
Tegoroczna edycja naszego sztanda-
rowego konkursu pn. Najlepszy Produkt 
Powiatu Strzeleckiego 2018 została nieco 
odświeżona. Tym razem kandydatów do 
konkursu - fi rmy usługowe i produkcyjne 
-  zgłaszają samorządy gmin funkcjonują-
cych na terenie powiatu strzeleckiego. 

Nie zmieniła się natomiast idea kon-
kursu – promowanie naszych rodzimych 
fi rm i wyróżnianie tych najlepszych.

Oceny będą dwie, a nawet trzy. Ta 
trzecia należeć będzie do mieszkańców, a 
każdy głosujący ma szansę na „SuperNa-
grodę”. 

Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2018 

Nauczyciel Roku. Najlepszy Uczeń 
SuperProdukt/SuperUsługa

Więcej czytaj na str. 4 i 5.

 W poprzednim numerze naszego dwutygodnika gratulowaliśmy dwóm szko-
łom: LO im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich, które zdobyło Złotą Tarczę 
i CKZiU w Strzelcach Opolskich, które zdobyło Srebrną Tarczę w Rankingu Per-
spektyw 2019.

Jest i Brązowe Liceum! To Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Zawadz-
kiem. To pierwsze takie wyróżnienie dla tej szkoły (choć technikum w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem Brązową Tarczę już miało), dlatego też 
poświęcamy jej osobne miejsce.

- Dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych każde wyróżnienie jest ważne – mówi 
dyrektor Zdzisław Żuchowski. - Cieszy nas fakt, że Liceum Ogólnokształcące im. 
Mieszka I uzyskało brązową tarczę w rankingu Perspektyw.  Zawdzięczamy to 
przede wszystkim bardzo dobrej zdawalności egzaminu maturalnego. Maturę w po-
przednim roku zdawało 29 uczniów, osiągnęli oni wspaniałą zdawalność - 96.6% (w 
województwie było to 89.5%). Jednak ranking to nie tylko wyniki matury, ale rów-
nież i inne osiągnięcia - szczególnie olimpiady, a tych nam zabrakło. Nie brakuje 
za to sukcesów uczniów w licznych konkursach przedmiotowych. Jesteśmy dumni 
z naszych uczniów i naszych absolwentów:  zdecydowana większość z nich dostała 
się na wymarzone uczelnie wyższe. 

Nasze szkoły w rankingu Perspektyw 2019

Jest złoto. Jest srebro. Jest i brąz!

dok. na str. 3
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Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I 
w Zawadzkiem jest Brązowym Liceum!

Już niedługo kolejna Gala Lauri 2019. 
Uroczystość nad uroczystościami. Okazja 
do wyróżnienia najlepszych z najlepszych. 
Wyróżnienia i uhonorowania – tytułami, 
statuetkami, nagrodami. Zaprezentowania 
laureatów na szerokim forum. 

Warto przedstawić ich samych oraz ich 
osiągnięcia w roku 2018, za które otrzy-
mają tytuły: Nauczyciel Roku, Najlepszy  
Uczeń Powiatu Strzeleckiego (w pięciu 
kategoriach) oraz SuperProdukt i SuperU-
sługa.

Takie statuetki otrzymają wyróżnieni honorowymi tytułami. 
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Tytuły są zaszczytne, a wybór 
tego jednego najlepszego spośród 
zgłoszonych wielu bardzo dobrych 
nie jest prostym zadaniem. Kapituła 
rozpatrująca kandydatury zgłoszone 
do dwóch konkursów „edukacyjnych” 
obradowała 12 lutego br. w siedzibie 
Starostwa Powiatowego. Przewodni-
czył jej wicestarosta Waldemar Gaida, 
a członkowie to: Michał Siek Opolski 
Kurator Oświaty, Edyta Gola radna 
Sejmiku Województwa Opolskiego, 
dr Jan Cieślik, Eugeniusz Szymaniec 
i Ewa Pinkawa Naczelnik Wydziału 
Edukacji w  strzeleckim starostwie.

Do tytułu Nauczyciel Roku 
2018 – i nagrody w wysokości 7 ty-
sięcy złotych - szkoły, dla których 
Powiat Strzelecki jest organem pro-
wadzącym, zgłosiły 8 kandydatów. 
Natomiast konkurs drugi, który orga-
nizowany jest w ramach Powiatowego 
Programu Wspierania Edukacji i Mło-

1.  Sławomir Kossakowski ZPO w Leśnicy i CKZiU w Strzelcach Opolskich
2.  Marek Walichowski ZPO w Leśnicy 
3.  Iwona Mielcarz ZSS przy DPS w Kadłubie
4.  Anna Staś ZSP w Zawadzkiem 
5.  Roman Bem ZSS przy DPS w Kadłubie 
6.  Beata Mehlich ZSO w Strzelcach Opolskich
7.  Adam Kała  CKZiU w Strzelcach Opolskich
8.  Artur Walkowiak ZSS przy DPS w Zawadzkiem

„Najlepszy Uczeń - Bez Barier”
1.  Patryk Sojka Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie 
2.  Kamil Mochnik Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie 
3.  Dominik Musiel Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem
4.  Łukasz Janoszka Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
5.  Rafał Raźniak Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
6.  Michał Rak Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
7.  Mateusz Podstawka Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy

„Najlepszy Uczeń Szkoły Podstawowej”
1.  Tymoteusz Majewski Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika 

w Suchej 
2.  Igor Misterowicz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marka Prawego  

w Jemielnicy 
3.  Natalia Golla Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie 
4.  Szymon Cybulski Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem 
5.  Sebastian Gruszka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza  

w Ujeździe 
6.  Patrycja Lazar Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza  

w Ujeździe 
7.  Letycja Musz Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach 

„Najlepszy Uczeń Gimnazjum”
1.  Wiktoria Strzelczyk Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego z Kiel-

czy w Kielczy  
2.  Kajetan Nocoń Zespół Szkół Ogólnokształcących Publiczne Gimnazjum 

Dwujęzyczne w Strzelcach Opolskich  
3.  Tomasz Kustra  Zespół Szkół Ogólnokształcących Publiczne Gimnazjum 

Dwujęzyczne w Strzelcach Opolskich  
4.  Magdalena Jendrosek Zespół Szkół Ogólnokształcących Publiczne Gimna-

zjum Dwujęzyczne w Strzelcach Opolskich 

„Najlepszy Uczeń Szkoły Ponadgimnazjalnej”
1.  Joanna Adamiec Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w 

ZSO w Strzelcach Opolskich
2.  Zofia Mehlich Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w 

ZSO w Strzelcach Opolskich
3.  Julia Bartoszek Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem

„Najlepszy Uczeń Mistrz w Zawodzie”
1.  Joanna Tiszbierek Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy  
2.  Michał Rudner Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzel-

cach Opolskich
3.  Maciej Bania  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzel-

cach Opolskich
4.  David Boritzka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzel-

cach Opolskich 
     

Nominowani do tytułu „Nauczyciel Roku 2018”

Kto Nauczycielem Roku 2018? 
Kto Najlepszym Uczniem?

dzieży, adresowany jest do wszystkich 
bez wyjątku placówek oświatowych, 
które funkcjonują na terenie naszego 
powiatu. W każdej przecież są świetni 
uczniowie i warto ich wspierać: zdo-
bycie tytułu Najlepszego Ucznia Po-
wiatu Strzeleckiego w jednej z pięciu 
kategorii jest honorem, a z nim wią-
że się też całkiem pokaźny zastrzyk 
finansowy: dla zwycięzcy w katego-
rii szkoła podstawowa to 1,5 tysiąca 
złotych, w kategorii gimnazjum – 2 
tysiące zł, pod 2,5 tysiąca dostaną ci, 
którzy zdobędą tytuł w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych oraz Mistrza w 
Zawodzie, natomiast dla ucznia Bez 
Barier finansowa nagroda to 2 tysiące 
złotych.

Kapituła obradowała, decyzje 
podjęła, ale wszyscy poznamy je do-
piero podczas dorocznej Gali Lauri, 
która odbędzie się 30 marca w Powia-
towym Centrum Kultury.

Nominowani do tytułu „Najlepszy Uczeń”

Czwarta w tej kadencji, a 
pierwsza w tym roku, sesja Rady 
Powiatu zwołana została na 30 
stycznia br. Uczestniczyło w niej 17 
radnych, a więc liczba stanowiąca 
quorum, przy którym Rada  może 
obradować i podejmować uchwały.

Do planowanego porządku obrad 
starosta Józef Swaczyna zapropo-
nował wniesienie autopoprawek, 
co radni zaaprobowali. Następnie 
przedstawił informację o pracy Za-
rządu Powiatu w okresie międzyse-
syjnym. 

Do niej właśnie nawiązał w swo-
ich pytaniach radny Kazimierz Ku-
bal. Pierwsze dotyczyło rozliczenia 
dotacji na wyposażenie stacji kon-
trolno-serwisowych ochrony dróg 
oddechowych.

Odpowiedzi udzielił Przewod-
niczący Rady Stefan Szłapa, któ-
ry udzielił informacji dotyczących 
działalności stacji, zakupu sprzętu 
służącego do przeglądów cyklicz-
nych aparatów ochrony dróg odde-
chowych będących na wyposażeniu 
jednostek OSP w powiecie dokony-
wanych nieodpłatnie przez Komendę 
Powiatową Straży Pożarnej. 

Kolejne pytanie radnego K. Ku-
bala związane było z działaniami 
służb w przypadkach skażenia wody 
pitnej w wodociągach i zwrócił się z 
propozycją zakupu przez samorząd 
powiatowy beczkowozu, który byłby 
wykorzystywany w gminach w razie 
skażenia wody.

W odpowiedzi starosta J. Swa-
czyna poinformował o zakresie 
działań samorządu powiatowego 
w sytuacjach kryzysowych oraz o 
kompetencjach Szefa Obrony Cywil-
nej Powiatu: zakup beczkowozu nie 
mieści się w nich.

Kolejny punkt obrad to Sprawo-
zdanie z działalności Komisji Bez-
pieczeństwa i Porządku za rok 2018. 
Wcześniej było ono przedmiotem 
posiedzenia Komisji Bezpieczeń-
stwa, a jej Przewodniczący Sławo-
mir Tubek poinformował, że przyję-
ła to sprawozdanie.

Z kolei K. Kubal Przewod-
niczący Komisji Gospodarczej 
przedstawił  wnioski wypracowane 
na posiedzeniu komisji. – Po pierw-
sze konieczna jest analiza stanu czy-
stości powietrza na terenie powiatu 
strzeleckiego. Po drugie, w ramach 
popularyzacji zagadnień związanych 

z ochroną środowiska, a zwłaszcza 
poprawą jakości powietrza powinny 
się w lokalnych mediach pojawić 
materiały edukacyjne. Niezbędna 
jest też bieżąca informacja o stanie 
jakości powietrza na terenie powiatu. 

Od redakcji: taką informację 
można już znaleźć na stronie inter-
netowej Powiatu Strzeleckiego, choć 
trzeba jej nieco poszukać – w zakład-
ce Powiat, a następnie Ochrona śro-
dowiska. Tam można zapoznać się z 
aktualnym komunikatem Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w 
sprawie jakości powietrza w Polsce 
oraz z informacją na temat jakości 
powietrza w Gminie Strzelce Opol-
skie. Dodajmy, że na terenie naszego 
powiatu nie funkcjonuje żadna stacja 
pomiaru jakości powietrza (najbliż-
sze zlokalizowane są w Zdzieszowi-
cach i Kędzierzynie-Koźlu), a jedynie 
kilka punktów pomiarowych WIOŚ. 

Kolejny punkt obrad to noweli-
zacja uchwały podjętej na poprzed-
niej sesji, w grudniu ub.r. w sprawie 
wyboru członków Rady Społecznej 
przy Szpitalu Powiatowym im. Pra-
łata J. Glowatzkiego w Strzelcach 
Opolskich. Skład Rady Społecznej 
naszego szpitala został uzupełniony 
o przedstawiciela Wojewody Opol-
skiego, który powierzył tę funkcję 
Markowi Urbańskiemu, podobnie jak 
to było w poprzedniej kadencji. Rad-
ni przyjęli tę uchwałę jednogłośnie.

Przy kolejnej uchwale radni byli 
również jednomyślni, i to również 
była nowelizacja uchwały przyjętej 
na sesji grudniowej - w sprawie roz-
kładu godzin pracy aptek ogólnodo-
stępnych na terenie Powiatu Strze-
leckiego w 2019 roku. Konieczność 
tak szybkiej nowelizacji wynikała xe 
zmiany nazwy jednej z aptek: AWOS 
3 przyjęła nazwę Gemini.

Następna uchwała również była 
nowelizacją jednej z grudniowych 
uchwał: w sprawie ustalenia zasad, na 
jakich radnym Powiatu Strzeleckiego 
przysługują diety, a powodem była 
konieczność uzupełnienia zapisu o 
konieczność opublikowania uchwały 
Rady Powiatu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Opolskiego 
(o wysokości diet piszemy na innej 
stronie - przyp. red.). Radni przyjęli 
tę uchwałę jednogłośnie. Podobnie 
jak kolejną - w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy dotyczącej nieruchomości 

Sesja Rady Powiatu

stanowiącej własność Powiatu Strze-
leckiego – na rzecz Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej w 
Strzelcach Opolskich.

Przed podjęciem uchwały w 
sprawie zmiany budżetu i zmian w 
budżecie Powiatu Strzeleckiego na 
rok 2019 radni wysłuchali omówie-
nia autopoprawek przez Skarbnik 
Powiatu Jolantę Drochomirecką, 
po czym przewodniczący wszystkich 
komisji problemowych Rady poin-
formowali, że ich komisje zaapro-
bowały projekt jednogłośnie. Tak 
samo uchwała została przyjęta przez 
radnych.

W punkcie Interpelacje, za-
pytania, wnioski radny Joachim 
Szostok, nawiązując do ostatniego 
zbiorowego odstrzału dzików, zapro-
ponował, by wystosować zapytanie 
do kół łowieckich o udzielenie infor-
macji, czy na terenie Powiatu Strze-
leckiego została przeprowadzona ak-
cja  odstrzału dzików, a jeśli tak - w 
jakiej skali? 

Drugi jego wniosek dotyczył pro-
jektu uchwały - wycofanego z plano-
wanego pierwotnie porządku obrad 
- w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego niektóre zasady wyna-
gradzania nauczycieli za pracę oraz 
zasady przyznawania nauczycielom 
zatrudnionym w oświatowych jed-
nostkach organizacyjnych prowa-
dzonych przez Powiat Strzelecki do-
datków do wynagrodzenia i nagród. 
Komisja podjęła wniosek, by wyso-
kości dodatku funkcyjnego dla wice-
dyrektorów szkół były zróżnicowane 
pod względem wielkości szkół. 

Przewodniczący Rady S. Szła-
pa poinformował, że zapytanie do 
Polskiego Związku Łowieckiego 
dotyczącego tematu ostrzału dzików 
w związku z zgorzeniem wirusem 
ASF zostanie wystosowane, nato-
miast drugi wniosek dotyczy projek-
tu uchwały, który został wycofany z 
obrad obecnej sesji  wróci ponownie 
do Zarządu i zostanie omówiony  na 
następnej sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Ry-
szard Nocoń z kolei zwrócił się z py-
taniem o termin zakończenia prac na 
drodze do Zalesia. 

Odpowiedzi udzielił starosta J. 
Swaczyna: Termin oddania drogi 
został wyznaczony na koniec lutego, 
o ile warunki atmosferyczne  na to 
pozwolą.

oprac. Marta Górka
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Zostań rodziną zastępczą
Rodzina  zastępcza  to  forma  

rodzinnej pieczy  zastępczej  dla  
dziecka,  które częściowo  lub  cał-
kowicie  zostało pozbawione  opieki  
rodzicielskiej.

Rodzina zastępcza spokrewnio-
na – taką rodzinę tworzą dziadkowie 
lub rodzeństwo dziecka, które ma być 
objęte opieką. Miesięczne świadcze-
nie na pokrycie kosztów utrzymania 
dziecka wynosi nie mniej niż 694,00 
zł netto. W przypadku sprawowania 
opieki nad dzieckiem niepełnospraw-
nym przysługuje dodatek w wysoko-
ści nie mniej niż 211,00 zł netto. 

Rodzina zastępcza niezawodowa 
– zajmuje się dzieckiem lub dziećmi, 
z którymi nie wiąże jej żaden stopień 
pokrewieństwa lub są dalszymi krew-
nymi (wujostwo, kuzynostwo). W 
rodzinie umieszcza się nie więcej niż 
3 dzieci. Miesięczne świadczenie na 
pokrycie kosztów utrzymania dzie-
cka wynosi nie mniej niż 1052,00 zł 
netto, a w przypadku dziecka niepeł-
nosprawnego przysługuje dodatek 
w wysokości nie mniej niż 211,00 zł 
netto.

Rodzina zastępcza zawodo-
wa – tworzą ją osoby obce. Umowa 
o pełnienie funkcji zawierana jest na 
4 lata i jednemu z małżonków przy-
sługuje wynagrodzenie. Osoba ta 
nie może kontynuować zatrudnienia, 
podjąć dodatkowej pracy zarobko-
wej bez zgody starosty. Przysługuje 
również prawo do czasowego nie-
sprawowania opieki nad dziećmi w 
związku z wypoczynkiem (30 dni 
kalendarzowych w okresie 12 mie-
sięcy). Zawodowa rodzina zastępcza 
otrzymuje miesięczne świadczenie na 
pokrycie kosztów utrzymania dziecka 
w wysokości nie mniej niż 1052,00 zł 
netto. W przypadku dziecka niepełno-

sprawnego przysługuje dodatek w wy-
sokości nie mniej niż 211,00 zł netto. 
*  rodzinne pogotowie opiekuńcze 

– tworzy zawodowa rodzina za-
stępcza; umieszcza się w niej do 
3 dzieci do czasu unormowania 
sytuacji dziecka, nie dłużej jed-
nak niż 4 miesiące. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach okres 
ten może zostać przedłużony do 8 
miesięcy lub do zakończenia po-
stępowania sądowego.

*  specjalistyczna rodzina zastęp-
cza – dla  małoletnich matek, 
dzieci niepełnosprawnych, dzie-
ci umieszczonych na podstawie 
ustawy o postępowaniu w sprawie 
nieletnich. W takiej rodzinie za-
stępczej umieszcza się  nie więcej 
niż 3 dzieci.

Rodzinny dom dziecka - tworzą 
osoby obce i umieszcza się w nim do 8 
dzieci. Umowa o prowadzenie rodzin-
nego domu dziecka zawierana jest na 
5 lat i jednemu z małżonków przy-
sługuje wynagrodzenie. Osoba ta nie 
może kontynuować zatrudnienia ani 
podjąć dodatkowej pracy zarobkowej 
bez zgody starosty. Przysługuje rów-
nież prawo do czasowego niesprawo-
wania opieki nad dziećmi w związku 
z wypoczynkiem (30 dni kalendarzo-
wych w okresie 12 miesięcy).

Prowadzący rodzinny dom dzie-
cka otrzymuje miesięczne świadcze-
nie na pokrycie kosztów utrzymania 
dziecka w wysokości nie mniej niż 
1052,00 zł netto, natomiast w przy-
padku dziecka niepełnosprawnego 
przysługuje dodatek w wysokości 
211,00 zł netto.

W przypadku zarówno rodziny za-
stępczej   zawodowej jak i prowadzą-
cego rodzinny dom dziecka przysłu-

guje wynagrodzenie w wysokości nie 
niższej niż 2100,00 zł brutto. Okres 
pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
zawodowej jak i prowadzenia rodzin-
nego domu dziecka wlicza się do okresu 
pracy wymaganego do nabycia lub za-
chowania uprawnień pracowniczych. 
     W przypadku  zawodowej rodziny 
zastępczej pełniącej funkcję pogoto-
wia rodzinnego  przysługuje wyna-
grodzenie w wysokości nie niższej niż 
2700,00 zł miesięcznie.

Rodzinną pieczę zastępczą (spo-
krewnioną, niezawodową, zawodo-
wą i prowadzenie rodzinnego domu 
dziecka)  może tworzyć małżeństwo 
lub osoba samotna jeśli:
• ma stałe miejsce zamieszkania w 

Polsce;
• korzysta z pełni praw obywatelskich 

i cywilnych; 
• w stosunku do naturalnych dzieci 

nie jest ani w przeszłości nie była 
pozbawiona władzy rodzicielskiej 
(władza ta nie była również ogra-
niczona lub zawieszona); 

• wywiązuje się z obowiązku utrzy-
mania osób  z najbliższej rodziny 
(alimentacja), jeśli stanowi tak 
prawo lub orzeczenie sądu; 

• posiada zaświadczenie lekarskie 
o dobrym stanie zdrowia, umożli-
wiającym odpowiednią opiekę nad 
dzieckiem; 

• posiada opinię o predyspozycji i 
motywacji do pełnienia funkcji ro-
dziny zastępczej;

• ma odpowiednie warunki miesz-
kaniowe i stałe źródło utrzymania; 
Zarobki rodziców zastępczych 
nie wpływają na wysokość kwo-
ty otrzymywanej na utrzymanie 
dziecka.

W grudniu 2018 roku rozstrzyg-
nięty został konkurs na logo Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskich, który ogło-

Nowe logo PCPR
szony został w październiku 2018 r. 
Na konkurs wpłynęło ponad 20 prac z 
czego Komisja wybrała trzy najlepsze 
propozycje i ostatecznie jedną pracę, 
która od 1 lutego 2019 r. ofi cjalnie 
wpisała się w ramy działalności pla-
cówki. Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z faktu, że dzieci wykazały się tak 
dużym zainteresowaniem konkursem. 
Wszystkie prace były bardzo ładne 
jednak większość z nich przedsta-
wiała rodziny - rodziny zastępcze a 
przecież Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Strzelcach Opolskich 

to jednostka organizacyjna, która 
wykonuje zadania powiatu z zakresu 
pomocy społecznej, rehabilitacji spo-
łecznej oraz orzecznictwa osób niepeł-
nosprawnych dlatego na logo wybrana 
została praca, która zawierała między 
innymi element związany z niepeł-
nosprawnością. Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali nagrody oraz dy-
plomy, a ofi cjalne wręczenie miało 
miejsce podczas Balu Karnawałowego 
dla rodzin zastępczych, który odbył się 
w dniu 26.01.2019 r. Autorką zwycię-
skiej pracy jest Patrycja Cieślik.

Jest złoto. Jest srebro. 
Jest i brąz!

Podsumowując wyniki należy 
podkreślić, że nasze liceum pnie się w 
górę w rankingu. Cieszymy się, że po-
mimo niżu demografi cznego udało się 
utworzyć klasę liceum i technikum w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. 

Bardzo cieszą wyniki zdawalności 
egzaminów maturalnych, i w liceum, 
o czym już mówiłem,  i w technikum 
(na poziomie 92.2%). Obecnie u nas 
młodzież uczy się w technikum eko-
nomicznym i informatycznym. Ci 
ostatni to naprawdę świetni specjali-
ści, którzy zdają egzaminy zawodowe 
w 100 proc.

Patrząc w przyszłość możemy za-
pewnić, że nasza szkoła gwarantuje 
sukces, pomimo że jesteśmy na obrze-
żach województwa i powiatu. Wiem, 
że absolwenci kończący naszą szko-
łę czują się naprawdę pewnie i bez 
kompleksów radzą sobie w szerokim 
świecie. Dlatego zachęcamy przy-
szłych absolwentów ostatniego rocz-
nika gimnazjów i absolwentów szkół 

dok. ze str. 1

podstawowych, by nie szukali swego 
szczęścia w Opolu czy na Śląsku, sko-
ro na miejscu mogą również uczyć się 
w bardzo dobrej atmosferze gwarantu-
jącej sukces.

Możemy zapewnić, że każdy 
uczeń znajdzie dla siebie miejsce. I to 
mimo podwójnego rocznika, który od 
1 września zacznie naukę. Obecnie w 
szkole uczy się 181 uczniów w dzie-
więciu oddziałach, ale 60 z nich w 
czerwcu skończy naukę. 

Przypomnijmy, że w roku 2012 
w szkole było 14 oddziałów i ponad 
350 uczniów. Tak więc bez większych 
przeszkód możemy przyjąć ponad 180 
uczniów do sześciu planowanych od-
działów. Ani absolwenci szkół podsta-
wowych ani gimnazjów nie muszą się 
obawiać, że planujemy naukę na dwie 
zmiany w nowym roku szkolnym. 
Pierwsze klasy otworzymy w liceum, 
technikum (informatyczne i ekono-
miczne) i w szkole branżowej.

Nieodpłatna Pomoc Prawna 
na terenie 

Powiatu Strzeleckiego
Informacje na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Po-
wiatu Strzeleckiego w 2019 r.  znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna: http://bip.
powiatstrzelecki.pl/1055/258/harmonogram-udzielania-nieodplatnej-
-pomocy-prawnej-na-terenie-powiatu-strzeleckiego.html oraz na stronie 
http://powiatstrzelecki.pl/2619/204/nieodplatna-pomoc-prawna.html.

Przypominamy o zmianach:
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 Ro-
dziny, weterani, kombatanci, a także osoby niezamożne, ale tylko gdy w 
roku poprzedzającym udzielenie porady zostało przyznane im świadcze-
nie 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 pod nr 77 440 17 97 
lub mailowo: starostwo@powiatstrzelecki.pl. 

Ponadto, niepełnosprawni będą mogli liczyć na telefoniczną poradę 
oraz poza punktem, np. w swoim domu.
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WYBÓR KONSUMENTA Karta do głosowania
JEDNA OSOBA może złożyć TYLKO JEDNĄ kartę do głosowania, 

oddając głos tylko na JEDEN produkt lub usługę!
Należy odpowiedzieć na następujące PYTANIE KONKURSOWE, 

zaznaczając prawidłową odpowiedź:
Co przedstawia logo promujące Powiat Strzelecki?

A.     Zarys Góry Św. Anny             B.   Budynek Strzeleckiego Starostwa 

IMIĘ I NAZWISKO:  ......................................................................................................................................

MIEJSCOWOŚĆ: ............................................................................................................................................

ULICA i NR DOMU: .......................................................................................................................................

TELEFON KONTAKTOWY: .........................................................................................................................

NAJLEPSZY  PRODUKT 
POWIATU  STRZELECKIEGO  2018 

– SuperProdukt/SuperUsługa

OZDOBY ZE STYRODURU
Ekomix, Rafał Bednarek, 
Staniszcze Małe

PUDEŁKOWA.PL
Strzelecka Spółdzielnia 
Socjalna, 
Strzelce Opolskie

LAMPKA WESELNA
PAMIĄTKOWA
Calado Decor, 
Wojciech Maziarz, 
Jemielnica

OSIRIS® RFID Otwarty system 
identyfikacji zasobów 
w przestrzeni przemysłowej 
w technologii RFID
HERMOS Sp. z o.o.,  Leśnica

WINA PÓŁWYTRAWNE: 
CZERWONE, BIAŁE, 
RÓŻOWE
Winnica Rodzinna
J&MC Marcin Cwielong,
Balcarzowice

Dwie oceny wyda Komisja Ekspercka, powołana przez Zarząd 
Powiatu Strzeleckiego, który „od zawsze” jest organizatorem tego 
konkursu. To do niej należeć będzie przyznanie dwóch tytułów: 
SuperProduktu i tytułu SuperUsługi, czyli wybranie tego najlep-
szego/tej najlepszej spośród kandydatur zgłoszonych do konkursu 
Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2018.

Jedna ocena należy do mieszkańców naszego powiatu, którzy 
przyznają tytuł 

„Najlepszy Produkt 
Powiatu Strzeleckiego 2018  

- SuperProdukt/SuperUsługa 
– WYBÓR KONSUMENTA”.

Który produkt czy usługę wybrać? 
Jak głosować? Do kiedy? 

Obok zamieszczamy Kartę do głosowania z obowiązkowym 
pytaniem, na które trzeba odpowiedzieć. 

Po co? Ano po to, by mieć szansę na fantastyczną nagrodę: 
ciśnieniowy ekspres do kawy bardzo dobrej i znanej firmy. Tani 
nie jest. Wielu z nas zadrżałaby ręka przy sięganiu do portfela, by 
zapłacić za ten zakup do domu. A tu – mamy szansę na zdobycie 
go (wraz z kilogramem dobrej kawy na start) tylko za poświęcenie 
kilku chwil na zapoznanie się z kandydaturami i wybranie tej jed-
nej najlepszej oraz zastanowienie się nad odpowiedzią na pytanie. 
Potem czeka nas tylko wysłanie wypełnionej Karty do głosowania! 

SuperProdukt

CATERING „CHERRY”
Justyna Warwas, Grabów

OSTRZENIE 
NARZĘDZI PRZEMYSŁOWYCH
Bartem, Bartłomiej Mikłuszka, 
Kolonowskie

MUZEUM SZTUKI SAKRALNEJ 
W LIGOCIE DOLNEJ 
POD GÓRĄ ŚW. ANNY
Sergiusz Makowiecki, Ligota Dolna

WYZNACZANIE STREF PRO-
DUKCYJNYCH POLA ZA POMO-
CĄ SKANERA ELEKTROMAG-
NETYCZNEGO GLEBY 
Agrocom Polska, Jerzy Koronczok, 
Żędowice

BETON TOWAROWY
Zakład Produkcyjno-Handlowy, 
Sebastian Bula, Poręba

SuperUsługa

Wyrażam zgodę na
-   przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu na NAJLEPSZY PRODUKT POWIATU STRZE-

LECKIEGO 2018 – SuperProdukt/SuperUsługa  
-  na publikację mojego wizerunku utrwalonego podczas Gali Lauri w dn. 30 marca 2019 r. organizowanej przez Zarząd Powiatu 

Strzeleckiego
 oraz rozpowszechnianie danych osobowych (imię, nazwisko, wizerunek) dla celów promocyjnych, reklamowych oraz marketingo-

wych w ramach organizacji konkursu, przez Powiat Strzelecki z siedzibą przy ul. Jordanowskiej 2, 47-100 Strzelce Opolskie

PODPIS: …………………………………………………………………………………..

1.  Udział w głosowanie może wziąć wyłącznie osoba pełnoletnia, zamieszkała na terenie Powiatu Strzeleckiego.
2.  Jedna osoba składa TYLKO JEDNĄ kartę z zaznaczonym jednym SuperProduktem lub jedną SuperUsługą.
3.  Wśród wszystkich głosujących na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego  2018 – SuperProdukt/SuperUsługę  – NAGRODĘ KONSUMENTA, 

którzy prawidłowo odpowiedzą na pytanie konkursowe, zostanie rozdysponowana nagroda (przy jej odbiorze konieczny jest dowód tożsamości). Wa-
runkiem odbioru nagrody jest przedłożenie dowodu osobistego lub innego dokumentu jednoznacznie identyfikującego (np. paszport, dowód osobisty, 
legitymacja uczniowska) oraz uregulowanie formalności związanych z obowiązkiem podatkowym wynikającym z przepisów.

4.  Karty do głosowania powtarzające się, wypełnione niezgodnie z Regulaminem (dostępnym na stronie www.powiatstrzelecki.pl) czy nieczytelne nie 
wezmą udziału w głosowaniu.

5.  W głosowaniu nie mogą brać udziału pracownicy strzeleckiego Starostwa.
6.  Głosowanie trwa od 14 lutego  do 8 marca 2019 r.
7.  Karty do głosowania można wrzucać do urny ustawionej w holu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2 lub wysłać pocztą 

na ten adres. Decyduje data wpływu. Bądź mailowo na adres pp@powiatstrzelecki.pl.
Informacja dotycząca RODO dostępna jest na str. 7

dok. ze str. 1

Karty do głosowania należy przesłać na adres: 

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jorda-
nowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie z dopiskiem „KONKURS 
Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2018 - SuperPro-
dukt/SuperUsługa” 
lub 
wrzucić do urny ustawionej w holu Starostwa Strzeleckiego, 
lub 
wysłać mailem na adres pp@powiatstrzelecki.pl podpisaną i 
zeskanowaną kartę do głosowania – w temacie maila podać: 
KONKURS „Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2018  - 
SuperProdukt/SuperUsługa”

Głosować można w terminie 
od 14 lutego do 8 marca 2019 r. 

Ekspres już 
jest. Na od-
powiedzi cze-
kamy.
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SuperProdukt SuperUsługa

Ostrzenie narzędzi 
przemysłowych

Firma BARTEM oferuje usługę ni-
szową, jaką jest ostrzenie narzędzi 
przemysłowych (piły, frezy, noże, 
gilotyny) wraz z ich odbiorem od 
zleceniodawcy i dostarczeniem do 
klienta po naostrzeniu. Krótki czas 
realizacji oraz konkurencyjna cena 
usługi. Narzędzia ostrzone są na 
maszynach CNC. 
Jedyna taka firma na terenie powia-
tu strzeleckiego. Obsługuje firmy z 
woj. opolskiego, śląskiego, wielko-
polskiego.

BARTEM Bartłomiej Mikłuszka 
ul. Pluderska 3, 47-113 Kolonowskie

Tel. 600 439 888

Muzeum Sztuki Sakralnej 
w Ligocie Dolnej 

pod Górą św. Anny

Jedyne takie w Polsce prywatne 
muzeum. W zbiorach ponad dwa 
tysiące eksponatów, w tym ponad 
700 egzemplarzy liczy kolekcja 
oleodruków, druków, litografii 
zbieranych przez pokolenia na tere-
nie Polski i całej Europy. 
W muzeum funkcjonuje Gminny 
Punkt Informacji Turystycznej. 

Sergiusz Makowiecki
ul. Wiejska 2, 47-100 Ligota Dolna 

Tel. 506 140 510
www.muzeumligota.pl

Wina półwytrawne: 
czerwone, białe, różowe

Wino czerwone, wytrawne,  
w kolorze delikatnej czerwieni,  
w smaku rozbudowane, intensyw-
ne i aromatyczne 
Wino białe, półwytrawne,  
w smaku delikatne, kwaskowate, 
przyjemnie orzeźwiające i aroma-
tyczne 
Wino różowe, półwytrawne,  
w smaku delikatne i aksamitne,  
z delikatną nutką maliny.

Winnica Rodzinna 
J&MC Marcin Cwielong

Balcarzowice

Wyznaczanie stref 
produkcyjnych pola 
za pomocą skanera 

elektromagnetycznego gleby
 
Dzięki bezpośrednim, bezinwazyjnym 
pomiarom przewodności elektromagne-
tycznej gleby na 4 głębokościach: 5-15 
cm, 50-60 cm, 90-100 cm, 130-140 cm 
przez skaner TSM rolnik otrzymuje 
precyzyjną informację o składzie gleby, 
jej wilgotności, zalecanej głębokości 
uprawy oraz automatyczny podział na 
jednorodne strefy produkcyjne. 

Agrocom Polska Jerzy Koronczok 
Tel. +48 775-432-231 

www.agrocompolska.pl 

Beton towarowy 
z usługą pompowania betonu

 
Przedsiębiorstwo zapewnia dostawę mieszanek betonowych róż-
nych klas wytrzymałościowych wraz z usługą pompowania betonu. 
Dysponuje szerokim zapleczem transportowym. Fachowe doradz-
two, wysoka jakość produktu i dogodne warunki dostawy.

Zakład Produkcyjno-Handlowy 
Sebastian Bula 

ul. Wiejska 48, Poręba, 47-150 Leśnica 
Tel. 77 461 58 69 

Pudełkowa.pl  
Zespół ludzi z wieloletnim doświadczeniem 
gastronomicznym i pasją tworzy nowoczes-
ne menu  oparte o produkty najwyższej jako-
ści, bez konserwantów i sztucznych dodat-
ków. W skład dziennego zestawu wchodzi 
5 zdrowych, zbilansowanych posiłków: 
śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwie-
czorek i kolacja dostarczanych pod wskaza-
ny adres - miejsce pracy lub zamieszkania. 
Klienci mają do wyboru 3 rodzaje diet: 
1500, 1700 oraz 2000 kcal. 

Strzelecka Spółdzielnia Socjalna 
ul. K. Wyszyńskiego 10, 
47-100 Strzelce Opolskie

Tel.  607 427 557
www.pudełkowa.pl

Ozdoby ze styroduru
 

To piękne i wykonane z najwięk-
szą starannością, spersonalizowa-
ne dekoracje. Są projektowane 
zgodnie z wyobrażeniami klienta 
- stroik, dekoracje świąteczne, 
okolicznościowe, całoroczne 
ozdoby okienne,  dekoracje ścien-
ne czy imiona dekoracyjne do po-
koju dziecięcego.

EKOMIX 
Rafał Bednarek 

ul. Sosnowa 3, 47-113 
Staniszcze Małe 

www.facebook.com/ekomix.
handmade

Lampka weselna pamiątkowa
 

Wykonana na życzenie klienta, upamiętniająca ważne 
daty, np. ślubu, narodzin dziecka, jubileusz. Na święta 
firmowe proponujemy umieszczenie na lampce logo 
lub nazwę firmy. Wykonana z drewnianej płyty HDF 
lub sklejki. Zasilanie bateryjne z pajęczyną światełek 
LED lub do gniazdka  z energooszczędną żarówką 
LED. Produkt personalizowany: klient sam wybiera 
wzory i kolory ścianek,  materiał. z którego lampka ma 
być wykonana czy rodzaj zasilania.

Calado Decor 
Wojciech Maziarz 

ul. Parkowa 34, 47-133 Jemielnica 
Tel. 500 292 371

OSIRIS®  RFID – Open 
System for Identification of 

Resources in Industrial 
Space with RFID Technology  

OSIRIS® to platforma sprzętowa 
i programowa do identyfikacji, 
walidacji i śledzenia zasobów w 
przemyśle. Wykorzystuje techno-
logie RFID, kodów kreskowych, 
QR Code, DotCode oraz złożonych 
systemów analizy wizyjnej.
 

HERMOS Sp. z o.o. 
ul. Powstańców Śl. 1, 

47-150 Leśnica 
Tel.  (77) 461 52 46 

www.hermos.pl

Catering ,,CHERRY” 

zapewnia kompleksową usługę 
cateringową, która w swym ku-
linarnym wymiarze jest w stanie 
sprostać nawet najbardziej wyma-
gającemu klientowi.  Stosownie do 
okazji proponowane jest wielowa-
riantowe menu zgodnie z życzenia-
mi i potrzebami zamawiającego. 
Największą zaletą firmy są smacz-
ne i zawsze gorące dania z dostawą 
do klienta. 

Catering „ CHERRY” 
Justyna Warwas 
Tel. 516 722 228
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O F E R T Y   P R A C Y

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Op.

e-mail: opst@praca.gov.pl
tel. 77 462 18 64

http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

INFORMATYK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe kierunkowe
  -  prawo jazdy kat. B
PSYCHOLOG STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe kierunkowe,
  -  wymagane doświadczenie w poradnictwie rodzinnym
PIELĘGNIARKA  STRZELCE OPOLSKIE
 LEŚNICA -  wykształcenie średnie kierunkowe
 SZYMISZÓW
OPIEKUN SZYMISZÓW -  wykształcenie średnie ogólne
SAMODZIELNY KSIĘGOWY GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY -  wykształcenie wyższe, 
  -  5 lat doświadczenia zawodowego
POKOJOWA SZYMISZÓW -  sprawność manualna
KONTROLER JAKOŚCI ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie średnie zawodowe 
PRACOWNIK PRODUKCJI ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
KASJER SPRZEDAWCA BŁOTNICA STRZELECKA
SPRZEDAWCA W SKLEPIE STRZELCE OPOLSKIE -  wymagana książeczka do celów 
MIĘSNYM   sanitarno - epidemiologicznych
KASJER UJAZD -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  umiejętność obsługi kasy fiskalnej,
  -  wymagana książeczka sanepidowska 
   lub chęć jej wyrobienia
KIEROWNIK SKLEPU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie,
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
POMOC KUCHENNA KOLONOWSKIE
PRACOWNIK BUDOWLANY WG ZLECEŃ
PRACOWNIK BRYGADY ZAWADZKIE -  uprawnienia do obsługi suwnicy z poziomu roboczego,
TRANSPORTOWEJ  -  zdolność do pracy pow. 3 m
SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW ZAWADZKIE -  wykształcenie wyższe
  -  znajomość j. angielskiego w stopniu bardzo dobrym,
  -  prawo jazdy kat. B
FREZER ZAWADZKIE -  wymagane uprawnienia do obsługi frezarki CNC 
   oraz obsługi suwnicy z poziomu 0
MAGAZYNIER - LOGISTYK OLSZOWA -  wykształcenie zawodowe,
  -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
LAKIERNIK BORYCZ -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  5 lat doświadczenia
OPERATOR MASZYN ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
OPERATOR MASZYN STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ ZAWADZKIE 
DO PRZYUCZENIA
OPERATOR MASZYN ŻĘDOWICE -  wykształcenie zawodowe 
(POMOC PRZY OBRÓBCE SZKŁA) 
STRAŻNIK  STRZELCE OPOLSKIE -  wymagane doświadczenie zawodowe w ochronie

Powiatowy Urząd Pracy 
w Strzelcach Opolskich

Z A P R A S Z A
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

Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

W sobotę 16 lutego Wydział Komunikacji i Transportu 
stanowiska związane z rejestracją pojazdów oraz kasa będą czynne: 

w godzinach 9:00 - 13:00

UWAGA: sobota robocza
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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.

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystki 
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Inwestycji i Zarządzania 
Funduszami
Tel. wew. 790, 791 

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

7P O W I A T   S T R Z E L E C K I  =  744  km2  W R A Ż E Ń

 

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 „Gemini”, 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. „Gemini”
13. „Śląska”
14. „Słoneczna”
15. „Vita” 
16. „Dr. Max” 
17. „DOZ Apteka”
18. „LIBRA”
19. „Multifarm”

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

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

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 

przekształceniu
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 

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

przekształceniu.

INFORMACJA
dotycząca nowych zasad przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa 
z zabudową mieszkaniową, w prawo własności.Na ostatniej sesji Rady Powiatu 

przyjęta została uchwała w sprawie 
ustalenia zasad, na jakich radnym Po-
wiatu Strzeleckiego przysługują diety.

Podstawę ustalenia wysokości 
diety stanowi półtorakrotność kwoty 
bazowej w ustawie budżetowej dla 
osób zajmujących kierownicze sta-
nowiska 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). Obecna wysokość 
kwoty bazowej wynosi 1789,42 zł.

Dieta Przewodniczącego  Rady 
wynosi 1984,91 zł, Wiceprzewodni-

Informujemy, że :
• Administratorem danych uczestników konkursu jest Zarząd Powiatu Strzeleckiego z siedzibą  w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2;
• W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@powiatstrzelecki.pl;
• Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych 

(dalej „RODO”). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronach internetowych i mediach społecznościowych 
organizatorów Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa;

• Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
• Uczestnicy mają prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania;
• Jeżeli przetwarzając dane osobowe naruszono przepisy RODO jest możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
• Podanie danych osobowych uczestnika konkursu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w Konkursie.

Informacja dotycząca RODO w konkursie NAJLEPSZY  PRODUKT POWIATU  
STRZELECKIEGO  2018 – SuperProdukt/SuperUsługa WYBÓR KONSUMENTA

czącego Rady 1574,24 zł, nieetatowe-
go członka Zarządu Powiatu będącego 
radnym Powiatu 1984,91 zł, przewod-
niczącego komisji problemowych 
Rady 1186,38 zł, a radnego nie pełnią-
cego żadnej funkcji 981,04 zł.

Dieta przysługująca radnemu tyl-
ko z jednego tytułu i nie podlega su-
mowaniu.

W uchwale przyjęto również zapi-
sy o wysokości potrąceń. I tak: o 15 
proc. dieta zostanie zmniejszona w 
przypadku każdej nieusprawiedliwio-
nej nieobecności na sesji, a o 10 proc. 
za nieusprawiedliwioną nieobecność 
na posiedzeniu komisji.

Diety naszych radnych

23 stycznia 2019r.odbyła się Gieł-
da Regionalna w ramach projektu 
„Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla 
rynku pracy” w ramach poddziałania 
9.2.1 RPO WO 2014-2020  w Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa 
Opolskiego w Opolu zorganizowane 
przez  Opolskie Centrum Rozwoju 
Gospodarki wraz z Regionalnym Ze-
społem Placówek Wsparcia Edukacji. 

W tym spotkaniu uczestniczyło 
51 szkół zawodowych wojewódz-
twa opolskiego, a Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego w 
Strzelcach Opolskich reprezentowała 
dyrektor Halina Kajstura oraz Kierow-
nik Szkolenia Praktycznego Zbigniew 
Wróbel. Spotkanie miało na celu za-
prezentowanie działań już dokona-
nych oraz przedstawienie dalszych 
planów na przyszłość, m.in. w zakre-

sie planowanego 
wyposażenia infra-
strukturalnego szkół  
oraz aplikacji pro-
jektowej do rejestra-
cji uczniów na staże 
i praktyki.

Uczes tn ikami 
projektu są ucznio-
wie, nauczyciele 
kształcenia zawo-
dowego, nauczycie 
- doradcy eduka-
c y j n o - z a w o d o w i 
oraz  instruktorzy 
praktycznej nauki 
zawodu. 

Dotychczas 48 
uczniów z Centrum 
Kształcenia Prak-

tycznego i Ustawicznego odbyło sta-
że w zakładach pracy, a mianowicie: 
Raben Logistics Polska Opole, Re-
stauracja Bawarska Jemielnica, DSO 
sp. z o.o. Strzelce Opolskie, Tru-Flex 
sp. z o.o. Zimna Wódka, Expertprint.
pl Chróścina Opolska, IFA Powertrain 
Polska sp. z o.o. Zimna Wódka, Okrę-
gowa Spółdzielnia Mleczarska Kad-
łub, ABM Logistic sp. z o.o. Strzelce 
Op., Adamietz sp.z o.o Strzelce Op, 
PHU Transkom Jaryszów, Transan-
naberg Wiesiollek Strzelce Op., 
PORJOT Izbicko, Zakład Karny nr 1, 
Coroplast, Hotel Piano Opole, Hotel 
Mercure, Hotel Festival Opole.

Ponadto podczas spotkania został 
przekazany sprzęt komputerowy prze-
znaczony dla celów dydaktycznych 
dla Szkolnych Punktów Informacji i 
Kariery.

Plany na przyszłość
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością in-

formujemy dziś Państwa o tym, 
że grono Jubilatów - mieszkańców 
powiatu strzeleckiego - którzy w 
ostatnim czasie obchodzili swoje 
okrągłe urodziny, znów się po-
większyło! 

Obie szacowne Jubilatki - w 
imieniu całej naszej społeczności 
- z gratulacjami oraz najlepszymi 
życzeniami odwiedzili przedsta-
wiciele władz samorządu powia-
towego.

Pani Dorothea Suhs, miesz-
kanka Balcarzowic, rocznicę 90 
urodzin świętowała 31 stycznia 
br. W dniu urodzin z najlepszymi 
życzeniami, listem gratulacyjnym 
oraz urodzinowym upominkiem 
odwiedził Ją starosta Józef Swa-
czyna.

Pani Maria Kałuża, mieszkan-
ka Kolonowskiego, piękną rocz-
nicę 95-lecia urodzin obchodziła 
1 lutego br. W tym wyjątkowym 
dniu z urodzinowym prezentem, 
listem gratulacyjnym i  najlepszy-
mi życzeniami odwiedził Jubilatkę 
Janusz Żyłka, członek Zarządu 
Powiatu Strzeleckiego.

Do wszystkich urodzinowych życzeń z okazji „okrągłych” urodzin 
dołączamy również swoje: 

wielu jeszcze lat w jak najlepszym zdrowiu, pełnych słońca i radości. 

Za oknem przepiękna zimowa aura, zaś w PeCeKu paleta kolorów i stubar-
wnych odcieni. To wszystko za sprawą dzieci biorących udział w Feriach Małego 
Artysty. Uczestnicy podróży po stylach i technika malarskich mogli w pierwszym 
tygodniu ferii zamienić się w małego artystę z nieograniczoną wyobraźnią twór-
czą. W trakcie spotkań warsztatowych dzieci miały okazję stworzyć domowe oce-
anarium, galaktykę w butelkach, obrazy 3D malowane za pomocą gipsowych farb,  
czy też kolarze. Ponadto przy użyciu suchych pasteli oraz nieograniczonej wyob-
raźni powstały przepiękne prace. W ostatnich dniach uczestnicy poznali najstar-
szą technikę graficzną, czyli wypukłodruk. Na bazie własnoręcznie stworzonej 
matrycy powstały lwie emblematy, które wykorzystano do przyozdobienia toreb. 

Drugi tydzień ferii upłynął pod znakiem czarów i magii.
Tym razem uczestnicy przenieśli się do świata Harry’ego Pottera – Hogwar-

tu. Mali czarodzieje na samym początku zostali podzieleni na grupy i przypisani 
do poszczególnych domów. Pierwszym ich zadaniem w szkole magii i czaro-
dziejstwa było odnalezienie listu, dzięki któremu mogli stać się pełnoprawnymi  
mieszkańcami Hogwartu. Jak na prawdziwych czarodziejów przystało uczestnicy 
poznali przepisy na magiczne eliksiry, brali udział w eksperymentach chemicz-
nych, rozwiązywali tajemnicze zagadki, używali własnoręcznie zrobionej różdż-
ki. Ważnym elementem pobytu w szkole magii był trening fizyczny. Na małych 
czarodziejów czekał zatem tor przeszkód, korytarz z sieci pajęczej i labirynt.

 Mimo powrotu do szkolnych obowiązków, mamy nadzieję, iż wspomnienia 
z ferii w PCKu pozostaną w pamięci uczestników na długo, a już dziś zapraszamy 
do skorzystania szerokiej oferty warsztatowej PeCeKu.

Iwona Nieświec

Ferie magii i barw!

W sobotę, 26 stycznia br., Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Strzelcach Opolskich zorganizowało 
Bal Karnawałowy dla rodzin zastęp-
czych oraz dzieci w nich umieszczo-
nych. 

W imprezie udział wzięło około 
140 osób a impreza miała miejsce w 
sali „Wiktoria” w Rożniątowie. Zaba-
wę poprowadzili profesjonalni anima-
torzy, dzięki którym nikt z obecnych 
nie miał czasu na nudę. Prowadzący 
zapewnili wiele atrakcji, między in-

Bal karnawałowy na 140 osób

nymi konkursy w różnych grupach 
wiekowych, za które wręczane były 
nagrody dla trzech najlepszych osób w 
każdej kategorii wiekowej. 

Bal Karnawałowy był kolejną 
idealną okazją do integracji ludzi o 
wielkim sercu, którzy tworzą rodziny 
zastępcze na terenie Powiatu Strzele-
ckiego dla ponad setki dzieci w róż-
nym wieku. Zabawa zorganizowana 
została w ramach projektu „Bliżej 
rodziny i dziecka – wsparcie rodzin 
przeżywających problemy opiekuń-

czo-wychowawcze oraz wsparcie pie-
czy zastępczej – II edycja w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Opolskiego 2014-
2020 (RPO WO). 

W przyszłym roku PCPR planuje 
kolejny bal a w roku bieżącym czeka 
nas jeszcze Święto Rodzin Zastęp-
czych oraz wycieczka dwudniowa dla 
rodzin zastępczych spokrewnionych,  
również w ramach projektu „Bliżej 
rodziny i dziecka…”.

Pani Dorothea Suhs rocznicę 90 urodzin świętowała 31 stycznia br.

Pani Maria Kałuża rocznicę 95-lecia urodzin obchodziła 1 lutego br.


