekazał Jubilatce starosta Józef Swa-
czyna.

Pan Józef Sośnicki, mieszkaniec Staniszcz Małych, 
95-lecie urodzin obchodził 7 stycznia br. Jubilata w tym wy-
jątkowych dniu odwiedził starosta Józef Swaczyna.

Pan Rudolf Piechuta, mieszkający w Ujeździe, 90 rocz-
nicę urodzin świętował 20 stycznia br. Jubilata odwiedziła w 
tym dniu Sekretarz Powiatu Ewelina Jelito.

Pan Kazimierz Posturzyński, mieszkaniec Strzelec 
Opolskich, jubileusz 90-lecia świętował 25 stycznia br. Z 
życzeniami z tej okazji pospieszył do Niego Janusz Żyłka 
członek Zarządu Powiatu.

Pani Marta Bimer, mieszkająca w DPS w Leśnicy, 95 
urodziny obchodziła 29 stycznia br. W imieniu władz Powia-
tu Strzeleckiego odwiedziła Jubilatkę Michaela Buhl.

Pani Anna Kubasik, mieszkanka DPS w Leśnicy, okrą-
głą rocznicę 90 urodzin świętowała 24 stycznia br. W imie-
niu władz Powiatu Strzeleckiego odwiedziła Jubilatkę Mi-
chaela Buhl.

Pan Kazimierz Mocny, 17 stycznia br. 
obchodził 90 rocznicę urodzin.

Pani Agnieszka Sznura 12 stycznia br. 
obchodziła 95 rocznicę urodzin.

Pani Jadwiga Blaut, 29 grudnia ub.r. 
obchodziła 90 rocznicę urodzin.

Pani Maria Wieczorek, 8 stycznia br. 
obchodziła 90 rocznicę urodzin.

Pani Stefania Kochanek, 22 grudnia ub.r. 
obchodził 90 rocznicę urodzin.

Pani Marta Bimer 29 stycznia br. 
obchodziła 95 rocznicę urodzin.

Pani Agnieszka Krancioch, 11 stycznia br. 
obchodziła 90 rocznicę urodzin.

Pani Genowefa Gabrysz, 28 grudnia ub.r.
obchodziła 90 rocznicę urodzin.

Pan Józef Sośnicki, 7 stycznia br. 
obchodził 95 rocznicę urodzin.

Pan Rudolf Piechuta, 20 stycznia br. 
obchodził 90 rocznicę urodzin.

Pan Kazimierz Posturzyński, 25 stycznia br. 
obchodził 90 rocznicę urodzin.

Pani Anna Kubasik, 24 stycznia br. 
obchodziła 90 rocznicę urodzin.


