Konkurs
palm
W

Wszystkim Mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego
z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
przekazujemy najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, wzajemnej życzliwości, nadziei
oraz smacznej święconki i mokrego dyngusa!

Powiatowym Centrum Kultury odbył
się konkurs palm wielkanocnych. Znamy zwycięzców!

W imieniu Rady i Zarządu Powiatu
Wicestarosta Strzelecki Przewodniczący Rady
Stanisław Krawiec
Janusz Żyłka

Członek Zarządu Starosta Strzelecki
Waldemar Gaida Józef Swaczyna

Więcej czytaj na stronie 6.

Kierunek lekarski w Opolu coraz bliżej

Zapraszamy na kiermasze

– To szansa dla całego regionu – mówi wicemarszałek Kolek
– To nobilitacja dla naszego szpitala – mówi starosta Swaczyna

T

ak wynika ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia delegacji, w skład której wchodzili: prorektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Roman Kolek - wicemarszałek województwa oraz parlamentarzyści z Opolszczyzny z Sekretarzem Stanu Jarosławem Pinkasem, do którego doszło 14 marca br.
Dok. na str. 4

Wystawa Stołów Wielkanocnych w Kolonowskiem

14 marca swoje rękodzieła na przeświątecznym kiermaszu wystawiał
Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy

Nagroda specjalna dla uczniów CKZiU
15 marca wielkanocne ozdoby oferowały Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem

Dok. na str. 5

Sobota robocza – 19 marca!
W tym dniu w Wydziale Komunikacji i Transportu
stanowiska związane z rejestracją pojazdów oraz kasa
będą czynne w godzinach od 9:00 do 13:00.

Kiermasze Wielkanocne
w holu starostwa trwają
jeszcze do wtorku,

22 marca

W niedzielę 20 marca zapraszamy na kiermasz
przedświąteczny do Powiatowego Centrum Kultury

Pracujemy krócej w Wielki Piątek!
W tym dniu, czyli 25 marca 2016
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
czynne będzie do godziny 13:00.
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14 kwietnia S
upływa okres
przedawnienia

O

płata za kartę pojazdu pobierana jest przez organ rejestrujący – w naszym przypadku: Starostę
Strzeleckiego – na podstawie ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1137 z późn. zm.). Wysokość
opłaty w kwocie 500,00 zł została
ustalona obowiązującym od dnia 21
sierpnia 2003 roku do dnia 14 kwietnia 2006 roku – rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca
2003 roku w sprawie wysokości opłat
za kartę pojazdu (Dz.U. Nr 137, poz.
1310).
Organ rejestrujący pobierając opłatę za wydanie karty pojazdu nie ustala jej w drodze decyzji administracyjnej, lecz wykonuje czynność administracyjno-techniczną, która wynika
wprost z przepisów prawa.
Z uwagi na pojawiające się nieprecyzyjne doniesienia prasowe co do
okresu przedawnienia potencjalnych
roszczeń o zwrot świadczenia nienależnego pobranego tytułem opłaty za
wydanie karty pojazdu, informujemy,
iż okres ten, zgodnie z art. 118. k.c.
wynosi lat 10. Z kolei zgodnie z art.
120 § 1 k.c. bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym
roszczenie stało się wymagalne, tj. od
dnia spełnienia świadczenia.
A zatem w istocie dziesięcioletni okres przedawnienia definitywnie
upływa 14 kwietnia 2016 roku, z tym,
że nie dotyczy on wszystkich opłat
uiszczonych w oparciu o wyżej przywołane rozporządzenie Ministra Infrastruktury, a jedynie tych, w stosunku do których dziesięcioletni okres
jeszcze nie upłynął. Okres przedawnienia jest bowiem liczony indywidualnie dla każdego roszczenia. Taki
sposób określenia daty początkowej
biegu przedawnienia roszczeń znalazł
odzwierciedlenie w uchwale Sądu
Najwyższego z dnia 02 czerwca 2010
roku (sygn. akt: III CZP 37/10).
Przykłady:

Opłata za wydanie karty pojazdu uiszczona 29.09.2004 roku
– okres przedawnienia upłynął
29.09.2014 roku.
Opłata za wydanie karty pojazdu uiszczona 25.02.2005 roku
– okres przedawnienia upłynął
25.02.2015 roku.
Opłata za wydanie karty pojazdu uiszczona 10.03.2006 roku
– okres przedawnienia upłynął
10.03.2016 roku.

iedemnasta w tej kadencji sesja odbyła się 24 lutego br. Zaplanowany jej
porządek poszerzony został w głosowaniu, na wniosek starosty Józefa Swaczyny o dwa punkty: przystąpienia Powiatu
Strzeleckiego jako partnera Gminy Kolonowskie w ramach zadania pn.„Przebudowa ulicy Strażackiej i Szkolnej w Staniszczach Małych” oraz wprowadzenia autopoprawki do uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu
Strzeleckiego na rok 2016.
Zanim przystąpiono do dyskusji nad
dwoma głównymi tematami: Informacją Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2015 i Informacją Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa w powiecie za rok 2015, informację o pracy Zarządu Powiatu w okresie
międzysesyjnym przedstawił starosta Józef Swaczyna i w kilku sprawach głos zabrali radni.
Radny Hubert Ibrom stwierdził, że
dużym wydarzeniem będą Światowe Dni
Młodzieży, ale przy okazji zapytał, czy
Powiat Strzelecki będzie wspomagał również organizacyjnie Wojewódzkie Dożynki 2016 w Ujeździe?
Starosta J. Swaczyna: – Powiat partycypuje w kosztach. To sprawa honorowa i promocyjna naszego Powiatu.
Z kolei radny Ryszard Nocoń zapytał o spotkania wicestarosty z Zarządem
Dróg Wojewódzkich i Członkiem Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie
inwestycji drogowych z uwzględnieniem
powiatu strzeleckiego. Podobno modernizacja drogi wojewódzkiej 426 na odcinku
Piotrówka-Zawadzkie ma być realizowana w trzech etapach?
Wicestarosta Janusz Żyłka: – Istotnie w okresie trzech lat te etapy zostaną
zrealizowane. Jeśli oszczędności po przetargowe będą znaczące, to ten okres może
się skrócić do dwóch lat. Na pewno trzy
kilometry tej drogi będą zrobione.
Radny Jan Bogusz: – Moje pytanie
również dotyczy stanu dróg i spotkania
samorządowców w sprawie połączeń drogowych do miejsc atrakcyjnie turystycznych.
Wicestarosta J. Żyłka: – Było to
pierwsze spotkanie w tej sprawie. Miało zobrazować. w jakich sektorach w naszym województwie takie dojazdy powinny funkcjonować, na jakich zasadach i w oparciu o jakie środki finansowe.
Urząd marszałkowski zasugerował, że konieczne jest zaproszenie do współpracy
w tym zakresie wszystkich samorządowców, ale także i znalezienie źródła. Przewoźnicy od razu wskazywali, że ich celem jest zysk. Próbowali już inwestować
w organizację dojazdów do miejsc atrakcyjnych pod względem turystycznym, ale
okazało się to nieopłacalne. Natomiast
korelacja działań w zakresie turystyki, poparta pomysłem na projekt, który wsparty
byłby ze środków Unii Europejskiej, mogłaby przynieść pożądane efekty.
Małgorzata Płaszczyk-Waligórska,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
pełni tę funkcję od 11 lat. Składając spra-

Wygraj tablet za kroszonkę!
Zarząd koła DFK w Strzelcach Opolskich
serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu
na Wielopokoleniowy Konkurs Kroszonkarski
19 marca 2016, godz. 10.00
w Powiatowym Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich, ul. Dworcowa 23
Wiek uczestników – bez ograniczeń.
Rodzinne wykonanie kroszonki –
dodatkowa punktacja
Zapewniamy atrakcyjne nagrody
(nagroda główna tablet)
oraz słodki poczęstunek
prosimy o zabranie jajek przygotowanych
do wykonania kroszonki oraz niezbędnych
akcesoriów
Pielęgnujmy wspólnie tradycje!

Sesja Rady Powiatu
wozdanie ze swojej działalności w ubiegłym roku podkreśliła, że wykonuje zadania Samorządu powiatowego w zakresie obrony praw konsumentów.
– W roku 2015 udzieliłam pomocy blisko 4.5 tys. konsumentom, w tym porad
prawnych 3864. Jednym z zadań rzecznika jest występowanie do przedsiębiorców w zakresie ochrony praw konsumentów, w tym przypadku rzecznik interweniował 544 razy, z czego 400 spraw zakończyło się na korzyść konsumentów,
część spraw jest jeszcze w toku. Często sprawa nie kończy się na jednej interwencji i, jeśli zachodzi taka konieczność,
rzecznik pomaga również sprawę wnieść
na drogę postępowania sądowego. Staram się w jak najszerszym zakresie pomagać konsumentom, gdyż często nie są
w stanie skutecznie egzekwować swoich
praw. Ze statystyki wynika, iż większość
konsumentów po udzieleniu porad potrafi skutecznie swoich praw dochodzić. Jednak wielu przedsiębiorców specjalizuje się w nieuczciwych praktykach rynkowych, a niestety konsumenci nie czytają
dokładnie umów, często pisanych drobnym druczkiem i zawierających mnóstwo
niuansów. Z roku na rok sprawy są trudniejsze, zwłaszcza jeżeli chodzi o usługi
telekomunikacyjne, bankowe, czy ubezpieczeniowe. Dlatego tak ważna jest edukacja konsumencka. Udało się w zeszłym
roku przeprowadzić parę akcji bezpośrednio z konsumentami: z emerytami, młodzieżą w szkołach, a także konferencję
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Komendą Powiatową Policji na temat bezpieczeństwa osób w podeszłym
wieku i niepełnosprawnych. Myślę, że
był to bardzo efektywny rok i dziękuję za
zaufanie Szanownej Radzie, dziękuję za
możliwość pełnienia funkcji Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Wszystkie komisje problemowe sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za ubiegły rok oceniły pozytywnie. Podobnie postąpili w czasie sesji
radni, jednomyślnie głosując za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.
Również jednogłośnie radni przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia informacji na temat bezpieczeństwa w naszym
powiecie w roku 2015. Zanim to jednak nastąpiło, przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa Ryszard Nocoń zwrócił uwagę na dwa z tematów poruszonych w sprawozdaniu Komendanta Policji – udziału w ochronie masowych imprez, wśród których największym zagrożeniem są przemieszczające się duże
grupy pseudokibiców, którzy przemieszczają się przez autostradę A4, zatrzymują się na MOP-ie na Górze Świętej Anny.
Bywa ich kilkuset, czasami nawet półtora tysiąca, a ich zachowania są po prostu
bardzo agresywne. Drugim takim zagrożeniem są mecze w Piotrówce. – Komendant zwrócił również uwagę – mówił radny Nocoń – iż najbardziej agresywni są
kibice nie zespołów wyższej ligi, a właśnie trzeciej, co wymaga angażowania dużych środków w ochronę tego rodzaju imprez sportowych.
W dalszej części wystąpienia radny
Nocoń stwierdził, że najistotniejszy jest
fakt, iż w tej chwili nie ma żadnych wakatów w służbie ruchu drogowego, a strzelecka policja odciążona została z konwojowania więźniów – to zadanie całkowicie
przejęły służby Komendy Wojewódzkiej
i jedynie okresowo nasza Policja wspomaga te działania. Na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa radny z Zawadzkiego zgłosił problem przejścia dla pieszych
na wysokości Biedronki i sklepu Ares –
w tym miejscu jest tak dużo reklam i znaków, że całkowicie zasłaniają pieszego
wchodzącego na przejście.
Radny Stefan Szłapa zapytał o wykroczenia na terenie naszego powiatu,
nawiązując do informacji przedstawionej w sprawozdaniu: – Na przestrzeni lat

2013/2016 ich ilość wzrosła z 13 tys. do
ponad 16 tys. ujawnionych. Jaka grupa
wykroczeń jest najliczniejsza?
Komendant Policji P. Kolczyk: – Jesteśmy jedną z nielicznych jednostek, na
terenie której 72-73% stanowią wykroczenia w ruchu drogowym! Pozostałe to
szczególnie uciążliwe i inne.
Radny J. Bogusz: – W ostatnim okresie doszło u nas do wypadków śmiertelnych. Czy miał na nie wpływ stan drogi i infrastruktury drogowej? Czy mieli
w nich swój udział rowerzyści?
Komendant P. Kolczyk: – Przyczyną raczej jest niezachowanie ostrożności
przez kierujących. Jeżeli chodzi o wypadki ze skutkiem śmiertelnym, trudno się
doszukiwać przyczyn w złej infrastrukturze drogowej czy jakości jezdni na autostradzie A4. Na wyremontowanym odcinku drogi wojewódzkiej 426 mamy do
czynienia z wypadkami, ale na nowej nawierzchni. Jeden wypadek może mieć
związek z infrastrukturą drogową, tj. ten
wypadek między Wierchlesiem, a Zawadzkiem, gdyż miał on miejsce na odcinku trochę zdewastowanym. Nie wszystkie przyczyny ustaliliśmy. Jeżeli chodzi
o kolarzy, to byli sprawcami tylko kolizji
w trzech przypadkach w roku 2015.
Radny J. Bogusz – Chodzi mi głównie o wypadek w Szymiszowie.
Komendant P. Kolczyk – Niekoniecznie sprawcą wypadku musi być kierujący
pojazdem. Nie mogę odpowiedzieć na to
pytanie, gdyż nie ma jeszcze odpowiednich badań przeprowadzonych w tej sprawie. Żaden pieszy nie ma szans w trakcie kontaktu z pojazdem i nieposiadanie
kamizelki odblaskowej zawsze wpływa
na bezpieczeństwo, choć ofiara nie miała obowiązku noszenia kamizelki, bo była
w terenie zabudowanym.
Radny Kazimierz Kubal: – Jeszcze nie przyjmujemy uchodźców, ale czy
na terenie naszego powiatu w 2015 roku
mieszkały osoby o innym kolorze skóry,
czy o innym wyznaniu? Czy w ramach
tych siedmiu kategorii przestępstw były
jakieś zdarzenia na tle rasowym?
Komendant P. Kolczyk: – Kodeks
karny w swoim założeniu określa popełnienie przestępstwa nie na wiek 18, lecz
na 17 lat. Jeśli chodzi o te pierwsze pytanie – na tle rasistowskim doszło do pobicia czarnoskórych piłkarzy z Piotrówki,
natomiast nie ma sygnałów, że ktoś o innym kolorze skóry był sprawcą jakichś
zdarzeń.
Radny Waldemar Bednarek zapytał, czy policja nie mogłaby wrócić do
praktyk sprzed czerwca 2015, kiedy można było poprosić o kontrolę pojazdu, którym dzieci i młodzież jadą na wycieczkę, tuż przed odjazdem i na miejscu startu? Obecna kolej rzeczy powoduje pewne
problemy techniczne i próby podniesienia
kosztów całej wycieczki.
Komendant P. Kolczyk: – Postaram się przeanalizować tę sytuację, choć
nie zawsze kontrola w miejscu startu jest
możliwa ze względu na warunki techniczne. Spróbujemy państwu pomóc i usprawnić takie sytuacje.
W dalszej części obrad radni przyjęli
następujące uchwały:
– w sprawie przystąpienia Powiatu Strzeleckiego jako partnera Gminy Strzelce
Opolskie w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Zamkowej w Kadłubie”
– w sprawie poparcia rezolucji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3 grudnia
2015 r. oaz poparcia stanowiska burmistrzów miast i gmin Powiatu Opolskiego z dnia 3 grudnia 2015 roku (dla niezmieniania granic powiatu opolskiego)
– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
przez Szpital Powiatowy im. Prałata J.
Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
umowy dzierżawy nieruchomości.
– w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-

do-wego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach– Opolu”.
– w sprawie utworzenia i przystąpienia Powiatu Strzeleckiego do Stowarzyszenia pod nazwą Kędzierzyńsko– Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny (co było wstępem
do wyboru władz subregionu, o czym
piszemy w innym miejscu)
– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Strzeleckiego
– w sprawie przystąpienia Powiatu Strzeleckiego jako partnera Gminy Kolonowskie w ramach zadania
pn. „Przebudowa ulicy Strażackiej
i Szkolnej w Staniszczach Małych”.
W punkcie interpelacje, zapytania,
wnioski i oświadczenia radnych radny
Joachim Szostok podziękował Zarządowi i Radzie za dotychczasowe wspieranie
inicjatyw związanych z remontem drogi powiatowej przy ul. Strzeleckiej w Żędowicach, czyli drogi 1803 PiotrówkaŻędowice-Barut. Zostały tam już przeprowadzone drobne, a z punktu widzenia
mieszkańców istotne naprawy nawierzchni tej drogi, ale w dalszym ciągu występują niedogodności. W imieniu mieszkańców Żędowic zwracam się z uprzejmą
prośbą o kontynuację remontu nawierzchni tej ulicy w Żędowicach. Mieszkańcy
Żędowic przyjęli z wdzięcznością wykonanie remontu drogi na odcinku pomiędzy posesjami nr 2 i 6 z końcem ubiegło roku kalendarzowego. Jednak na Zebraniu Wiejskim w dniu 17 lutego 2016
r. wskazali konieczność dalszych prac na
tej ulicy. W wielu miejscach występują przełomy, w których tworzą się zastoiny wodne po każdych opadach atmosferycznych. W okolicach przejazdu kolejowego oraz posesji nr 53 istnieją poważne ubytki w drodze, które stanowią istotne
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponieważ to droga powiatowa, liczymy na znalezienie środków w budżecie i wykonanie tych prac w ramach remontów bieżących.
Radny Andrzej Wróbel zaapelował
z kolei, by wzorem Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego, dotyczącego dofinansowania Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, Zarząd Powiatu przygotował podobny apel
do Prezydenta, Premiera, również do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
poprzez Sejmik Wojewódzki w sprawie
Pomnika i Amfiteatru na Górze Świętej
Anny, tym bardziej, że za pięć lat będziemy obchodzić stulecie Trzeciego Powstania Śląskiego. Drugie pytanie dotyczyło
byłej trasy kolejowej między Strzelcami,
a Kędzierzynem, miedzy Zalesiem Śląskim, a Zimną Wódką – czy można by było w ramach Subregionu KędzierzyńskoStrzeleckiego, wykorzystując środki pochodzące z UE, przygotować na bazie tej
trasy na przykład trasę rowerową?
Do tej tematyki nawiązała też radna
Gizela Szendzielorz: – Czy Starosta wydał pozwolenie na organizację „Igrzysk
Rokowych” w lipcu br.? Czy przewidziany jest tam jakiś remont, gdyż stan techniczny tego obiektu według mnie nie nadaje się na realizację tej imprezy?
Starosta J. Swaczyna: – Na pewno remontów nie będziemy tam przeprowadzać, gdyż mamy otrzymujemy środki wyłącznie na utrzymanie obiektu, pozamiatanie, pokoszenie itd.
Radny W. Bednarek: – Zostałem zobligowany przez mieszkańców Gminy
Leśnica, aby zwrócić uwagę na katastrofalny stan drogi 1805 prowadzący z Leśnicy do Raszowej od strony przejazdu
kolejowego. Ta droga od wielu lat wymaga remontu.
Wicestarosta J. Żyłka: – Na ten odcinek mamy zabezpieczone pieniądze w tegorocznym budżecie.
(mg)
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INFORMACJA O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2016
ROKU NA TERENIE POWIATU STRZELECKIEGO
Kwalifikacja wojskowa – ma na celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej
i wstępnym przeznaczeniu do poszczególnych
form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób podlegających kwalifikacji wojskowej.
Tegoroczna kwalifikacja wojskowa na terenie
powiatu strzeleckiego rozpoczyna się 30 marca
a kończy 25 kwietnia.
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej
w powyższym okresie wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 1997 roku;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1992 – 1996,
którzy nie posiadają określonej kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) kobiety urodzone w latach 1992 – 1997, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę
w szkołach lub uczelniach medycznych
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub
absolwentkami tych szkół lub kierunków,
o których mowa w przepisach wydanych na

podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony (kierunek: analityka medyczna,
farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny,
pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo
medyczne, weterynaria)
4) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby 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 przeznaczenie 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 Przedsiębiorstwa Komunikacji Sa-

mochodowej w Strzelcach Opolskich przy ul.
1-go Maja 59.
Plan pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej
w Strzelcach Opolskich:
Gmina Jemielnica:		
od 30 marca do 31 marca 2016 roku
Gmina Izbicko: 		
1 kwiecień 2016 roku
Gmina Kolonowskie:		
4 kwiecień 2016 roku
Gmina Leśnica:
od 5 kwietnia do 6 kwietnia 2016 roku
Gmina Strzelce Opolskie:
od 7 kwietnia do 14 kwietnia 2016 roku
Gmina Ujazd: 		
15 kwietnia 2016 roku
Gmina Zawadzkie:		
od 18 kwietnia do 19 kwietnia 2016 roku
Dzień dla kobiet: 		
20 kwiecień 2016 roku
Dzień rezerwowy:		
25 kwietnia 2016 roku
Powiatowa Komisja Lekarska w Strzelcach
Opolskich nie pracuje w soboty i niedziele oraz
w dniach: 21 i 22 kwietnia 2016 roku.

AGENCJA PRACY randstad sp. z o.o.
prowadzi rekrutację na stanowisko:

PRACOWNIK PRODUKCJI
miejsce pracy:

Żebrak (Czechy) - docelowo
MUBEA -Olszowa
Agencja oferuje:
• w Czechach darmowe
zakwaterowanie oraz dojazd
do pracy
• 2 razy w miesiącu darmowe
przejazdy na trasie: Polska –
Czechy (tam i powrót)
• wynagrodzenie wypłacane jest
w czeskich koronach (tj. ok.
3300 zł brutto)
KONTAKT: Ewelina Isańska
tel. 605 133 076
e-mail: opole@randstad.pl

Od kwietnia w naszym dwutygodniku oferty3 pracy będą ukazywały się raz w miesiącu.

OFERTY PRACY

Więcej informacji i ofert pracy
dostępnych na naszej stronie
internetowej www.pup-strzelce.pl

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

STANOWISKO
STANOWISKO

HANDLOWIEC
AMODZIELNA KSIĘGOWA
PRACOWNIK BIUROWY

OMOCNIK KSIĘGOWEJ

PRACOWNIK BIUROWY
W DZIALE JAKOŚCI

SPEDYTOR W TRANSPORCIE
MIĘDZYNARODOWYM
PRACOWNIK DS. PŁAC
SPECJALISTA
DS. SPRZEDAŻY
RZEDSTAWICIEL
HANDLOWY
I MNARKETINGU
PRACOWNIK ADMINISTRACJI
DS.DYSTRYBUCJI
KELNER-BARMAN
SPECJALISTA DS. OCHRONY
KUCHARZ
ŚRODOWISKA

KSIĘGOWA

PAWACZ TIG

SPEDYTOR TRANSPORTU
KOLEJOWEGO

OMOCNIK BUDOWLANY
TECHNOLOG
RACOWNIK BUDOWLANY

SPRZEDAWCA MAŁEJ
GASTRONOMI

ŁYTKARZ, OCIEPLENIOWIEC
KIEROWCA KAT.C+E SPRZEDAWCA

OPERATOR WĘZŁA BETONIARSKIEGO

SPRZEDAWCA

MECHANIK SAMOCHODOWY

KASJER – SPRZEDAWCA
KASJER – SPRZEDAWCA,
PRACOWNIK HALI SPRZEDAŻY
KIEROWNIK DZIAŁU
AMODZIELNY BRUKARZ
KELNER/KELNERKA

AMODZIELNY MURARZ

BARMAN - KELNER

OMOC DEKARZA

KELNER/KA
KUCHARZ
KUCHARZ

SPRZEDAWCA MAŁEJ
GASTRONOMII
KIEROWCA KAT. C+E + HDS
PIEKARZ
PRACOWNIK
KIEROWCA KAT.T OCHRONY(ORZECZENIE
(traktorzysta)
O NIEPEŁNOSPRAWONOŚCI)

KOSZTORYSANT POMOCNIK BUDOWLANY
BRANŻA BUDOWLANA/
MECHANICZNA ROBOTNIK BUDOWLANY

MURARZ – PRACOWNIK
BUDOWLANY

MALARZ OCIEPLENIOWIEC

RACOWNIK BIUROWY
MURARZ - CIEŚLA

BRUKARZ
MECHANIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH –
PRACOWNIK SERWISU
KOSZTORYSANT BRANŻA
OGUMIENIA

LEKTRYCZNA

MIEJSCE

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
MIEJSCE
WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
PRACY
PRACODAWCY:
WYKONYWANIA
PRACY
wykształcenie
średnie;
prawo
jazdy
kat.
B;
mile
widziane doświadczenie;
KOLONOWSKIE
STRZELCE
OPOLSKIE
wykształcenie
ogólnokształcące,
znajomość- j.angielskiego
lubśrednie
j.niemieckeigo

STANOWISKO
KIEROWCA C+E

- min. 2 letnie dośw., - znajomość przepisów podatkowych i ZUS,
KIEROWCA C+E
- wykształcenie
średnie lub wyższe; obsługa komputera; znajomość pakietu
- dyspozycyjność, dokładność, rzetelność, zaangażowanie,
STRZELCE OPOLSKIE
Office; b. dobra
znajomość
TOKARZ - FREZER
- umiejętność pracy pod presją czasu
j.niemieckiego
TOKARZ
STRZELCE OPOLSKIE
- biegła obsługa komputera, urządzeń biurowych,
- wykształcenie
średnie
wyższe;
obsługa
programu excell w stopniu
pakietu
MSlubOffice
bądź
pokrewnego,
ŚLUSARZ
STRZELCE OPOLSKIE
dobrym; umiejętności
analityczne; mile widziane doświadczenie; znajomość
- mile widziani studenci studiów niestacjonarnych,
j.angielskiego
w stopniu dobrym
wysoka kultura osobista, punktualność
ŚLUSARZ
średnie lub wyższe;
prawo jazdy
kat. B; milewyższe
widziane
ZAWADZKIE - wykształcenie
- wykształcenie
min. średnie,
preferowane
ekonomiczne,
DOLNA
doświadczenie;
znajomość j. niemieckiego
- obsługa programów pakietu Office,
FREZER
STRZELCE OPOLSKIE
- doświadczenie
w płacach
- znajomość
zasad rachunkowości, - doświadczenie
wykształcenie
wyższe
kierunkowe;
min.
rok
doświadczenie;
biegła
KOLONOWSKIE
wykształcenie
wyższe,
FREZER CNC
STRZELCE OPOLSKIE
znajomość- j.niemieckiego
w mowie i piśmie
I TEREN CAŁEGO KRAJU
łatwość w nawiązywaniu
kontaktów, - prawo jazdy kat. B,
MECHANIK MASZYN
wykształcenie
wyższe
ekonomiczne
lub
techniczne;
znajomość
- obsługa
programów
komputerowych,
- 3 letnie programu
doświadczenie,
STRZELCE OPOLSKIE
MS EXCEL- znajomość j. angielskiego, niemieckiego
ŚLUSARZ MECHANIK
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie
średnie,
- wykształcenie
wyższe – ochrona
środowiska; znajomość zagadnień
UTRZYMANIA RUCHU
STRZELCE
OPOLSKIE
STRZELCE OPOSLKIE
- wykształcenie
z zakresu ochrony
środowiskazawodowe – średnie kierunkowe,
TAPICER
- doświadczenie
mile
widziane negocjacyjne,
-wykształcenie
min. zawodowe;
umiejętności
SZYMISZÓW
- zespołem,
wykształcenie
zawodowe,
- upr.obsługa
TIG, pakietu MS Office;
STRZELCE
OPOLSKIE
zarządzanie
organizacja
czasu pracy,
HYDRAULIK
- prawo jazdy
B, - doświadczenie
min. rok doświadczenia
na kat.
podobnym
stanowisku w branży kolejowej
PRACOWNIK PRODUKCJI
KOLONOWSKIE - wykształcenie
- mileśrednie/wyższe;
widziane doświadczenie
i prawo
jazdy
kat. B
dobra znajomość
obsługi
komputera;
ZAWADZKIE
SUCHA – WG ZLECEŃ
zawodowe,
znajomość- j.wykształcenie
niemieckiego wmin.
stopniu
dobrym
OPERATOR MASZYN
- umiejętność:
docieplenia,
sucha obsługa
zabudowa,
wnętrz,
- mile widziane
wykształcenie
gastronomiczne;
kasywykończenia
fiskalnej;
STRZELCE OPOLSKIE
- mile
jazdy kat.B, - doświadczenie
doświadczenie
na widziane
podobnymprawo
stanowisku
OPERATOR WÓZKA
WG ZLECEŃ - wykształcenie
- wykształcenie
zawodowe
min. średnie;min.
pracowitość,
skrupulatność, wysoka kultura
WIDŁOWEGO
STRZELCE
OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe,
- prawoprawo
jazdyjazdy
kat.C+E,
STRZELCE
OPOLSKIE
osobista, komunikatywność,
obsługa komputera;
kat.B; mile
+ WG ZLECEŃ widziane -doświadczenie
karta kierowcy,
- kurs na przewóz rzeczy - doświadczenie
w handlu
POMOCNIK OPERATORA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe, - doświadczenie,
- wykształcenie
min. zawodowe; obsługa komputera; mile widziane
STRZELCE
OPOLSKIE
+ WG
ZLECEŃ uprawnienia
- UPR.
operatora
do
produkcji
mieszanek
betonowych
OPERATOR SUWNICY
do obsługi lottomatu; mile widziane doświadczenie w handlu
STRZELCE OPOLSKIE
zawodowe,
MAGAZYNIER -KIEROWCA
STRZELCE
OPOLSKIE
------------ wykształcenie
doświadczenie na podobnym stanowisku,
PRACOWNIK OBRÓBKI
- umiejętność pracy w zespole,
STRZELCE OPOLSKIE
----------DREWNA
- samodzielność w wykonywaniu zadań, - 3 letni staż
OPERATOR TRAKA
STRZELCE
OPOLSKIE
- obsługa-komputera
– mile zawodowe,
widziana obsługa
Excel
STRZELCE
OPOLSKIE
wykształcenie
- doświadczenie,
TAŚMOWEGO
zawodowe lubwśrednie;
książeczkaprac,
sanepidowska;
+ WG
ZLECEŃ - wykształcenie
- samodzielność
wykonywaniu
- prawo jazdy kat.B,
STRZELCE
OPOLSKIE
OPERATOR
PROCESU
doświadczenie;
dobra
znajomość
j.angielskeigo
- doświadczenie w zawodzie
POKRYWANIA RUR
zawodowe;
aktualna
książeczka
zdrowia;
komunikatywność;
WOJ. OPOLSKIE - wykształcenie
- wykształcenie
zawodowe,
STRZELCE OPOLSKIE
STALOWYCH
znajomość- j.angielskeigo
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- samodzielność
STRZELCE OPOLSKIE
- mile widziane
doświadczeniew wykonywaniu prac,
ELEKTRYK UTRZYMANIA
- doświadczenie
w zawodzie
RUCHU
GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY
- wykształcenie
gastronomiczne;
doświadczenie w gastronomi
WG ZLECEŃ -wykształcenie
- wykształcenie
zawodowe,
- umiejętności
budowlane, dekarskie,
gastronomiczne
mile
widziane;
mile
widziane
ELEKTRYK SIECI
STRZELCE OPOLSKIE
- prawo jazdy kat.B,
doswiadczenie
ELEKTRYCZNYCH
- mile widziane badania wysokościowe pow.3m,
mile
widziane
wykształcenie
gastronomiczne;
obsługa
kasy
fiskalnej;
STRZELCE OPOLSKIE
- doświadczenie
widziane
AUTOMATYK
doświadczenie
na podobnymmile
stanowisku

STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe, - doświadczenie,
ROZMIERKA
- wykształcenie
kierunkowe zawodowe
– WG ZLECEŃ
- prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy,
- kurszawodowe;
na przewóz
- uprawnienia
wykształcenie
chęćrzeczy,
do pracy;
mile widzianeHDS
doświadczenie
BŁOTNICA
STRZELECKA
STRZELCE
OPOLSKIE
zawodowe,
w ochronie- wwykształcenie
obiektach przemysłowych
+ WG ZLECEŃ
- prawo jazdy kat.T, - doświadczenie
wykształcenie
zawodowe; prawo
jazdy kat. B; mile widziane
ZDZIESZOWICE
- wykształcenie
min. średnie,
SPÓROK
/ WG ZLECEŃ -doświadczenie
- doświadczenie w branży mechanicznej/budowlanej, remontów
JEMIELNICA / WG ZLECEŃ - doświadczenie
w dociepleniach
instalacji
technolog.budynków
przemysłu koksowniczego i hutniczego,
preferowana znajomość j. angielskiego,
ROZMIERZ
- chęci do-pracy;
mile widziane doświadczenie
- upr. odpowiednie do branży,
- umiejętność
wykształcenie
zawodowe;odczytywania
mile widziane dokumentacji
prawo jazdy kat.projektowej,
B; mile widziane
WG ZLECEŃ
tworzenie harmonogramów, kalkulacji robót
doświadczenie
ZDZIESZOWICE
- wykształcenie
min. średnie
techniczne,
STRZELCE
OPOLSKIE
- umiejętności
murarskie i ciesielskie;
mile widziane
doświadczenie
samodzielność i dobra organizacja w pracy,
KRASIEJÓW
- min. rok-doświadczenia
odczytywanie dokumentacji projektowej,
- obsługa
pakietu
MS Office
(głownie
Word, Excel,
wykształcenie
zawodowe;
znajomość
branży
samochodowej;
mile Offcie)
STRZELCE OPOLSKIE
preferowana znajomość j. angielskiego
widziane -doświadczenie
ZDZIESZOWICE
- wykształcenie min. średnie techniczne,
- doświadczenie w branży elektrycznej remontów instalacji
technologicznych przemysłu koksowniczego i hutniczego,
- preferowana znajomość j. angielskiego,
- upr. odpowiednie do branży,
- umiejętność odczytywania dokumentacji projektowej,

SPRZĄTACZKA(ORZECZENIE
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI)
FRYZJER
KOSMETYCZKA
PRACOWNIK FIZYCZNY

MIEJSCE
WYKONYWANIA PRACY
TRANSPORT
MIĘDZYNARODOWY
TRANSPORT KRAJOWY
STRZELCE OPOLSKIE
ZAWADZKIE
RASZOWA
IZBICKO
RASZOWA
ZAWADZKIE
RASZOWA
ZAWADZKIE
NAKŁO
WOJ. OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE

WYMAGANIA OCZEKIWANIA PRACODAWCY:
- prawo jazdy C+E; kurs na przewóz rzeczy; badania
- prawo jazdy C+E; kurs na przewóz rzeczy
- wykształcenie zawodowe lub średnie
- wykształcenie podstawowe, mile widziane zawodowe
- wykształcenie zawodowe; umiejętności w zawodzie ślusarz; upr.
spawalnicze; min. 5 letnie doświadczenie
- umiejętność spawania – obróbka stali szlachetnych
-uprawnienia spawacza; mile widziane doświadczenie
- wykształcenie zawodowe ; umiejętności w zawodzie frezer; min.5 letnie
doświadczenie w zawodzie
- uprawnienia zawodowe
- praktyczna umiejętność czytania dokumentacji technicznej oraz znajomość
urządzeń typu: tokarki, frezarki, walcarki; min.2 letnie doświadczenie
- wykształcenie zasadnicze zawodowe; mile widziane uprawnienia
energetyczne
- wykształcenie zawodowe; mile widziane doświadczenie w zawodzie
- wykształcenie min. zawodowe; mile widziana umiejętność spawania
gazowego; prawo jazdy kat. B; min. 2 lata doświadczenia
- wykształcenie zawodowe,
- wykształcenie zawodowe; zdolności rozróżniania kolorów, zdolności
manualne; doświadczenie w pracy produkcyjnej będzie dodatkowym
atutem

STRZELCE OPOLSKIE

- gotowość do pracy w ruchu ciągłym; upr. do obsługi wózków widłowych

STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie min. zawodowe; obsługa komputera; gotowość do pracy
w ruchu ciągłym
- wykształcenie zasadnicze zawodowe; uprawnienie S2
- prawo jazdy kat. C, ; uprawnienia żuraw HDS

ZAWADZKIE
STRZELCE OPOLSKIE
KOLONOWSKIE

- umiejętność obsługi maszyn do obróbki drewna

KOLONOWSKIE

- umiejętność obsługi maszyn do obróbki drewna oraz traka taśmowego

ZAWADZKIE

- wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie; uprawnienia operatora
suwnicy, wózka jezdniowego

STRZELCE OPOLSKIE
ZAWADZKIE
STRZELCE OPOLSKIE +
POLSKA
STRZELCE OPOLSKIE
BŁOTNICA STRZELECKA
STRZELCE OPOLSKIE
GRODZISKO

- wykształcenie zawodowe – elektryczne; umiejętność czytania schematów
elektrycznych; upr. SEP do 1 Kv lub bez ograniczenia napięcia; mile widziane
doświadczenie na stanowisku elektryka w dziale utrzymania ruchu
- wykształcenie zasadnicze zawodowe; uprawnienia energetyczne gr. I (SEP)
powyżej 1 Kv
- wykształcenie wyższe, woj. automatyk
- mile widziane doświadczenie
- wykształcenie zawodowe fryzjerskie
- wykształcenie kierunkowe; prawo jazdy kat. B

OGŁOSZENIE!!!
W dniu 21.03.2016 roku godz. 10.00 w PUP w Strzelcach Opolskich odbędzie się spotkanie rekrutacyjne z firmą:
DSO Sp. z o.o. i Kronospan OSB Sp. z o.o.
na stanowiska:
spedytor transportu kolejowego; operator wózka widłowego; pomocnik operatora;
ustawiacz; maszynista; elektryk utrzymania ruchu
miejsce pracy: STRZELCE OPOLSKIE
Osoby chętne prosimy o kontakt z PUP Tel. 77 462 18 10 w celu wpisania się na listę.
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Kultura niejedno ma imię

mówi Bernadetta Kaluza, dyrektor Powiatowego Centrum Kultury

B

lisko 14 tysięcy uczestników imprez
organizowanych w Powiatowym
Centrum Kultury w ubiegłym roku. Nie
licząc imprez plenerowych i czytelników Waszej biblioteki. Tylko pogratulować! Z której Pani, jako dyrektor, jest
najbardziej dumna?
– Tak, to prawda, sporo osób odwiedziło nasze Centrum w ubiegłym roku. Jeżeli chodzi o wskazanie konkretnej imprezy, jest to dość trudne. Proponowane przez
nas wydarzenia kulturalne dla mieszkańców powiatu strzeleckiego są mocno zróżnicowane – przeciez kultura niejedno ma
imię. Są to koncerty, stand-up’y, warsztaty, imprezy plenerowe, projekcje filmowe
itd. Jesteśmy dumni z faktu, iż coraz więcej osób utożsamia życie kulturalne po-

wiatu z działalnością naszego Centrum.
Niewątpliwym sukcesem jest zorganizowanie koncertu Braci wraz z Krzysztofem
Cugowskim, stand-up’u z Wojciechem
Cejrowskim oraz klimatycznego koncertu letniego w ogrodzie naszego Centrum.
Jesteśmy młodą jednostką i staramy się
badać zapotrzebowania kulturalne mieszkańców powiatu strzeleckiego. Sadząc po
liczbie osób, które nas odwiedziły, wychodzi nam to całkiem dobrze.
Tegoroczne imprezy przyciągną jeszcze więcej uczestników?
– Mam nadzieję, że w tym roku utrzymamy zeszłoroczny poziom, a nawet
wzrośnie liczba zadowolonych mieszkańców korzystających z naszej oferty. Wiosnę w naszym Centrum przywitamy w radosnym nastroju. Kierujemy się sugestiami mieszkańców powiatu, a zatem

Dok. ze str. 1

Wiosenne imprezy

• 18.03 piątek – Wielkanocne
warsztaty dla młodzieży
i dorosłych pt. „Quillingowe
jajo”, WSTĘP WOLNY
• 19.03 sobota godz. 10:00 –
Wielopokoleniowy Konkurs
Kroszonkarski – WSTĘP
WOLNY;
• 19.03 sobota, godz. 18:00 –
Spektakl teatralny dla młodzieży
i dorosłych pt.: „Panoptikon”,
WSTĘP WOLNY;
• 20.03 niedziela, godz. 16:00 –
Teatr muzyczny dla dzieci pt.:
„Baśń o kluskowej bramie”
Dolnośląski Teatr Młodego
Widza, WSTĘP PŁATNY;
• 20.03 niedziela – Kiermasz
Wielkanocny organizowany
przez uczestników Warsztatów
Terapii Zajęciowej przy DPS
w Zawadzkiem;
• marzec 2016 – „Wystawa
kroszonek” udostępniona
przez Muzeum Wsi Opolskiej,
Regionalna Izba Tradycji,
WSTĘP WOLNY;

Zajęcia stałe

• wtorki, 16:15 - Warsztaty
taneczne dla dzieci; czas
realizacji zajęć: październik 2015
r.- czerwiec 2016 r., WSTĘP
PŁATNY,
• środy, 18:00 – Aerobik dla
seniorów; czas realizacji zajęć:
każda środa, prowadzący: Ewa
Kokoszka, WSTĘP WOLNY,
• środy, 19:00 – zajęcia z ZUMBY;
czas realizacji zajęć: każda środa,
prowadzący: Ewa Kokoszka;
WSTĘP PŁATNY,
• soboty, 9:00 – Zajęcia z robotyki
i automatyki, czas realizacji zajęć:
październik 2015 - czerwiec
2016 , każda sobota ; WSTĘP
PŁATNY,
• soboty, 15:30 – Kurs Arduino
od podstaw, czas realizacji zajęć:
październik 2015 - czerwiec 2016,
każda sobota; WSTĘP WOLNY,

To ważna informacja dla wszystkich
mieszkańców naszego regionu, pozbawionego dotychczas możliwości kształcenia
lekarzy i korzystania ze szpitala klinicznego.
– To szansa dla rozwoju całego województwa – mówi wicemarszałek Roman
Kolek. - Ministerstwo Zdrowia opowiada
się za naszym pomysłem, ale jest tylko organem opiniującym. Decydującym czynnikiem w tej sprawie będzie głos Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, bo to ono
decyduje o uruchomieniu nowego kierunku kształcenia na każdej uczelni. Jednak
i stamtąd docierają do nas pozytywne sygnały. Wierzymy, że istotnie, po spełnieniu wszystkich warunków przez Uniwersytet Opolski, od października 2017 roku, na naukę rozpoczną pierwsi studenci
wydziału lekarskiego. Nie jest to możliwe wcześniej, bo o możliwości wyboru takiego kierunku muszą być poinformowani maturzyści, a więc informacja musi do
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tym programie mówi się dużo. Ruszy przecież już za kilkanaście dni. W powiecie strzeleckim skorzysta z niego blisko 8 tysięcy dzieci. Takie są w każdym razie
szacunki gmin. Wstępne szacunki. To konieczne podkreślenie, bo
w sumie nie wiadomo, ile wniosków
zgłoszą rodzice.
W gminie Zawadzkie szacunki
wahają się między 700 a 900 dzieci, jak poinformował kierownik OPS
Marek Kutyła. Informacja o programie pojawiła się na stronie internetowej OPS, a wnioski będą dostępne od
1 kwietnia. Obsługą wnioskodawców
będą zajmować się dwie osoby, w godzinach pracy urzędu.
W nawiększej gminie – Strzelce
Opolskie szefowa OPS Maria Klimowicz przewiduje, że rodzice złożą
około 3,5 tys. wniosków. Akcja informacyjna ruszyła pełną parą – plakaty pojawiły się i w urzędzie, w sołectwach, w budynkach należących do
SM i komunalnych. Wnioski można
pobierać już od 15 marca.
W gminie Leśnica, jak informuje kierownik OPS Joanna Izbicka,
na stronie urzędu i OPS-u już pojawiły się informacje, a nawet wzory
poprawnie wypełnionych wniosków.
Plakaty są w sołectwach i na tablicach informacyjnych. Przewiduje się,
że w leśnickim OPS obsługą rodziców docelowo będzie zajmowac się

w kwietniu gościć będziemy Krzysztofa
Hanke i Krzysztofa Respondka z kabaretu Rak. W maju planujemy koncert Marka Torzewskiego, śpiewaka operowego
o międzynarodowej sławie i współpracującego z najwybitniejszymi dyrygentami
i reżyserami. To wielki prestiż dla naszego Centrum, że zechce tu wystąpić. Dużym powodzeniem będą cieszyć się zapewne tematyczne koncerty letnie w naszym ogrodzie oraz warsztaty wakacyjne
z mnóstwem atrakcji dla dzieci. Nie zabraknie również premierowych projekcji filmowych cyklicznie wyświetlanych
w ostatnie niedziele miesiąca.
Jaki cel wyznaczyła sobie Pani, obejmując przed równo rokiem, w marcu
ub.r.) funkcję dyrektora Powiatowego
Centrum Kultury
– Moim marzeniem jest, aby działalność naszej jednostki nie skupiała się
w sztywnych ramach, powinniśmy ewoluować wraz ze zmianami społecznymi,
potrzebami mieszkańców i uwarunkowaniami ekonomicznymi. Chciałabym, aby
nasze działania służyły promocji powiatu
strzeleckiego i podnoszeniu atrakcyjności
oferty kulturalnej dla naszych mieszkańców. Od pierwszego dnia objęcia stanowiska założyłam sobie jako cel przewodni, iż
dobry dyrektor jest katalizatorem wspólnych działań, który potrafi słuchać innych
i działać w taki sposób, aby służyć komfortowi ogółu. Pamiętam jednak o tym, że
na powodzenie każdego mojego działania

składa się praca zaangażowanych pracowników Powiatowego Centrum Kultury, za
co im bardzo dziękuję.
Co dalej z Regionalną Izbą Tradycji
– stanie się muzeum regionalnym?
– Nie jest to takie proste. Ustawa
o muzeach ściśle określa warunki, jakie
musi spełnić podmiot, aby stać się muzeum. Aktualny sposób funkcjonowania Regionalnej Izby Tradycji Powiatowego Centrum Kultury jest satysfakcjonujący. Swoboda w prowadzeniu działalności wystawienniczej pozwala nam
na rozmaite zmiany tematyczne wystaw,
m.in. uwarunkowane świętami – „Wystawa dziadków do orzechów”, „Wystawa
kroszonek”. Ponadto posiadamy w swoich zasobach ponad 200 wypożyczonych lub oddanych na własność eksponatów składających się na wystawę „Odkurzona przeszłość – zapomniane skarby mieszkańców powiatu strzeleckiego”.
W najbliższym czasie do naszej kolekcji dołączy 5 monet rzymskich, naczynia
poźnośredniowieczne po uprzednich pracach konserwatorskich przeprowadzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu – eksponaty wypożyczone dzięki uprzejmości Pana Norberta Wacławczyka. Korzystając z okazji
– zwracam się do wszystkich mieszkańców z prośbą o uzupełnianie kolekcji Powiatowego Centrum Kultury: razem odkurzmy przeszłość, bo stanowi ona nasze
wspólne dobro.

A jak działa Powiatowa Biblioteka
Publiczna?
– Z roku na rok zwiększa się liczba
czytelników. Od dwóch lat uzyskujemy
dofinansowanie na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” z Programu Biblioteki Narodowej. Łącznie w 2015 roku
kupiliśmy 1251 woluminów, a nasz katalog zawiera łącznie ponad 13 tysięcy pozycji. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom czytelników poprzez przeprowadzanie ankiet dotyczących preferowanych
książek w naszej bibliotece. Dużym powodzeniem cieszą się spotkania autorskie dla
dzieci, lekcje biblioteczne oraz nasz kącik
gier i zabaw dla najmłodszych użytkowników. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze
multimedialnej w naszej bibliotece często
gościmy młodzież. Nie zapominamy również o seniorach, dla których organizowane są kursy komputerowe.
Konkurujecie ze Strzeleckim Ośrodkiem Kultury?
– Jeśli w tak niedużej miejscowości
jak Strzelce Opolskie istnieją dwa ośrodki kultury, jest rzeczą naturalną, iż jesteśmy odbierani jako dwa rywalizujące
podmioty. Poprzez różnorodność organizowanych imprez uzupełniamy się nawzajem, dzięki temu każdy znajdzie coś
dla siebie. Cieszy nas jednak fakt, iż dla
mieszkańców powiatu strzeleckiego słowo kultura kojarzy się z działalnością naszego Centrum.

Kierunek lekarski w Opolu coraz bliżej
nich dotrzeć najpóźniej w kwietniu tego
roku, w którym zdawać będą egzamin dojrzałości. Do osiągnięcia pożądanego przez
nas wszystkich efektu potrzebna będzie
jednak szeroka koalicja, łącznie z wszystkimi parlamentarzystami z naszego regionu, bez względu na polityczną opcję, jaką reprezentują. Potrzebne będą też całkiem spore pieniądze dla Uniwersytetu
Opolskiego – oprócz tych z budżetu województwa, także z budżetu państwa. Również szpitale będą musiały przeprowadzić
niezbędne inwestycje, choćby w urządzenie sal wykładowych.
Uniwersytet Opolski podpisał z kilkoma szpitalami umowy intencyjne w sprawie kształcenia praktycznego przyszłych
lekarzy, m.in. z naszym szpitalem powiatowym. Gdy pytam wicemarszałka o to, czy
po zapadnięciu pozytywnej decyzji o uruchomieniu nowego kierunku studiów na

UO, zostanie przeprowadzony jakiś ranking szpitali, w których rzeczywiście studenci będą odbywać praktyki, odpowiada,
że istotą pomysłu było podpisanie umów
z szerokim gronem szpitali po to, by uniknąć koncentracji studentów w jednym miejscu, a co za tym idzie – chaosu na oddziałach.
– Nie ukrywam – mówi wicemarszałek – że do dziś pojawiają się wśród kadry lekarskiej sceptyczne opinie na ten temat. Sam pamiętam, a i inni lekarze zapewne pamiętają swoje praktyki – gdy
wśród lekarzy, pacjentów i ich rodzin,
czuliśmy się jak piąte koło u wozu. Dodam przy okazji, że kilka lat jako województwo podpisaliśmy umowy intencyjne z ośrodkami akademickimi we Wrocławiu i Katowicach w sprawie praktycznego kształcenia tamtejszych studentów
medycyny w szpitalach na Opolszczyź-

nie. Do ich realizacji nie doszło, bo kadry tamtejszych ośrodków nie były tym
zainteresowane z powodów finansowych.
Natomiast kadra naszych szpitali będzie
dbać nie tylko o kształcenie przyszłych
lekarzy, ale będzie musiała też o podnoszenie swoich kwalifikacji. W dodatku jeśli będziemy kształcić lekarzy w regionie i dbać o rozwój naszych szpitali, stworzymy warunki do tego, by nie opuszczali Opolszczyzny.
Z pomyślnych informacji o nowym
kierunku na UO jest też bardzo zadowolony starosta Józef Swaczyna. – To będzie
nobilitacja dla naszego szpitala, jeśli studenci pojawią się na naszych oddziałach
– mówi. – Jeszcze mamy trochę czasu,
bo zapewne pojawią się nie wcześniej niż
w roku 2020. Ten czas potrzebny jest na
znalezienie przez szpital środków na konieczne inwestycje.

500+ w naszym powiecie
jedna osoba, natomiast w pierwszej
fazie (jakieś dwa tygodnie) na pewno
bedzie to więcej osób.
W gminie Ujazd druki wniosków
dostępne są od 10 marca. Można je
też ściągnąć z internetu. Informacje o programie dostępne są szeroko
– w siedziebie UMG i w 10 innych
wyznaczonych punktach. Kierownik
OPS Danuta Ogaza ocenia, że w tej
gminie zostanie złożonych ok. 600
wniosków.
Nieco więcej, bo ok. 640 spodziewa się kierownik OPS w Izbicku, Anna Pytel. Można je dostać w OPS już
od 9 marca. Obsługą wnioskodawców
będzie zajmowała się tylko jedna osoba – w godzinach pracy urzędu. Informacje o programie są dostępne od
dawna – w gazetce przy OPS, w wydanej specjalnie broszurce i w lokalnych gazetach.
W gminie Jemielnica, jak mówi
Maria Czyż kierownik OPS, spodziewanych jest 500 wniosków. Mimo, że
od razu zamówione zostały w drukarni, to czas oczekiwania na nie jest długi – prawdopodobnie dotrą do Jemielnicy ok. 20 marca. W tutejszym OPS
od 1 kwietnia, czyli ruszenia programu 500+, zostaną uruchomione 3 stanowiska do obsługi wnioskodawców
i prawdopodobnie czynne będą do godziny 19. Informacje o programie do-

stępne są zarówno w urzędzie gminy
(od dwóch tygodni – również na stronie internetowej), jak i w parafiach,
bo zwrócono się z prośbą do proboszczów o rozpowszechnienie informacji
wśród wiernych.
W Kolonowskiem informacja
o 500+ zamieszczona została już dawno na stronie internetowej gminy –

mówi kierownik OPS Irena Ochman,
jednak i tak co dzień przynajmniej
kilka osób pyta o program, o zasady
składania wniosku i o to, czy wnioski
w formie papierowej są już dostępne.
W ciągu kilku najbliższych dni mają
trafić do gminy (drukarnia się nie wyrabia). Prawdopodobnie zostanie tu
złożonych ok. 450 wniosków.

Sprawdź – może Twoja zguba
się znalazła?
Wykaz depozytów znajdujących się na stanie Biura Rzeczy Znalezionych
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich stan na 15.03.2016 r.
Rodzaj przedmiotu
• Telefon komórkowy marki Nokia
• Pieniądze
• Torba z przyrządami
mechanicznymi samochodowymi
• pieniądze
• Czarna saszetka z pieniędzmi
• Portfel z pieniędzmi
• Telefon komórkowy marki
Samsung
• Telefon komórkowy marki
Samsung
• Telefon komórkowy marki Sony
• Klucze 4 sztuki
• Kluczyki samochodowe
• 3 sztuki kluczy patentowych

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klucz z brelokiem VW
Telefon komórkowy Alcatel
Rower o ramie czarno-złotej
Telefon komórkowy Sony Xperia
Telefon komórkowy Samsung
Rower dziecięcy
Rower marki Kross
Rower damski Kalin
Rower marki Merida
Telefon komórkowy NOKIA
Kontakt w sprawie odbioru rzeczy
przez osoby uprawnione pod
numerem telefonu 77 4401759
w godzinach 8.00-16.00 oraz
w pokoju 312 starostwa.

PO W IAT S T R Z E LE C K I
Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki
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Pod patronatem Starosty Strzeleckiego

XXII Turniej Karate Rada Regentów

Powołano stowarzyszenie
K
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marca br. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny, podczas którego podjęto uchwałę o powołaniu stowarzyszenia,
przyjęciu jego statutu oraz dokonano wyboru władz.
Stowarzyszenie tworzy 13 samorządów: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Ujazd,
Leśnica, Strzelce Opolskie, KędzierzynKoźle, Zawadzkie, Jemielnica, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Powiat Strzelecki
i Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski.
Stowarzyszenie ma na celu wspieranie
i rozwijanie idei samorządu terytorialnego
oraz dążenie do rozwoju społeczno-gospodarczego tworzących je jednostek samorządu terytorialnego m.in. poprzez:
- wspólne planowanie rozwoju - uzgadnianie i rozstrzyganie zagadnień rozwojowych,
- promowanie partnerskiego modelu
współpracy jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów,
- podejmowanie wspólnych inicjatyw
gospodarczych i społecznych,

-

pozyskiwanie środków finansowych
na realizację przedsięwzięć prorozwojowych i wspólną realizację projektów.
W skład Komitetu Założycielskiego organizacji wchodzą:
• Sabina Nowosielska – Prezydent
miasta Kędzierzyn-Koźle
• Marian Wojciechowski – Wójt
Reńskiej Wsi
• Waldemar Gaida – Członek Zarządu
Powiatu Strzeleckiego
Zarząd Stowarzyszenia:
• Sabina Nowosielska –
Przewodnicząca Zarządu
• Waldemar Gaida –
Wiceprzewodniczący Zarządu
• Małgorzata Tudaj
• Tadeusz Goc
• Tadeusz Kauch
• Krzysztof Ficoń
• Alojzy Parys
Skład Komisji Rewizyjnej:
• Mariusz Stachowski
• Piotr Kanzy
• Marcin Wycisło

Grypa ciągle atakuje
O

d stycznia do 7 marca zachorowało
w naszym powiecie na grypę (i choroby grypopochodne) o blisko półtora tysiąca osób więcej niż w ubiegłym roku.
Tym bardziej trzeba uważać, że wśród
4805 osób, które zachorowały, stwierdzo-

no 2 przypadki zakażenia AH1N1, czyli
wirusem świńskiej grypy. W ubiegłych latach takich przypadków nie stwierdzano.
Przypominamy, że powikłania grypy, do
jakich może dojść, mogą być bardzo poważne. Grypa jest ciągle groźna.

olejny rekord w ilości uczestników
w XXII Turnieju Karate Rada Regentów został pobity. Do rywalizacji przystąpiło 440 zawodników z 32 klubów w tym
dwa kluby Czeskie z Ostrawy, Jesenika i Vamberka i jeden Klub ze Słowacji
z miasta Popprad. Zawody przeprowadzono w kategoriach wiekowych: dzieci 7, 8,
9, 10, 11 lat, młodzików 12-13 lat, kadetów 14-15 lat i juniorów 16-17 lat. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach kata indywidualnym i drużynowym, kumite
na fantomach i kumite czyli walce sportowej. Zmagania trwały 9 godzin, rozegrano 66 konkurencji na 4 i 5 planszach,
wręczono 312 odlewanych medali wykonanych specjalnie na ten turniej. Najlepszą
zawodniczką została Amaile Ondrouskova
z Shotokan Karate Klub ATTFIS z Ostravy, a najlepszym zawodnikiem Oskar
Szkolnicki z Zarzewia Prudnik. Najlepszym klubem w klasyfikacji punktowej
zwyciężył Nidan Zawadzkie (6 złotych, 5 srebrnych i 16 brązowych medali) przed LKS Zarzewie Prudnik i Cham-
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lutego odbyło się sprwozdawczowyborcze zebranie OSP Warmątowice. Ważne, że po raz pierwszy – w nowo odremontowanej sali nad garażem (pomieszczenie po byłej klasie szkoły podstawowej). Pięknie odremontowana sala
będzie służyć druhom, zostały wymienine
okna, grzejniki, na podłodze zostały położone płytki, odmalowane ściany. Z funduszy gminnych kupiono stoły i krzesła,
a o szczegóły wystroju zadbali już sami
strażacy z Warmątowic, którzy również
wnieśli swój wkład finansowy (kupując
talerze, sztućce, termosy, firanki, meble,
obrazy).
Nowy zarząd będzie pracował w składzie: prezes Alicja Szaforz-Gabor, wiceprezes Paweł Wiatowski, naczelnik Robert Gałuszka, z-ca Michał Baran, sekretarz Katarzyna Gałuszka, skarbnik Dominik Fiołka, członkowie Zarządu Arkadiusz
Latacz, Łukasz Zielonka, kronikarze: Alicja Szaforz- Gabor, Renata Krettek. Komisję Rewizyjną tworzą: Piotr Miedza, Fabian Macioszek, Alojzy Macioszek.
Warto zaznaczyć, że w ciągu minionej
pięcioletniej kadencji prezes Alicji SzaforzGabor, pierwszej kobiety na tym stanowisku
w Opolskiem, udało się zrealizować wszyst-

pionem z Łodzi. W opinii trenerów i kierowników ekip zawody były zorganizowane na wysokim poziomie organizacyjnym
i sportowym gdzie do rywalizacji przystąpiło wielu kadrowiczów Kadry Narodowej
i medalistów Mistrzostw Świata i Europy
w kategoriach kadetów i juniorów.        

Strażacy mają nową salę

kie najważniejsze plany: 28 przeszkolonych
strażaków, pozyskany wóz pożarniczy, no-

Wystawa Stołów Wielkanocnych w Kolonowskiem
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wie ofiary śmiertelne i jedna osoba
ranna to bilans wypadku, do jakiego
doszło w południe 4 marca 2016 roku na
DW 426 w miejscowości Jemielnica w powiecie strzeleckim.
Samochód osobowy potrącił stojącą
na przystanku kobietę, a następnie uderzył bokiem w drzewo i uszkodził hydrant
z którego na pojazd wylewała się woda.
W samochodzie osobowym podróżowały dwie osoby, które zostały zakleszczone w pojeździe. Obie zginęły na miejscu.
Potrącona poszkodowana z obrażeniami
nóg została przewieziona do strzeleckiego szpitala.
To jedno z tragicznych zdarzeń, do jakich doszło na drogach powiatu strzeleckiego w okresie od 1 stycznia do 16 marca br. W tym czasie zdarzyło się u nas: 111
kolizji oraz 5 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne. Dawno
nie było u nas tak dramatycznych pierwszych tygodni roku.

Nagroda specjalna
dla uczniów CKZiU

foto: mł. bryg. Piotr Zdziechowski, st. sekc. Tomasz Morawski
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sklaki, kolorowa sałatka, babeczki na słono z dwukolorowym nadzieniem i sałatką, czekoladowe jajka, króliczki z ciasta drożdżowego jako podstawka na jajka
wielkanocne. Panie z KGW miały przygotowane swoje stoły pod kątem sprzedaży swoich wyrobów kulinarnych i nie
tylko. My natomiast byliśmy nastawieni
na pokazanie swoich umiejętności dekoratorskich i kucharskich. Byliśmy jedyną
szkołą na tej wystawie i jednocześnie najmłodszymi wystawcami, jednak nasz stół
został perfekcyjnie przygotowany, co zostało docenione nagrodą specjalną Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego
w Łosiowie.
Małgorzata Tacica

wy garaż z zapleczem sanitarnym, szafki na
ubrania specjalne, sala wykładowa.

Tragedie na naszych drogach

Dok. ze str. 1

ziewiętnastego marca odbyła się wojewódzka wystawa „Stołów Wielkanocnych”. Nasza szkoła wzięła udział
w tej imprezie obok kobiet reprezentujących Koła Gospodyń Wiejskich z różnych stron naszego województwa. Organizatorem tej wystawy było Zrzeszenie
Kobiet Śląskich. Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich reprezentowała klasa II
Tg – Patrycja Burba, Michał Goczoł, Karol Koprek i Magdalena Stobierska, wraz
z wychowawczynią Małgorzatą Tacica.
Przygotowaliśmy wystrój stołu wielkanocnego i kilka przekąsek związanych
tematycznie z tymi świętami – galaretki
z kurczaka w kształcie jajek, słodkie pi-

Turniej wsparły samorządy: Województwa Opolskiego i Gmina Zawadzkie
oraz Powiatu Strzeleckiego, a także sponsorzy prywatni. Zarząd klubu składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom i ich trenerom, instytucjom i darczyńcom.

Zdobądź Dyplom PIP
P

aństwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna realizację tegorocznej edycji
programu prewencyjnego „Osiągaj sukces w zgodzie z przepisami prawa pracy. Zdobądź Dyplom PIP”. To propozycja skierowana do małych firm, zatrudniających do 20 pracowników. Główne
założenia to poprawa warunków bhp oraz
doprowadzenie zakładu pracy do stanu
zgodnego z obwiązującymi przepisami
prawa pracy.
Przystępując do programu pracodawca
bierze udział w bezpłatnym szkoleniu z zakresu BHP i prawa pracy. Otrzymuje pakiet bezpłatnych wydawnictw PIP. Wśród

nich „Listę kontrolną z komentarzem”. Na
jej podstawie, przy merytorycznym wsparciu Inspektora Pracy jako eksperta, pracodawca identyfikuje występujące nieprawidłowości oraz ocenia ich skalę. W kolejnym etapie oczywiście wdraża działania
na rzecz dostosowania zakładu do wymagań przepisów prawa pracy. Ostatnim etapem jest wizyta inspektora pracy - audyt
końcowy. Co ważne – audyt ten nie ma
charakteru represyjnego.
Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Pracodawca, który ukończy program – otrzymuje Dyplom Państwowej
Inspekcji Pracy.

W sali narad strzeleckiego
starostwa szkolenie dla małych
przedsiębiorców odbędzie się

22 kwietnia br.
w godz. 10.00 – 13.00.

Nie trzeba się zgłaszać wcześniej
– wystarczy przyjść, by wziąć
udział w szkoleniu, czyli
pierwszym kroku do uzyskania
dyplomu PIP.
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Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, iż w 2016 roku Powiat Strzelecki przystąpił do realizacji pilotażowego
programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.
Cel główny programu – wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy - osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program pilotażowy „Aktywny Samorząd” w roku 2016 obejmuje:
MODUŁ I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.
Obszar

A
Likwidacja bariery
transportowej

B
Likwidacja barier
w dostępie do
uczestniczenia
w społeczeństwie
informacyjnym

C
Likwidacja barier
w poruszaniu się

D

Nazwa

Udział własny
ON

Maksymalna wysokość dofinansowania

Warunki uczestnictwa
•

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

5.000 zł

Zadanie 2:
pomoc w uzyskaniu prawa
jazdy kategorii B

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

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

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

Zadanie 2:
dofinansowanie szkoleń
w zakresie obsługi nabytego
w ramach programu
sprzętu elektronicznego
i oprogramowania
Zadanie 2:
pomoc w utrzymaniu
sprawności technicznej
posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym

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

brak

2.000 zł

brak

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

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

Co najmniej
15%

Co najmniej
25%

co najmniej
10%

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Co najmniej
10%

•

znaczny stopień niepełnosprawności
lub orzeczenie o niepełnosprawności

•
•

stopień niepełnosprawności,
wiek aktywności zawodowej lub
zatrudnienie,
potwierdzona opinią eksperta PFRON
stabilność procesu chorobowego
i rokowania uzyskania zdolności
do pracy w wyniku wsparcia
udzielonego w programie
stopień niepełnosprawności,
wiek aktywności zawodowej lub
zatrudnienie,
potwierdzona opinią eksperta PFRON
stabilność procesu chorobowego
i rokowania uzyskania zdolności
do pracy w wyniku wsparcia
udzielonego w programie
znaczny, lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności,
aktywność zawodowa
pełnienie roli opiekuna prawnego
dziecka.

•

•
•

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

do 30% kwot o których mowa w zadaniu 3

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

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

Co najmniej
10%

•

•
Co najmniej
15%

znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności,
Wiek: do 18 r.ż lub wiek aktywności
zawodowej lub zatrudnienie
dysfunkcja narządu ruchu
znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności,
wiek aktywności zawodowej
dysfunkcja narządu ruchu
znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności,
Wiek: do 18 r.ż lub wiek aktywności
zawodowej lub zatrudnienie
dysfunkcja obu kończyn górnych lub
narządu wzroku
znaczny stopień niepełnosprawności
lub orzeczenie o niepełnosprawności,
wiek do 18 lat lub wiek aktywności
zawodowej lub zatrudnienie
dysfunkcja obu kończyn górnych lub
narządu wzroku

•
•

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

1. Opłata za
naukę (czesne)

Maksymalna wysokość dofinansowania
Równowartość kosztów czesnego w ramach jednej aktualnie
realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym
kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym
dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie,
w przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu
wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 (netto) na osobę.
Jeśli wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form
kształcenia na poziomie wyższym (kierunkach studiów), kwota
opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość
połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach
nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest
możliwe wyłącznie w przypadku gdy wysokość przeciętnego
miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł
(netto) na osobę.

Nie mniej niż 700 zł, maksymalnie 1.000 zł z możliwością
zwiększenia nie więcej niż o:
700 zł - w przypadku, które określi realizator programu (przykładowo:
gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier
w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się
2. Dodatek na
–w szczególności z tytułu pomocy tłumacza, lub asystenta osoby
pokrycie kosztów niepełnosprawnej)
kształcenia :
500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu
pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną)
Kartę Dużej Rodziny
300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę
jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.
3. Dodatek
na uiszczenie
opłaty za
do 4.000 zł
przeprowadzanie
przewodu
doktorskiego

Udział własny ON

a) w przypadku Modułu I do dnia 30
sierpnia 2016 r.,
b) w przypadku Modułu II:
• do dnia 15kwietnia 2016 r. (dla
wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016)
• do dnia 10 października 2016 r.
(dla wniosków dotyczących roku
akademickiego 2016/2017)
Realizator programu może podjąć
decyzję o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku,
ale nie dotyczy to wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2015/2016, który musi być
złożony w okresie trwania tego roku
(do dnia 30 września 2016 r.).
Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować
przyczyny uchybienia terminu.
Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:
• w Modułach I i II – wymagalne
zobowiązania wobec PFRON lub
wobec Realizatora Programu, tj.
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Strzelcach Opolskich
• w Module II – przerwa w nauce.
Częstotliwość udzielania pomocy
w ramach Modułu I:
• Obszar A, Obszar B, Obszar C –
zadania 1 i 3 – pomoc może być
udzielana co 3 lata. Licząc od początku roku następującego po
roku, w którym udzielono pomocy,
• Obszar C- zadania 2 i 4 – pomoc
może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.
Pełną informację o programie udzielają pracownicy Centrum pod nr telefonu (77) 4613381.
Szczegółowe
informacje
zostały zamieszczone na stronie
www.strzelce-opolskie.epcpr.pl
(Menu Główne/zakładka Aktywny
Samorząd/Program Aktywny Samorząd w roku 2016)
Dok. ze str. 1

Warunki uczestnictwa

15% wartości czesnego w przypadku zatrudnionych
beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy
w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym
65% wartości czesnego w przypadku zatrudnionych
beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają
z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia
na poziomie wyższym – warunek dotyczy drugiej
i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym
Z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia udziału
własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca,
który zatrudnienie rozpoczął w 2016 roku a także w takim
• znaczny lub
przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego
umiarkowany stopień
dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł
niepełnosprawności,
(netto) na osobę.
• nauka w szkole
wyższej, lub
szkole policealnej,
lub kolegium
, lub przewód
doktorski otwarty
poza studiami
Nie dotyczy
doktoranckimi

Nie dotyczy

Wnioski przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Bolesława Chrobrego 5 w Strzelcach Opolskich
od 21.03.2016 r. w trybie ciągłym,
jednak nie później niż:

W

Konkurs
palm

poniedziałek 14 marca br. wybrani zostali zwycięzcy Powiatowego Konkursu Palm Wielkanocnych. Była to już III edycja, w ramach
której udało się zgromadzić przepiękne prace wykonane przez dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców powiatu strzeleckiego. Poniżej przedstawiamy nazwiska zwycięzców.
W kategorii uczniowie klas 1-3
szkół podstawowych:
I miejsce – Paweł Trałka
II miejsce –Tomasz Mateja
III miejsce – Alicja Pieprzyk
Wyróżnienie: Julia Gamża
W kategorii uczniowie klas 4-6
szkół podstawowych:
I miejsce – Paweł Dronia
II miejsce – Anna Jontza
III miejsce – Kaja Kałwa
W kategorii młodzież licealna
i dorośli:
I miejsce – Andrzej Dobrowolski
II miejsce – Diana Gul
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i zapraszamy do
udziału w kolejnych edycjach.
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Dzień
Kobiet
DYŻURY
APTEK
w 2015 r.

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

Realizacja programów finansowanych z Norweskiego
Mechanizmu Finansowego na lata 2009 - 2014
przez Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich.

strzeleckich seniorek

Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
Apteka „Flos”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 77/463-88-39
Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
Apteka „Alga”, ul. M. Prawego 9, tel. 77/440-20-06
Apteka „Centrum” ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
Apteka „Na Dobre i Złe”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92
Apteka „Multifarm” ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
Apteka „AWOS”, ul. Opolska 6, tel 77/417-90-03
Apteka „Pro – Pharma”, ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383
Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337,
774636337,774636422,
774636422,
fax 774636744
774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl
Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl
Centrum Kształcenia
KształceniaZawodowego
Zawodowego
i Ustawicznego
Ustawicznego w
wStrzelcach
StrzelcachOpolskich
Opolskich
tel.77
tel.77 4612701,
4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl
Zespół Szkół
Szkół Ponadgimnazjalnych
Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
Zawadzkiem
tel. 77
77 4616430,
4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowe
w StrzelcachCentrum
OpolskiePomocy Rodzinie
w
Opolskie
tel.Strzelcach
77 4613381,
77 4613901
tel.
77 4613381,
77 4613901
e-mail:
pcprstrzelceop@op.pl
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach
Opolskich
w
Opolskich
tel.Strzelcach
77 4613026
tel.
77 4613026
e-mail:
pppstrzelce@poczta.onet.pl
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
Zespół
Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
w
tel.Zawadzkiem
77 4620046, 77 4616049, 77 4620049
tel.
77 4620049
e-mail:
zss_zawadzkie@poczta.onet.pl
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl
Powiatowe Centrum Kultury
Powiatowe
Centrum
Kultury
w Strzelcach
Opolskich
w
tel.Strzelcach
77 412 30Opolskich
13
tel.
77 412 30 13
e-mail:
e-mail:
centrumkultury@powiatstrzelecki.pl
centrumkultury@powiatstrzelecki.pl
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Zespół
Szkół Specjalnych przy DPS
w Leśnicy
w
tel.Kadłubie
77 4615261
tel.
77 4636422,
77 4636337
e-mail:
mowlesnica@gmail.com
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
Zespół
Placówek Oświatowych w Leśnicy
w Kadłubie
tel. 77
4615216
4636422,
463637
e-mail: zpolesnica@gmail.com
zsskadlub@wp.pl

Osiągnięte wskaźniki w okresie 2013 rok – I połowa kwietnia 2015 roku

Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00

Maj
1 „Słoneczna”
2 „Vita”
3 „Na Dobre i Złe”
4 „Alga”
5 „Centrum”
dniu6 8„Centrum”
marca w restauracji
7 „Multifarm’’
„Alter-Ego”
motelu Leśnym
8 „Pro –wPharma’’
strzeleckie 9seniorki
obchodziły
swoje
„Awos”
święto. Grono
53 pań z całego powia10 „Śląska”
tu strzeleckiego
zebrało się na uro11 „Flos”
12 „Słoneczna”
czystym spotkaniu,
które powitał ni13 „Vita”
żej podpisany,
składając jednocześnie
14 „NazDobre
paniom życzenia
okazjii Złe”
ich święta.
15 „Alga”Józef Swaczyna
Pan Starosta
16 „Centrum”

W

również złożył seniorkom życzenia

17 „Centrum”
18 „Multifarm”
19 „Pro – Pharma’’
20 „Awos”
21 „Śląska”
22 „Flos”
w 23
dniu
Święta Kobiet, a następnie
„Słoneczna”
przekazał
24 „Vita”oficjalny list na ręce sekretarz
Strzeleckiego
Stowarzy25 zarządu
„Na Dobre
i Złe”
szenia
Seniorów Genowefy Jaskól26 „Alga”
skiej.
27 „Centrum”
28
Po„Centrum”
części oficjalnej i uroczystym
29 „Multifarm’’
obiedzie
zebrani wrócili wspomnie30 „Pro
– Pharma’’
niami
do ubiegłorocznych
imprez wy31 „Awos”
cieczek
i wyjazdów, oglądając pokaz

zdjęć i kronikę Stowarzyszenia.

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

Internet na dworcu PKS-u

Szkolne
Schronisko
Specjalny
Ośrodek Młodzieżowe
w
Górze Św. Anny
Szkolno-Wycho-wawczy
w Leśnicy
tel. 77 4615473
4615261
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl
soswlesnica@poczta.onet.pl
Szpital
SzkolnePowiatowy
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e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl
Szpital Powiatowy
Komenda
Państwowej Straży
im. PrałataPowiatowa
J. Glowatzkiego
Pożarnej
w Strzelcach
w Strzelcach
OpolskichOpolskich
tel. 4049903
77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl
Komenda Powiatowa Policji
w
Strzelcach
Opolskich
Komenda
Powiatowa
Państwowej Straży
tel.
77 4621200,
77 4621903
Pożarnej
w Strzelcach
Opolskich
tel. 4049903
Powiatowy Inspektor Weterynarii
w
Strzelcach
Opolskich
Komenda
Powiatowa
Policji
tel.
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Budowlanego
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w Strzelcach
Opolskich
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w
Strzelcach Opolskich
Budowlanego
w Strzelcach Opolskich
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Stacja Sanitarno
w
Strzelcach Opolskich
Epidemiologiczna
tel.
77 4621800
w Strzelcach
Opolskich
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Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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Od teraz możesz korzystać na terenie dworca autobusowego z darmowego
dostępu do Internetu. Życzymy przyjemnego surfowania.

STACJA PALIW
PKS STRZELCE OPOLSKIE
ul. 1 Maja 59, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77/4622543

Szanowni Klienci.
Kupując min. 150 l paliwa i płacąc gotówką
- pytaj obsługę o cenę dnia
Specjalna oferta dla rolników- zadzwoń 77/4622543
Zbierz 5 paragonów z tankowania paliwa po min. 50 zł każdy
- otrzymasz 10 % rabatu przy wymianie opon na letnie
w naszym Serwisie Opon

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

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

W Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich od roku 2013 realizowane są następujące
projekty finansowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 :
PROJEKT nr 1 „Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno - zawodowe więźniów
oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary”. Całkowita wartość Projektu: 1 451 823 Euro
Moduł 1.1 „Działania na rzecz ekologii”
Rok 2014: 10 osadzonych ukończyło kurs pilarza oraz szkolenia kompetencyjne miękkie z zakresu
aktywizacji zawodowej, z problematyki ekologicznej oraz profilaktyki uzależnień.
Moduł 1.3 pn. „Przyjazne miejsce – dostosowanie pokoi i sal widzeń do kontaktu skazanych z dziećmi”.
Rok 2014: wydzieloną część sali widzeń zagospodarowaliśmy na kącik zabaw dla dzieci, wyposażony
w krzesełka, stoliki, szafki z zabawkami, materiały do kolorowania, klocki; kącik ma służyć wzmocnieniu więzi pomiędzy osadzonymi ojcami i odwiedzającymi je małoletnimi dziećmi.

Perła Roku 2016 –
Anna Piątkowska

***
PROJEKT
nr 2 „Realizacja
szkoleń
kadry Służby Więziennej
zawodowe
Nie podnoszących
tylko samakwalifikacje
należy do
wieen zaszczytny
tytuł
w plebiscyw celu
zapewnienia
właściwego
poziomuwstosowania
kary
pozbawienia wolności
z międzynalu organizacji,
ale jestzgodnie
ich aktywnym
cie
„Strzelca
Opolskiego”
tym
rodowymi zasadami praw człowieka.” Całkowita wartość Projektu: 2 966 584 Euro.
a także zeinicjatorką
wieroku zdobyła
Pani Anna Piątkowska
Moduł
2.1 „Wysokospecjalistyczne
szkolenia kadry członkiem,
penitencjarnej pracującej
skazanymi niebezlu przedsięwzięć
w lokalnym
ze Staniszcz
Małychlub
(naz odbywającymi
zdjęciu dru-długoterminową
piecznymi,
młodocianymi
kare pozbawienia
wolności” środoRok
2014:
wisku.
ga od
lewej), zgłoszona przez Gminę
a)
dokonano zakupu 3 pakietów pomocy dydaktycznych: książek, filmów oraz programu mulKolonowskie.
timedialnego z zakresów tematycznych: ekologii, arteterapii, pracy z grupą oraz resocjalizacji
nieletnich .na łączną kwotę 1.449,95 zł,
b) 2 funkcjonariuszy ukończyło wysokospecjalistyczne szkolenie z zakresu pracy w grupie z osadzonymi młodocianymi, tj. w wieku do 21 roku życia.
Moduł 2.2 pn. „Szkolenia kadry penitencjarnej w ramach przygotowania skazanych do powrotu do
środowiska otwartego”
2013 rok
1) dokonano zakupu 4 pakietów materiałów dydaktycznych do prowadzenia programów resocjalizacyjnych (książki, prezentacje multimedialne na CD, testy psychologiczne: 2 dla ZK Nr 1 w
Strzelcach Opolskich i 2 dla ZK Sieraków Śląski na łączną kwotę 5.202,24 zł.,
2) 2 wychowawców
kurs z zakresu
kształtowania umiejętności
społecznych u osadzoDyżurukończyło
specjalisty
ds. funduszy
europejskich
nych,
Informacyjnego
3) 2 wychowawcówLokalnego
ukończyło kurs zPunktu
zakresu przygotowywania
osadzonych do funkcjonowania w
społeczeństwie
po odbyciu
kary,
Funduszy
Europejskich
(LPI) w Kędzierzynie-Koźlu
4) 1 wychowawca ukończył kurs z zakresu przeciwdziałania bezrobociu,
22 kurs
marca
2016 r. (wtorek)
5) 3 wychowawców ukończyło
z ekologii,
6) 2 wychowawców
ukończyło
z zakresu
przeciwdziałania
przemocy,Urzędu Pracy
w godzinach
9:00 – kurs
12:00
w siedzibie
Powiatowego
7) 3 wychowawców ukończyło kurs z zakresu przeciwdziałania agresji,
w
Strzelcach
Opolskich
przy
ul.
Gogolińskiej
2a.
8) 1 wychowawca ukończył kurs z czytelnictwa,
2014 rok
1) 2 wychowawców
ukończyło
kurs zozakresu
kształtowania
umiejętności społecznych u osadzoW razie pytań
prosimy
kontakt
z LPI w Kędzierzynie-Koźlu,
nych,
tel.:
77
472
50
39,
77
403
41
79
2) 1 wychowawczyni kończyła kurs z zakresu przygotowywania osadzonych
do funkcjonowania w
e-mail:kary,
lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl
społeczeństwie po odbyciu
3) 2 wychowawców ukończyło kurs z zakresu przeciwdziałania bezrobociu,
4) 1 wychowawczyni ukończyła kurs z arteterapii,
5) 2 wychowawców ukończyło kurs z zakresu pomocy prawnej,
2015 rok
1) dokonano zakupu pakietu pomocy dydaktycznych za kwotę 294,70 zł.
Moduł 2.3 pn. „Podniesienie poziomu znajomości języków obcych kadry SW – pion ewidencji”;
okresie wrzesień 2013 – czerwiec 2014 kurs języka angielskiego ukończyła jedna funkcjonariuszka,
Moduł 2.4 pn. „Podniesienie znajomości języków obcych kadry SW – pion penitencjarny” , w okresie
wrzesień 2013 – czerwiec 2014 kurs języka angielskiego ukończyło trzech funkcjonariuszy,
Moduł 2.5 pn. „Podniesienie znajomości języków obcych kadry SW – pion ochrony”
Rok 2014: pięciu funkcjonariuszy ukończyło kurs języka angielskiego ukończyło, 1 wychowawca
Działu Penitencjarnego uczestniczył w wyjeździe studyjnym w Norwegii.

T

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY

Z okazji Świąt
Wielkanocnych składamy
wszystkim naszym
Klientom najlepsze
życzenia.
Niech ten szczególny okres
będzie dla wszystkich
okresem wypoczynku
i prawdziwej radości.

***
PROJEKT nr 3 „Realizacja szkoleń kadry SW ukierunkowanych na podniesienie umiejętności służących prawidłowemu wykonaniu obowiązków służbowych”. Całkowita wartość Projektu: 766 587
Euro
Moduł 3.1 pn. „Funkcjonariusz Służby Więziennej ratuje życie”.
Rok 2013: dwie pielęgniarki ukończyły kurs z zakresu wykonywania i interpretacji zapisu EKG
oraz dwie pielęgniarki ukończyły studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia.
Rok 2014: trzy pielęgniarki ukończyły kurs z zakresu szczepień ochronnych.
Rok 2015: dwie pielęgniarki ukończyły kurs z zakresu wykonywania i interpretacji zapisu EKG, dwie
pielęgniarki ukończyły kurs resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz dwie pielęgniarki ukończyły
kurs leczenia ran.
Moduł 3.2 pn. Stres znany i oswajany”
2015 Rok: troje wychowawców Działu Penitencjarnego ukończyło kurs „redukcja stresu personelu
bezpośrednio uczestniczącego w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności”
Moduł 3.6 pn. „Szkolenia językowe kadry zarządzającej SW”; w okresie wrzesień 2013 – czerwiec
2014 kurs języka angielskiego ukończył zastępca dyrektora zakładu karnego.
***
PROJEKT nr 4 „Wzmocnienie systemu działania Grup Interwencyjnych Służby Więziennej i Grup
Konwojowych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy działu ochrony”. Całkowita wartość Projektu: 1 249 950 Euro.
Rok 2013: przeszkolonych zostało dwudziestu pięciu funkcjonariuszy Działu Ochrony; dowódców i
zastępców dowódców zmian z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 1 funkcjonariusz Działu Ochrony
uczestniczył w wizycie studyjnej w Norwegii.
Rok 2014: przeszkolonych zostało dziesięciu funkcjonariuszy Działu Ochrony z zakresu udzielania
pierwszej pomocy.
***
PROJEKT nr 3 „Stop przemocy – druga szansa. Podniesienie kompetencji kadry penitencjarnej we
wzmocnieniu działań edukacyjno-korekcyjnych wobec skazanych sprawców przemocy w rodzinie odbywających kare pozbawienia wolności za znęcanie się nad członkami rodziny”
Rok 2014: jeden psycholog Działu Penitencjarnego ukończył wysokospecjalistyczne szkolenie z
zakresu pracy ze sprawcami przemocy.
Rok 2015:
1) kierownik Działu Penitencjarnego ukończył szkolenie z zarządzania specjalistycznymi oddziaływaniami korekcyjno-edukacyjnymi wobec sprawców przemocy w rodzinie
2) trzech wychowawców Działu Penitencjarnego ukończyło wysokospecjalistyczne szkolenie z zakresu pracy ze sprawcami przemocy.

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej
FizycznejiiTurystyki
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

PO W IAT S T R Z E LE C K I
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Ad multos annos!

ogromną przyjemnością składamy dziś wraz z Państwem najserdeczniejsze życzenia z okazji okrągłych rocznic urodzin trojgu Jubilatom – mieszkańcom naszego powiatu. Z tej okazji
usłyszeli wiele ciepłych słów, gratulacji i życzeń – nie tylko od rodziny i najbliższych, ale również tych bardziej oficjalnych, składanych przez przedstawicieli władz samorządowych. W tym
gronie dwoje Jubilatów skończyło aż 95 lat! Są to: Pani Maria Morawiec, mieszkająca w Sieroniowicach, która 95. rocznicę urodzin świętowała 5 marca br. oraz Pan Józef Swoboda, mieszkaniec Zawadzkiego, który jubileusz 95-lecia obchodził 14 marca.
Pani Gertruda Pasieka, mieszkająca w Żędowicach, jest najmłodsza wśród tego grona Jubilatów. Gości z okazji swoich 90. urodzin przyjmowała 15 marca br. Na pamiątkowym zdjęciu z tej
okazji z Sekretarz Powiatu Eweliną Jelito.

Wszystkim Jubilatom
przekazujemy
najserdeczniejsze życzenia
w imieniu redakcji:
dużo zdrowia, uśmiechu
i jeszcze wielu lat
w jak najlepszym zdrowiu,
bez trosk, pełnych słońca.

Społecznicy z Rozmierki,
czyli wszyscy

25

lutego w Rozmierce odbyło się doroczne zebranie wiejskie, w którym uczestniczył m.in. wicestarosta Janusz Żyłka. Sprawozdanie ze swojej działalmości i z tego, co działo się w
wiosce, przedstawił sołtys Joachim Kaczmarczyk.
A działo się niemało Mieszkańcy sołectwa sa bardzo aktywni
- w roku 2015 przepracowali społecznie aż 5166 godzin! W dodatku udostępnili różnego rodzaju sprzęt (ciągniki z przyczepami,
zagęszczarki, ładowarki, walce), który przepracował 436 godzin.
W sumie - statystycznie - wkład każdego mieeszkańca w prace
społeczne na rzecz wsi wyniósł w ub. roku 113 złotych (wszystkich łącznie - 113 tysięcy!).
Dodajmy, że fundusz sołecki na rok 2015 wynosił 25 454,75
zł (kwota wyodrębniona w budżecie gminy), dodatkowo sołectwo
otrzymało również 3 500.00 zł na organizację imprez wiejskich.
Obie te kwoty zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem, a ich
wartość jest znacznie mniejsza, niż wkład mieszkańców.

Marzec w Powiatowym Centrum Kultury

