
Edukacja. Reforma czy deforma oświaty. Nauczyciele. Pensje mają wysokie czy niskie. I kto za to, ile zarabiają, odpowiada. Rząd czy samorząd? 
Pracują za dużo czy za mało? Strajk w szkołach zapowiadany na dwa dni przed egzaminem gimnazjalnym i krótko przed egzaminami ósmoklasi-
stów. To tematy, o których się mówi. I które żywo wszystkich nas obchodzą lub powinny obchodzić. Dlaczego? Bo to nie my będziemy stanowić o 
przyszłości (także naszej), tylko nasze dzieci czy wnuki. A to, jaka to będzie przyszłość, zależeć będzie od ich wykształcenia i umiejętności radzenia 
sobie z wyzwaniami. Czy dadzą sobie radę w zmieniającym się coraz bardziej świecie i w zderzeniu z nowymi technologiami? Czy szkoła ich do tego 
przygotuje? 

Oświata wymaga zmian

Dla Powiatu Strzeleckiego od sa-
mego początku jego funkcjonowania 
edukacja stanowi jeden z priorytetów. 
Czynniki ekonomiczne są drugopla-
nowe w stosunku do społecznych. 
Właśnie dlatego od samego początku 
dokładamy do subwencji oświatowej. 
Nie inaczej było w roku 2018, czy w 
tym roku. W ubiegłym roku dołożyli-
śmy ok. 1,6 miliona złotych do oświa-
ty.

W tym roku – podobnie. Wy-
chodzimy z założenia, że trzeba to 
robić. Powiat Strzelecki dba o bazę 
dydaktyczną, o warunki uczenia się i 
nauczania. Nie przypadkiem uczest-
niczymy w tylu projektach, twardych, 
czyli inwestycyjnych i miękkich, czyli 
podnoszących umiejętności i kompe-
tencje uczniów i nauczycieli, współ-
fi nansowanych przez UE. Współfi -
nansowanym, czyli takim, do których 
również dokłada Powiat Strzelecki z 
własnego budżetu. Nasze szkoły stają 
się coraz nowocześniejsze i poziomem 
naucznia nie odiegają od tych, o któ-
rych mawia się „renomowane” i które 
usytuowane są w dużych ośrodkach 
miejskich.

A ile zarabiają u nas nauczyciele?
Nie ma czegoś takiego, jak śred-

nia płaca nauczyciela. Wynagrodzenie 
nauczyciela zależy od tego, na jakim 
stopniu awansu zawodowego się znaj-
duje i tylko w tym kontekście można 
mówić o średnich płacach. Czy jest 
stażystą rozpoczynającym pracę, czy 
nauczycielem dyplomowanym, czyli 
na ostatnim stopniu awansu. Jakie ma 
pensum i ile nadgodzin.Wynagrodze-
nia zasadnicze określone są w Roz-
porządzeniu Ministra Edukacji Naro-
dowej. Część subwencji oswiatowej, 
którą otrzymują samorządy z budże-
tu państwa jest przeznaczona na ten 
właśnie cel. One same natomiast mogą 
kształtować wysokość dodatków do 
pensji. Na ostatniej sesji, w lutym, 
Rada Powiatu uchwaliła zmianę ich 
wysokości. W zdecydowanej więk-
szości są to zmiany procentowe pod-
wyżyszajace dotychczasowe dodatki, 
co oznacza, że przy wzroście pensji 
zasadniczej następuje automatycznie 
również wzrost wysokości dodatku, 
np. dodatek za trudne warunki dla wy-
chowawców Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego wzrósł do 20 proc., 
dodatek za prowadzenie zajęć dydak-

tycznych w szkołach specjalnych dla 
uczniów niedostosowanych społecz-
nie wzrósł do 17 proc. a wysokość 
wypłaconego dodatku za opiekuna 
nauczyciela stażysty i kontraktowego 
wzrosła z 40 do 80 złotych., a doda-
tek za wychowawstwo wzrósł z 45 do 
120 złotych. Jednak moim zdaniem 
nauczyciele zarabiają za mało. Nie 
tylko w „naszych” szkołach. W całym 
kraju. A to właśnie w ich rękach jest 
przyszłość młodego pokolenia. I to 
oni mają sprawić, by dzieci chciały 
się uczyć i w ogóle chodzić do szkoły. 
Nie wszyscy nauczyciele potrafi ą tego 
dokonać i zarazić pasją.

Kraje, które postawiły na eduka-
cję, wygrywają. Dobrym przykładem 
jest Finlandia. Na ten przykład po-
wołuję się nie pierwszy raz, bo jest 
spektakularny: z zacofanego rolnicze-
go kraju stała się technologiczną po-
tęgą. Tyle tylko, że tam proces zmian 
w oświacie rozłożony został na lata. 
W wielu krajach, w tym skandynaw-
skaich w ogóle stosuje się nieco inne 
podejeście do nauczania niż u nas. 
Tam naczelną zasadą jest myśl Kon-
fucjusza sprzed wieków „Powiedz mi, 
a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. 

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. W 
innych z powodzeniem stosuje się 
metody nauczania Montessori, czyli 
uczenia przez zabawę. A u nas? U nas, 
nauczycieli sprowadzono do roli nad-
zorców egzekwujących opanowanie 
zbyt obszernego materiału, jak ktoś to 
celnie określił. Inne są też nauczyciel-
skie pensje.

Czy szkoły, dla których Powiat 
Strzelecki jest organem prowadzą-
cym, przyłączą się do ogólnopolskie-
go strajku?

Organ prowadzący nie jest praco-
dawcą, więc mógłbym na to pytanie 
nie odpowiadać. Wiemy jednak oczy-
wiście, „na czym stoimy”. Związki 
zawodowe w naszych szkołach weszły 
w spór zbiorowy z dyrekcjami. Na-
uczyiele, podobnie jak w całej Polsce, 
domagają się tysiąca złotych podwyż-
ki. Tyle tylko, że samorząd, jak już 
wspomniałem, nie odpowiada W tej 
chwili mogę powiedzieć, że wszystko 
wskazuje na to, że w naszych szko-
łach strajk będzie. Może ten strajk 
będzie początkiem poważnych zmian 
w oświacie w całym kraju. Bo oświata 
wymaga zmian.

Zapisała Marta Górka

Za całą sferę edukacji w 
Powiecie Strzeleckim odpo-
wiada wicestarosta Walde-
mar Gaida. I to jego pytam o 
edukację i zwracam się z py-
taniami, czy nasz samorząd 
dokłada do oświaty? Czy 
w naszych szkołach będzie 
strajk? 

Mocny wiatr w czasie ostatniego weekendu (zaczęło wiać w piątek w nocy 8 marca) spowodował ogromne zniszczenia. Zerwane dachy, pożar w Bokowem koło Łazisk od 
uderzenia pioruna, który spowodował doszczętne zniszczenie domu mieszkalnego, zawalenie się części stropu w bloku przy ul. Sosnowej w Strzelcach Opolskich, uszko-
dzone budynki mieszkalne i gospodarcze, powalone drzewa tarasujące drogi, uszkodzone linie telefoniczne i energetyczne, konary spadające na motocyklistów i samochód 
strażacki jadący do jednego takiego przypadku. Ranni strażacy w Zalesiu Śląskim. 
Tak działo się w całym powiecie strzeleckim. W sumie strażacy interweniowali ponad sto razy, jak informuje rzecznik PSP w Strzelcach Opolskich Piotr Zdziechowski.

Wichury, pożary. Ponad 100 interwencji straży
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Sesja Rady Powiatu

Piąta w tej kadencji sesja zwo-
łana została na 27 lutego br. Po 
przyjęciu przez radnych porządku 
obrad, do którego wprowadzono na 
wniosek starosty Józefa Swaczyny 
kilka autopoprawek, wręczono listy 
gratulacyjne oraz kwiaty mieszkań-
com naszego powiatu, którzy zdo-
byli Laury Umiejętności i Kompe-
tencji, przyznawane przez Opolską 
Izbę Gospodarczą.

Te zaszczytne wyróżnienia za rok 
2018 otrzymali:

Srebrne Laury Umiejętności i 
Kompetencji  - PPO Strzelce Opol-
skie i Dyrektor Jadwiga Kwiatkow-
ska w kategorii Polskie przedsiębior-
stwo, a w kategorii Kultura – Zespół 
Teatralny „Faska” z Piotrówki pod 
opieką Emilii Szpiech.

Złoty Laur Umiejętności i Kom-
petencji w kategorii Pro Publico Bono 
otrzymał Mieczysław Wojtaszek Dy-
rektor Wydziału Polityki Społecznej 
i Zdrowia Opolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego.

Platynowymi Laurami Umiejęt-
ności i Kompetencji wyróżnieni zo-
stali: Jan Mika właściciel Zakładu 
Produkcji Okien „Drewnoplast” ze 
Strzelec Opolskich, Rajmund Ada-
mietz Prezes Zarządu Adamietz Sp. 
z o.o. oraz Joachim Wiesiollek Pre-
zes Zarządu Transannaberg Wie-
siollek J.m. Spółka Jawna ze Strze-
lec Opolskich. 

Informację o pracy Zarządu Po-
wiatu w okresie międzysesyjnym 
przedstawił radnym starosta J. Swa-
czyna, a radny Kazimierz Kubal w 
związku z nią zapytał o kanał hutniczy.

Odpowiedzi udzielił Janusz Żył-
ka członek Zarządu Powiatu: - Bur-

mistrz Zawadzkiego wystosuje wnio-
sek (na razie materiały do niego są 
uzupełniane) do ministerstwa o prze-
jęcie kanału. To postępowanie może 
doprowadzić do przekazania środków 
przez Wody Polskie na uporządkowa-
nie i modernizację kanału.

Drugie pytanie radnego K. Ku-
bala dotyczyło spotkania w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Za-
wadzkiem z pracodawcami z terenu 
gminy Zawadzkie.

Wicestarosta Waldemar Gai-
da w odpowiedzi poinformował, że 
spotkanie zostało zainicjowane przez 
burmistrza Zawadzkiego, dotyczy-
ło oferty szkoły, rozwoju kierunków 
kształcenia w powiązaniu z możli-
wościami zatrudnienia, wcześniej 
odbywania praktyk zawodowych w 
przedsiębiorstwach z danego terenu, a 
docelowo ścisłego powiązania kierun-
ków kształcenia z rynkiem pracy. 

Kolejnym punktem obrad była 
Informacja Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów z działalności w roku 
2018 (o czym piszemy szerzej na str. 
5), przedstawiona przez Małgorza-
tę Płaszczyk-Waligórską, przyjęta 
przez radnych przy jednym głosie 
przeciw. 

Następnie nadkom. Arkadiusz 
Chętnicki p.o. Komendanta Powia-
towego Policji w Strzelcach Opol-
skich przedstawił Raport o stanie bez-
pieczeństwa w powiecie strzeleckim 
w roku 2018 (o tym więcej w tekście 
poniżej „Czy w naszym powiecie jest 
bezpiecznie”). Raport przyjęty został 
jednogłośnie przez radnych.

Jednogłośnie radni przyjęli rów-
nież uchwały w następujących spra-
wach:

-  nowelizacji uchwały z 19 grudnia 
2018 r. w sprawie uchwalenia te-
matyki i terminów sesji Rady Po-
wiatu Strzeleckiego na rok 2019

-  trybu udzielania i rozliczenia do-
tacji dla niepublicznych szkól 
prowadzonych na terenie powiatu 
strzeleckiego przez inne niż Po-
wiat Strzelecki organy prowadzą-
ce oraz trybu przeprowadzania 
kontroli prawidłowości ich pobra-
nia i wykorzystania

-  ustalenia regulaminu określające-
go niektóre zasady wynagradzania 
nauczycieli za pracę oraz zasa-
dy przyznawania nauczycielom 
zatrudnionym w oświatowych 
jednostkach organizacyjnych 
prowadzonych Powiat Strzelecki 
dodatków do wynagrodzenia i na-
gród (o tym szerzej w rozmowie z 
wicestarostą Waldemarem Gaidą)

-  wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Szpital Powiatowy Im. Pra-
łata J. Glowatzkiego w Strzelcach 
Opolskich umowy dzierżawy 
Kolejne głosowanie miało się od-

być nad projektem uchwały w sprawie 
nadania statutu Samodzielnemu Pub-
licznemu Zakładowi Opieki Zdrowot-
nej działającemu pod firmą: „Szpital 
Powiatowy J.Glowatzkiego w Strzel-
cach Opolskich”. 

W tym miejscu radny Ryszard 
Pagacz przedstawił swoje uwagi do 
projektu uchwały, wskazując, że pro-
jekt uchwały nie był przedstawiony 
na komisjach problemowych. Zarzucił 
również brak standardów w przygo-
towaniu uchwały, m.in. zastosowanie 
„prawa powielaczowego”. Zwrócił 
szczególną uwagę na zapis Statutu do-
tyczący uprawnień Rady Powiatu do 

Gratulacje dla zdobywców Laurów Umiejętności i Kompetencji 2018, przyznawanych przez Opolską Izbę Gospodarczą

wyboru składu Rady Społecznej Szpi-
tala oraz powołanie się na art.42 ust. 
4 ustawy o działalności leczniczej. W 
związku z dużymi wątpliwościami do-
tyczącymi przedstawionego projektu 
złożył wniosek formalny o wycofanie 
uchwały z obrad.

Radca prawny Piotr Szyndzie-
lorz  odniósł się do stwierdzenia 
radnego na temat „prawa powiela-
czowego”, wyjaśnił, że stosowanie 
powtórzeń zapisów z ustaw jest nie-
zbędne, aby uchwała była czytelna i 
zrozumiała dla adresata.

Starosta J. Swaczyna z kolei za-
pewnił, że w pracach nad przyszłymi 
uchwałami zostanie bardziej precyzyj-
nie sformułowane, z czego wynikają 
określone zapisy.

Przewodniczący Rady Powiatu 
Stefan Szłapa zwrócił się z pytaniem 
do dyrektor szpitala Beaty Czem-
piel, czy z jakichś pilnych uwarunko-
wań wynika konieczność procedowa-
nia tej uchwały na obecnej sesji.

Ponieważ odpowiedź dyrektor B. 
Czempiel była przecząca,  przewod-
niczący Rady S. Szłapa formalny 
wniosek radnego R. Pagacza o wy-
cofanie projektu tej uchwały z obrad 
poddał pod głosowanie. Wniosek o 
wycofanie uchwały został przyjęty: 15 
radnych za, 2 przeciw.

Kolejnym punktem obrad było 
głosowanie nad projektem uchwały 
w sprawie określenia zadań realizo-
wanych przez Powiat Strzelecki, na 
które przeznacza się w 2019 środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych i wysokość 
środków na ich finansowanie. Przed 
przystąpieniem do głosowania staro-
sta J. Swaczyna przedstawił infor-

mację na temat przepływu środków z 
PRON i dodał, iż w budżecie Powia-
tu Strzeleckiego wygospodarowano 
100 tys. zł na potrzeby osób niepeł-
nosprawnych (o tym, ile i na co prze-
znacza się środki PFRON – piszemy 
na str. 3).

Uchwała w tej sprawie przyjęta 
została jednogłośnie, podobnie jak w 
sprawach:
-  zmiany budżetu i zmian w budże-

cie Powiatu Strzeleckiego na rok 
2019

-  zmiany wieloletniej prognozy fi-
nansowej Powiatu Strzeleckiego 
na lata 2019-2022
W punkcie Interpelacje, zapytania, 

wnioski i oświadczenia radna Mariola 
Matuszek na wniosek sołtysa Jaryszo-
wa poruszyła kwestię bezpieczeństwa 
ruchu na i wzdłuż ulicy Strzeleckiej w 
Jaryszowie. Droga i pobocze uległy 
zniszczeniu, na danym odcinku nie 
ma chodnika, a w pobliżu znajduje 
się szkoła i przedszkole. Ze względów 
bezpieczeństwa należałoby sprawę 
drogi potraktować jako pilną. 

Przewodniczący Rady S. Szłapa 
dodał: - Sądzę, że Zarząd potraktuje 
sprawę jako pilną.

Radny Joachim Szostok z ko-
lei wnioskował, by materiały sesyjne 
dostarczane były z takim wyprzedze-
niem, aby wszystkie komisje miały 
możliwość wcześniejszego zapozna-
nia się z nimi. 

Przewodniczący Rady S. Szłapa 
poinformował, że wpłynęła jedna in-
terpelacja radnego Sławomira Tubka.  
Obecnie są gromadzone materiały, a 
odpowiedź na interpelację zostanie 
udzielona w ustawowym terminie.

oprac. M. Górka

W całym roku 2018 roku na tere-
nie powiatu strzeleckiego odnotowano 
łącznie 358 postępowań wszczętych w 
7 kategoriach przestępstw najbardziej 
uciążliwych dla społeczeństwa.  To 
bójki, pobicia, kradzieże, kradzieże z 
włamaniem czy uszkodzenie rzeczy. 
W badanym okresie ubiegłego roku 
odnotowano 371 takich postępowań, 
co daje spadek o 13 w stosunku do 
roku poprzedniego.

W miesiącach styczeń- grudzień 
2018 roku na terenie powiatu strzele-
ckiego odnotowano łącznie 56 prze-
stępstw narkotykowych. W badanym 
okresie ubiegłego roku odnotowa-
no ich 45, co daje wzrost o 11 prze-
stępstw. Najwięcej na terenie działania 
KPP Strzelce Opolskie – 47 (w roku 
2017 – 42), na terenie działania KP 
Zawadzkie 6 (w 2017 - 2) i PP Leśnica 
– 3 (w 2017 – 1).

W miesiącach styczeń-grudzień 
2018 roku na terenie powiatu strze-
leckiego odnotowano łącznie 14043 
wykroczeń, czyli odnotowano spadek 
o 3309 wykroczeń w stosunku do roku  
2017.

Stan bezpieczeństwa na naszych 
drogach

Jak zauważono w Raporcie, stan 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 
2018 roku w stosunku do roku ubie-
głego nie poprawił się. W 790 zda-
rzeniach drogowych zaistniałych na 
terenie powiatu strzeleckiego odnoto-
wano:
-  wzrost liczby zdarzeń drogowych 

o 57,
-  wzrost liczby kolizji drogowych o 

49,
-  wzrost liczby wypadków o 8,
-  wzrost liczby osób rannych o 10,
-  spadek liczby osób zabitych o 1.

Od lat najwięcej zdarzeń odno-
towuje się na terenie gminy Strzel-
ce Opolskie, największej w naszym 
powiecie, w dodatku z głównymi 
ciągami komunikacyjnymi,  np. dro-
ga krajowa nr 94 – łącząca powiaty 
jak i województwo opolskie ze ślą-
skim oraz drogi wojewódzkie nr 426 
i nr 409. Na duży ruch w tej gminie 
wpływ ma także fakt, iż w Strzelcach 
Op. znajduje się wiele urzędów, w któ-
rych swe sprawy załatwiają wszyscy 
mieszkańcy powiatu. Na „naszym” 
odcinku autostrady A4 doszło do 119 
zdarzeń drogowych, co stanowi ponad 
15,1 proc. wszystkich na terenie po-
wiatu strzeleckiego. W obu gminach, 
przez które przebiega A4 ten odsetek 
był znacznie wyższy: w gminie Leśni-
ca było to ponad 49 proc., a w gminie 
Ujazd ponad 47 proc.

Najczęstszą przyczyną zdarzeń 

drogowych w naszym powiecie jest 
wina kierującego pojazdem, nieste-
ty. Prym w tej niechlubnej statystyce 
wiedzie nieustąpienie pierwszeństwa 
przejazdu, na drugim miejscu plasu-
je się  niedostosowanie prędkości do 
warunków ruchu oraz przekraczanie 
dozwolonej prędkości. W ciągu całego 
ubiegłego roku policjanci odnotowali 
aż takich 4747 wykroczeń! Zauważyć 
jednak należy, że nie za wszystkie ko-
lizje odpowiadają kierowcy czy piesi. 
Przyczyną blisko 21 proc. były zwie-
rzęta/obiekty na drodze lub niewłaści-
wy stan jezdni.

Trzeba też wspomnieć o tym, że w 
2018 roku doszło do 21 zdarzeń dro-
gowych (w tym 2 wypadków) z udzia-
łem nietrzeźwych uczestników ruchu 
drogowego. Sprawcami większości z 
nich byli kierujący pojazdami samo-
chodowymi. Badanie trzeźwości kie-

rowców to jeden z priorytetów policji. 
W ubiegłym roku policjanci Wydziału 
Ruchu Drogowego w 2018 roku prze-
prowadzili 29785 badań na zawartość 
alkoholu w wydychanym powietrzu, 
ujawniając przy tym 264 kierujących 
pod wpływem alkoholu lub środka 
działającego podobnie.

W tym miejscu policja przypomi-
na: każda osoba siadająca za kierowni-
cą pod wpływem alkoholu lub środka 
działającego podobnie do alkoholu 
staje się potencjalnym sprawcą wy-
padku, stanowi zagrożenie dla życia i 
zdrowia innych.

W Raporcie o stanie bezpieczeń-
stwa w naszym powiecie nie zabra-
kło też omówienia działań KP Policji 
w Strzelcach Op. na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa oraz realizacji progra-
mów profilaktycznych. 

(mg)

Czy w naszym powiecie jest bezpiecznie?
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Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Strzelcach Opolskich 
współpracuje z Regionalnym Ośrod-
kiem Polityki Społecznej w Opolu 
oraz Opolskim Centrum Demokracji 
Lokalnej FRDL w Opolu, które w ra-
mach projektu „Bliżej rodziny i dzie-
cka – wsparcie rodzin przeżywających 
problemy opiekuńczo-wychowawcze 
oraz wsparcie pieczy zastępczej – II 
edycja”, realizowanego w ramach 
Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 
„Dostęp do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych i społecznych w zakresie 
wspierania rodziny i pieczy zastęp-
czej” organizują wyjazdy dla dzieci i 
młodzieży z rodzin zastępczych z wo-
jewództwa opolskiego. Dzieci i mło-
dzież z rodzin zastępczych z terenu 
Powiatu Strzeleckiego chętnie uczest-

Codziennie w naszym życiu spo-
tykamy się z dużą ilością różnych 
stresorów, które dotyczą najczęściej 
naszej pracy czy życia rodzinnego. 
Mylne jest jednak myślenie, iż doty-
czą one wyłącznie świata dorosłych. Z 
sytuacjami stresującymi zmagają się 
także nasze dzieci, do których można 
zaliczyć gwałtowne zmiany w życiu, 
śmierć, pojawienie się młodszego ro-
dzeństwa czy nierealistyczne wyma-
gania rodziców względem dziecka. 
U nieco starszych dzieci czynnikami 
stresogennymi mogą być m.in. szkoła 
(oceny, klasówki, zadania domowe, 
przeciążenie nauką, niepowodze-
nia szkolne), relacje z rówieśnikami, 
ale także gry komputerowe. Objawy 
stresu mogą przyjąć formę bólów żo-
łądkowych, bezsenności, zgrzytania 
zębami, koszmarów nocnych, prob-
lemów z jedzeniem (brak apetytu lub 
nadmierne objadanie się), a nawet 

Stres – wróg czy przyjaciel?
mogą skutkować pojawianiem się 
różnych lęków.  Bodziec stresujący 
może jednak mieć pozytywne oblicze, 
a mianowicie wywoływać napięcie 
mobilizujące nas do działania. Istotny 
jest zatem poziom napięcia wywo-
łany przez stresory oraz dostępność 
własnych zasobów umożliwiających 
poradzenie sobie z daną sytuacją stre-
sującą.

Jak zatem walczyć z negatywnym 
stresem? Szczególnie ważne zwłasz-
cza u małych dzieci jest ustalenie 
przyczyny wywołującej u dziecka 
nadmierne napięcie, a następnie wy-
eliminowanie go lub ograniczenie 
jego działania. Innym sposobem może 
być nauka rozpoznawania własnych 
emocji oraz panowania nad nimi, 
służąca również wzmacnianiu od-
porności na czynniki stresujące. Ro-
dzice powinni modelować właściwe 
zachowania swoich pociech poprzez 

dawanie przykładów własnym zacho-
waniem w różnych sytuacjach spo-
łecznych, nazywanie przeżywanych 
emocji oraz wspólną analizę sytuacji 
trudnych i poszukiwania konstruktyw-
nych rozwiązań. U dzieci starszych tj. 
szkolnych, dodatkowo korzystne jest 
uczenie asertywności, zamiana często 
występujących zniekształceń w my-
śleniu (np. wyolbrzymianie/umniej-
szanie; etykietowanie lub katastrofi -
zacja) na pozytywne myślenie oraz 
nauka różnych sposobów relaksacji. 

W sytuacji pojawienia się jakich-
kolwiek wątpliwości lub zasięgnięcia 
porady, warto zgłosić się do specjali-
sty - psychologa. 

Wizytę do Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Strzelcach Opol-
skich rodzic umawia osobiście bądź 
telefonicznie, pod numerem telefonu 
774613026.

Teresa Macioł 
psycholog PPP w Strzelcach Op.

Bliżej rodziny i dziecka
niczą w tego typu wyjazdach dlatego 
też ferie zimowe w roku bieżącym 
siedmioro wychowanków z naszych 
rodzin zastępczych wzięło udział w 
dwóch wyjazdach. Dwoje wycho-
wanków wzięło udział w obozie edu-
kacyjnym o charakterze językowym 
w Międzybrodziu Bialskim. 

Podczas obozu realizowano część 
edukacyjną ale również młodzież mo-
gła skorzystać z warsztatów psycho-
logicznych czy warsztatów z doradcą 
zawodowym. 

Pięcioro wychowanków w młod-
szym wieku skorzystało z zimowiska 
w Karkonoszach, gdzie prowadzone 
były aktywne zajęcia w formie zaba-
wy ale również edukacyjne i profi lak-
tyczne dostosowane do wieku, potrzeb 
i możliwości dziecka.

Na ostatniej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie określenia zadań reali-
zowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2019 roku środ-
ki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości 
środków na ich fi nansowanie.

Ogółem w roku 2019 kwota środków na rehabilitację zawodową i rehabilita-
cję społeczną wynosi 1.186.691,00 zł.

W tym kwota 56 tysięcy złotych przeznaczona została na fi nansowa-
nie kosztów stażu osób niepełnosprawnych, natomiast pozostałą kwotę, czyli 
1.130.691,00 zł ze środków PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej przezna-
cza się na dofi nansowanie:
1)  Uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 57.263,00 zł
 opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
2)  Sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 16.000,00 zł
 niepełnosprawnych
3)  Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 413.757,00 zł
 przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 przyznawane osobom niepełnosprawnym
4)  Likwidacji barier architektonicznych,  19.611,00 zł
 w komunikowaniu się i technicznych, 
 w związku z indywidualnymi 
 potrzebami osób niepełnosprawnych
5)  Kosztów działalności Warsztatów Terapii 622.860,00 zł
 Zajęciowej w Zawadzkiem
6)  Usług tłumacza języka migowego  1.200,00 zł
 lub tłumacza przewodnika

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i terminów składania wniosków w 
ramach rehabilitacji społecznej udzielane są w PCPR w Strzelcach Opolskich, 
natomiast w ramach rehabilitacji zawodowej w PUP w Strzelcach Opolskich.

Dofi nansowanie dla osób 
niepełnosprawnych 
ze środków PFRON

 

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

MARZEC 2019

DYŻURY  APTEK 
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2019 r.

12. „Śląska”
13. „Słoneczna”
14. „Vita” 
15. „Dr. Max” 
16. „DOZ Apteka”
17. „LIBRA”
18. „Multifarm”
19. „Pro-Pharma”
20. „Gemini”
21. „Śląska”

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

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

Od 11.03.2019 ok godz. 10.00 zamknięta 
zostanie dla ruchu (za wyjątkiem mieszkań-
ców Zalesia Śl. oraz autobusów komunikacji 
zbiorczej) droga powiatowa 1401 O ul. Stra-
żacka w miejscowości Zalesie Śl. w związku 
z realizacją inwestycji pn.: Przebudowa drogi 
1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na 
odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi 
powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica 
– Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w 
Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowe-
rowej i odwodnienia. 

Planowany okres zamknięcia drogi – około 1 
miesiąc 

Objazd z Zalesia Śl. w kierunku Leśnicy, Góry 
Św. Anny, Zdzieszowic: Zalesie Śl. – DW 426 
– DP 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica 

Objazd z Leśnicy w kierunku DW 426 Zalesie 
Śl.: Leśnica – DP 1805 O Leśnica – Strzelce 
Opolskie – DW 426 – Zalesie Śl. 

W dalszym ciągu zamknięta jest również dla 
ruchu droga powiatowa nr 1435 O Zalesie Ślą-
skie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie 
Śląskie – Cisowa 

Objazdy oraz zamknięte drogi na mapce obok.

Zamknięta droga
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Całą piątką wyprawić się na inny 
kontynent… I tam spotkać się z pa-
pieżem. Wysłuchać, co ma do powie-
dzenia. Przeżyć to. I przeżywać nadal, 
choć pierwsze emocje już opadły. 

Taka wyprawa zdarza się może raz 
w życiu. Ale czwórka z tej piątki jest 
młoda. Przed Kają, Nadią, Natalią i 
Janem życie się dopiero otwiera. Oby 
ten wyjazd był tylko jednym z wie-
lu. Niezapomnianym. Choćby z tego 
względu, że był pierwszy.

- Pierwsze ogłoszenie, że prawdo-
podobnie będzie możliwość wyjazdu 
na Światowe Dni Młodzieży do Pa-
namy usłyszeliśmy w kościele półtora 
roku wcześniej – wspomina Zuzanna 
Sdzuj ze Strzelec Opolskich, najstar-
sza z tej piątki, prowadząca wraz z 
mężem zawodową rodzinę zastepczą. 

– To nas zainteresowało, bo temat 
był bliski naszym sercom. Dwa lata 
wcześniej, kiedy w Krakowie organi-
zowane były Światowe Dni Młodzie-
ży, gościliśmy u nas w domu pielgrzy-
mów z Libanu. Perspektywa czasowa 
dawała możliwość pomyślenia o kwe-
stiach finansowych, przygotowania się 
do ich sfinalizowania krok po kroku i 
rozłożenia ich w czasie. Tu istotna 
uwaga dla wszystkich: nie korzystali-
śmy z pomocy sponsorów.  

Jeszcze to przeżywamy

- Wyprawa była długa: od 13 
stycznia do 2 lutego. To był radosny 
czas dla wszystkich. Ogromne przeży-
cie duchowe. Byliśmy przecież przede 
wszystkim pielgrzymami. Dopiero w 
dalszej kolejności turystami – mówi 
pani Zuzanna. 

- Dla wielu pielgrzymujących na 
spotkanie z papieżem  czas w Panamie 
był też wyzwaniem, bo język hiszpań-
ski nie jest znany tak powszechnie 
jak angielski. Jednak młodzi ludzie są 
bystrzy, mają świeże umysły. Potra-
fią sobie poradzić nawet w trudnych 
sytuacjach. Na szczęście  w naszej 
15-osobowej grupie strzeleckiej aż 
dwie osoby znały go. To bardzo uła-
twiło kontakty. Tym bardziej, że nie 
kwaterowaliśmy w jednej miejsco-
wości, a kolejno w trzech. Gościły 
nas trzy rodziny i każda z nich była 
za nas odpowiedzialna podczas ŚDM. 
Panamczycy prtzyjmowali nas jak 
swoich, wracających z dalekiej podró-
ży. Na pierwszy tydzień dostaliśmy 
panamskie karty do telefonów, by 
móc korzystać z Internetu i komuni-
kować się podczas drogi na spotkanie 
z papieżem Franciszkiem. Jego słowa 
skierowane do dorosłych, by pomagali 
młodym, nie odcinali ich od korzeni, 
nie zostawiali ich bez pomocy, kiedy 
życie kieruje ich w stronę uzależnień, 
odczułam, jakby mówił wprost do 

mnie. Na co dzień doświadczam róż-
nych sytuacji z młodymi, dążącymi 
za wszelką cenę do samodzielności i 
może w innej sytuacji słowa papieża 
nie zrobiłyby na mnie takiego wra-
żenia. Może pomyślałabym „to tylko 
takie gadanie, choć ubrane w ładne 
słowa”. Jak widać, każdy młody czło-
wiek na świecie, niezależnie od tego, 
gdzie mieszka i kim jest, potrzebuje 
wsparcia, choć chce być autonomicz-
ny, bo przecież… jest prawie dorosły, 
jak mu się wydaje.

Ogromnie wzruszające były też 
inne chwile. Proszę wyobrazić sobie 
noc i ranek. Setki tysięcy ludzi uczest-
niczy w czuwaniu wraz z papieżem 
Franciszkiem. A nad Kampusem im. 
Jana Pawłą II panuje cisza. Ogromna 
cisza. Mimo takich tłumów. 

To wszystko były niezapomniane 
dni. Minęły. A ja codziennie myślę o 
tych rodzinach, które nas gościły. Każ-
dego dnia coś mi o tym przypomina. A 
to ryż z kurczakiem, który jest właś-
ciwie narodową panamską potrawą, 
w której zasmakowaliśmy wszyscy i 
w domu też ją przygotowujemy, a to 
smażone banany, które w Polsce mają 
przynajmniej zbliżony smak… A to 
jeszcze coś innego. 

Ta Panama tkwi we mnie. I w nas.

Marta Górka

Zainteresowanych jest nimi coraz 
więcej samorządów. 9 marca odbyło 
się spotkanie starosty Józefa Sawaczy-
ny, wicestrosty Waldemara Gaidy oraz 
prezesa firmy PKS w Strzelcach Opol-
skich Jacka Króla z przedstawicielami 
powiatu oławskiego. 

1 marca br. obchodzimy Narodo-
wy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych. Władze powiatu reprezentowane 
przez Członka Zarząd Powiatu Strze-
leckiego Janusza Żyłkę oraz Przewod-
niczącego Rady Powiatu Strzeleckie-
go Stefana Szłapę na Polanie Śmierci 
w Dąbrówce oddali hołd pomordowa-
nym. W tym miejscu zginęli żołnierze 
z oddziału „Bartka”. W uroczystości 
uczestniczyła też młodzież wszystkich 
naszych szkół wraz z nauczycielami.

Hołd pomordowanym

Jedź z Nami, czyli dobre praktyki

Celem spotkania było przedsta-
wienie „ścieżki”  powstania Związ-
ku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z 
NAMI” w Strzelcach Opolskich, który 
został powołany do życia 2016 roku, 
a dzięki współpracy Powiatu Strze-
leckiego i wszystkich gmin na jego 

terenie udało się stworzyć dobrze 
funkcjonujący u nas publiczny trans-
port zbiorowy. W dodatku od początku 
tego roku możemy jedziź po naszych 
drogach bartdziej komfortowo i eko-
logicznie dzięki nowo zakupionyum 
autobusom.

W dniach 1-3 marca 2019 roku uczeń klasy trzeciej Gimnazjum Krzysztof 
Kiecoń reprezentował szkołę w eliminacjach centralnych III Ogólnopolskiej 
Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów. Krzysztof podobnie jak w roku ubie-
głym uzyskał tytuł finalisty olimpiady.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Krzysztof finalistą 
Olimpiady

Wieloletnie doświadczenie peda-
gogiczne zmierzające do wyrównania 
szans edukacyjnych uczniów  oraz 
rosnące potrzeby środowiska lokal-
nego w zakresie zapewnienia prawid-
łowego procesu kształcenia i opieki 
nad uczniami niepełnosprawnymi w 
ramach ogólnodostępnej szkoły spo-
wodowały, że po czasie  przygotowań 
( poszukiwanie odpowiednich metod 
i form pracy dydaktyczno-wycho-
wawczej, opracowanie programów 
nauczania, itp.) w grudniu 2018 w 
CKZiU zaczął działać nowoczesny 
gabinet  rewalidacji indywidualnej. W 
pomieszczeniu, które zostało wyposa-
żone w nowe sprzęty i pomoce, zajęcia 
odbywa młodzież z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu lekkim, 

Różni – razem.
CKZiU - szkołą otwartą 

na potrzeby ucznia niepełnosprawnego.

niedosłuchem, ze sprzężonymi niepeł-
nosprawnościami oraz z autyzmem. 
Uczniowie realizują Indywidualne 
Programy Edukacyjno-Terapeutyczne 
poprzez  zajęcia specjalistyczne z 
oligofrenopedagogiem, surdopedago-
giem, logopedą, pedagogiem specjal-
nym i innymi terapeutami . 

Nowoczesny, estetyczny i właś-
ciwie wyposażony gabinet pozwala 
terapeucie na stworzenie atmosfery 
bezpieczeństwa , wzajemnego zro-
zumienia i życzliwości, która jest 
podstawą efektywnej pracy rewalida-
cyjnej oraz rozwija  wśród uczniów 
niepełnosprawnych poczucie, że są 
pełnoprawnymi i ważnymi członkami 
szkolnej społeczności.
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Problemów jest sporo. Najlepiej o 
tym świadczy statystyka. W ubiegłym 
roku Rzecznik udzielił 3675 porad 
mieszkańcom naszego powiatu. Każde-
go dnia odwiedza go, pisze lub dzwoni 
kilkunastu konsumentów.

Powiatowy Rzecznik Konsumen-
tów wykonuje zadania samorządu po-
wiatowego                  w zakresie ochrony 
praw i interesów konsumentów.

Do jego zadań w szczególności 
należy:
• poradnictwo (zapewnienie kon-

sumentom bezpośredniego po-
radnictwa w zakresie ochrony ich 
interesów), 

• informacja (informacja prawna o 
zakresie praw konsumentów), 

• występowanie do przedsiębiorców 
w sprawach ochrony praw i intere-
sów konsumentów, 

• edukacja (prowadzenie edukacji 
konsumenckiej) 

Na problemy – Powiatowy Rzecznik Konsumentów
• pomoc w sądowym dochodzeniu 

praw (możliwość wytaczania po-
wództwa sądowego na rzecz kon-
sumentów oraz wstępowania za ich 
zgodą do toczącego się postępowa-
niu o ochronę praw konsumentów). 
Rzecznik konsumentów jest in-

stytucją samorządową o charakterze 
doradczym dla indywidualnego kon-
sumenta.

Nie ma on uprawnień do wyda-
wania nakazów, zakazów, nakładania 
kar i grzywien na przedsiębiorców. 
Rzecznik służy konsumentowi przede 
wszystkim bezpłatną poradą prawną, 
a w celu wyegzekwowania należnych 
konsumentowi świadczeń wykorzystu-
je uprawnienia procesowe.

Jak wspomniano na wstępie, w roku 
2018 Rzecznik udzielił 3675  porad, 
w tym:
-        1139  - dotyczyło usług,
-        1191  - umów sprzedaży
-        542    - porady niekonsumenckie 
-        808    - informacje ogólne 

Część porad udzielanych jest tele-
fonicznie, część drogą mailową, część 
poprzez media społecznościowe, a 
część na miejscu w siedzibie Starostwa. 
W wielu przypadkach po udzieleniu 
stosownych informacji sprawy zostają  
wyjaśnione  i zakończone pozytywnie 
na korzyść konsumenta. Biorąc pod 
uwagę liczbę udzielonych porad i licz-
bę ofi cjalnie zarejestrowanych spraw 
mogę stwierdzić, iż po uzyskaniu infor-
macji dotyczących praw konsumentów 
i możliwości ich realizacji, konsumenci 
w większości potrafi ą skutecznie egze-
kwować swoje prawa.

W przypadku usług, najwięcej 

porad dotyczyło:
-  usług telekomunikacyjnych – 484
-  usług z sektora energetycznego i 

wodnego - 166
-  usług fi nansowych – 162
-  usług ubezpieczeniowych – 143

W przypadku umów sprzedaży 
najwięcej porad dotyczyło: 
-  odzieży i obuwia – 444
-  urządzeń gospodarstwa domowego, 

urządzeń elektronicznych i sprzętu 
komputerowego – 325

-  mebli, artykułów wyposażenia 
wnętrz, utrzymania domu – 178

-  samochodów i środków transportu 
osobistego – 123
Sprawy, które trafi ają do Rzecznika 

z prośbą o interwencję i wystąpienie 
do przedsiębiorcy to zazwyczaj spra-
wy bardziej skomplikowane, których 
konsumenci nie byli w stanie załatwić              
w sposób polubowny samodzielnie. 

W roku 2018 zarejestrowano 436 
takich spraw. Jest to nieznaczny spa-
dek  w porównaniu z ostatnimi latami. 
Jednakże sprawy te oceniam jako 
bardziej skomplikowane. W prostszych 
sprawach więcej konsumentów radzi 
sobie już samodzielnie i wystarczy im 
porada Rzecznika. 

Wystąpienia Rzecznika Konsumen-
tów w roku 2018:

W przypadku usług najwięcej wy-
stąpień dotyczyło:
-  usług fi nansowych - 59
-  usług telekomunikacyjnych – 52
-  usług z sektora energetycznego i 

wodnego - 33
-  usług ubezpieczeniowych – 24

W przypadku umów sprzedaży 
najwięcej wystąpień dotyczyło: 

-  odzieży i obuwia – 73
-  urządzeń gospodarstwa domowego, 

urządzeń elektronicznych i sprzętu 
komputerowego – 56

-  mebli, artykułów wyposażenia 
wnętrz, utrzymania domu – 38

-  produkty związane z opieką zdro-
wotną – 26
Przykładowe sprawy 

• Konsumenci zawarli umowę poza 
lokalem przedsiębiorstwa na po-
kazie na kwotę 7700 zł i zapłacili 
za towar gotówką. Odstąpili od 
przedmiotowej umowy i odesłali 
towar. Mimo to przez parę miesięcy 
nie doczekali się zwrotu wpłaconej 
kwoty. Po interwencji Rzecznika 
otrzymali zwrot wpłaconej go-
tówki;

• Konsumenci składali reklamację 
usługi turystycznej: zakwaterowa-
no ich w innym hotelu niż wyni-
kało to z umowy. Po interwencji 
Rzecznika otrzymali rekompensatę 
w wysokości 1400 zł;

• Konsument otrzymywał wezwania 
do zapłaty i był nękany telefonami 
za składkę ubezpieczeniową w wy-
sokości 691 zł, mimo skutecznego 
wypowiedzenia umowy na kolejny 
okres. Po interwencji Rzecznika 
wyjaśniono sprawę. 
Jednym z najważniejszych zadań 

Rzecznika jest edukacja konsumencka.     
W ramach edukacji konsumenckiej 

i działań informacyjnych podjęłam w 
roku 2018 następujące działania:   
• Udzielanie cyklicznych porad w 

dwutygodniku Powiat Strzelecki, 
jak również wypowiedzi do in-
nych lokalnych lub regionalnych 

mediów. 
• Spotkania z młodzieżą ze szkół 

średnich w Strzelcach Opolskich i 
Zawadzkiem

• Spotkania z mieszkańcami powia-
tu – głównie seniorami – akcja 
„Z Rzecznikiem przy kawie”, 
„Bezpieczny Senior”, Świadomi, 
Bezpieczni”, etc., w których wzięło 
udział ok. 250 osób.
Podstawowym celem Rzecznika 

jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców 
powiatu na poradnictwo konsumenckie 
i podnoszenie świadomości konsumen-
tów i przedsiębiorców. Myślę, iż cele 
te udaje mi się realizować  i poziom 
świadomości konsumenckiej jest coraz 
wyższy. Znaczna część mieszkańców 
powiatu wie, iż ma swoje prawa jako 
konsumenci i wie, do kogo się zwrócić 
w razie problemów. 

Rzecznik Konsumentów przyjmuje 
codziennie w godz. od 7 do 14 lub 15 (w 
poniedziałki i piątki do 14), jak również 
pełni dyżur w każdą 3 sobotę miesiąca 
od 9.00 do 13.00. Teoretycznie nie 
trzeba umawiać się do Rzecznika i 
można przyjść w godzinach urzędowa-
nia, jednakże z uwagi na interwencje, 
delegacje czy sprawy sądowe, Rzecznik 
nie zawsze jest w biurze dlatego dla 
bezpieczeństwa lepiej zadzwonić i 
umówić się na konkretny termin. 

Małgorzata Płaszczyk - Waligórska
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

ul. Jordanowska 2
47 – 100 Strzelce Opolskie

Pokój nr 6 – parter, 
tel. 77  440 17 56,  

mail – rk@powiatstrzelecki.pl

Mimo iż słońce przygrzewa coraz 
mocniej, nadal trwa sezon grzewczy, a 
więc i problem zanieczyszczenia po-
wietrza - smogu. Problem dotyczy nie 
tylko Krakowa i kilku innych dużych 
ośrodków. Na skutki zanieczyszczeń 
powietrza narażeni są mieszkańcy 
większości polskich miast jak również 
niejednej polskiej wioski. 

Ponad 80 proc. Europejczyków 
mieszka na terenach zurbanizowa-
nych, które nie spełniają norm ustano-
wionych przez światową Organizację 
Zdrowia. Szacuje się, że w Polsce każ-
dego roku ok. 45 tysięcy osób umiera 
na skutek zanieczyszczenia powietrza. 
Jak wynika z przeprowadzanych w 
tym zakresie  badań, substancje takie 
jak: pyły (pył PM10 i pył PM2,5), 
tlenek węgla, tlenki azotu, wielopier-
ścieniowe węglowodory aromatyczne 
i metale ciężkie, negatywnie wpły-
wają na jakość życia, mogą wywoły-
wać schorzenia układu oddechowego, 
krwionośnego i nerwowego, w tym 
astmę, zwiększają ryzyko zachorowa-
nia na choroby nowotworowe.

W celu poprawy jakości wdycha-
nego powietrza Sejmik Województwa 
Opolskiego uchwalił w dniu 30 stycz-
nia 2018 r. „Program ochrony powie-
trza dla strefy opolskiej i strefy miasta 
Opola” ze względu na przekroczenie 
poziomów dopuszczalnych pyłu PM 
10 i poziomu docelowego benzo(a)pi-
renu oraz poziomów dopuszczalnych 
pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla stre-
fy opolskiej. Program zawiera diagno-
zę jakości powietrza oraz zestaw ko-
niecznych działań naprawczych, które 
powinny wpłynąć na poprawę jakości 
powietrza. Chodzi m.in. o działania 
dot. opalania budynków (m.in. ograni-
czenie emisji instalacji o małej mocy, 

likwidacja ogrzewania węglowego w 
budynkach publicznych, termomoder-
nizacje budynków), transportu (m.in. 
rozwój niskoemisyjnego transpor-
tu zbiorowego, czyszczenie dróg na 
mokro) oraz ograniczeń emisji zanie-
czyszczeń z przemysłu. 

Tekst programu znajduje się pod 
linkiem: 
https://bip.opolskie.pl/wp-content/
uploads/2018/02/403-uch-POP-za-
łącznik.pdf

O środowisko powinien zadbać 
również każdy z nas, gdyż główną 
przyczyną powstania smogu jest tak 
zwana niska emisja, czyli wykorzy-
stywanie kotłów, pieców i kominków 
w gospodarstwach domowych. Ko-
rzystanie z przestarzałych pieców, pa-
lenie niskiej jakości węglem, wilgot-
nym drewnem, a czasem i odpadami, 
powoduje że do atmosfery dostają się 
szkodliwe substancje, które później 
wdychamy. 

Sposobem ograniczania niskiej 
emisji jest m.in. wymiana pieca na 
bardziej wydajny i przyjazny dla śro-
dowiska. O dotacjach na ten cel moż-
na dowiedzieć się w urzędzie gminy 
lub w Wojewódzkim Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Opolu, gdzie ogłoszony został 
nabór wniosków o dofi nansowanie 
w ramach Programu priorytetowego 
Czyste Powietrze. Szczegółowe infor-
macje odnośnie dotacji udzielanych 
przez WFOŚiGW znajdują się pod 
linkiem:
https://www.wfosigw.opole.pl/aktu-
alnosci/nabor-wnioskow-w-ramach-
-programu-priorytetowego-czyste-
-powietrze

Zadbajmy wspólnie o nasze środo-
wisko oraz zdrowie.

Zadbajmy o czyste powietrze

Już od początku roku ruszyły 
pierwsze kursy zawodowe w ramach 
projektu pn. : „Zawodowi Zawo-
dowcy” realizowanego przez Powiat 
Strzelecki dofi nansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020, w ramach Działania 9.2.1. 
Całkowita wartości projektu wynosi 
1 794 631,68 zł z czego otrzymane 
dofi nansowanie wynosi 1 615 168,50 
zł pozostała kwota, czyli 179 463,18 
zł  to wkład własny Powiatu Strzele-
ckiego ,  

W projekcie wsparciem zostaną 
objęci nie tylko uczniowie, ale równie 
nauczyciele i instruktorzy praktycznej 
nauki zawodu.

Uczniowie szkół zawodowych po-
wiatu Strzeleckiego tj.: Technikum i 
szkoły Zawodowej w Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Strzelcach Opolskich, Technikum 
i Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem 
oraz uczniowie Szkoły Branżowej w 
Zespole Placówek Oświatowych w 
Leśnicy przystąpili już do pierwszych 
kursów w zawodach Logistyka, spa-
wacza metodą MAG, elektryka, me-
trologa. Dodatkowo uczniowie szkół 
dzięki wsparciu przygotowują się do 
egzaminów zawodowych w branży 
stolarskiej, informatycznej, ekono-
micznie i gastronomicznej oraz szlifu-
ją swój język zawodowych w języku 
niemieckim.

Pod koniec lutego 2019 do szkół 
został dostarczony nowy sprzęt kom-

puterowy z akcesoriami i drukarką 3 
D, która to będzie wykorzystywana 
na zajęciach z programowania Solid 
Edge. Jeszcze w tym roku szkolnym 
rozpoczną się kursy na wózki widło-
we, suwnice, kursy baristy, barmana i 
carvingu, czyli umiejętność rzeźbienia 
motywów kwiatowych w owocach i 
warzywach. 

Dodatkowo 228 uczniów szkół 
zawodowych, przede wszystkim w 
okresie wakacyjnych odbędzie płatne, 
miesięczne (150h) staże i praktyki w 
instytucjach rynku pracy, na które ser-
decznie zachęcamy. Staże i praktyki 
stanowią idealne uzupełnienie zajęć 
zawodowych prowadzonych w szkole 
oraz daję ogromną możliwość na do-
bry start uczniów w ich życiu zawo-
dowym.

Dzięki wsparciu w  projekcie 34 
nauczycieli odświeży lub zdobędzie 

Zawodowcy ruszyli zawodowo

nowe kwalifi kacje w ramach studiów 
podyplomowych z zakresu technolo-
gii drewna, technika samochodowego, 
rachunkowości i fi nansów, zarządza-
nia kryzysowego i logistyki, kursów 
i szkoleń kwalifi kacyjnych z zakresu 
obsługi CNC, SEP, programowania ro-
botów, wiedzy ekonomicznej, progra-
mowania AutoCAd, gastronomi i tu-
rystyki oraz na stażach w instytucjach 
rynku pracy w branżach: hotelarskiej, 
mechatronicznej, elektronicznej, eko-
nomicznej, informatycznej i gastrono-
micznej . 

Rzeczowa realizacja projektu bę-
dzie trwała do lipca 2020 roku.  Pla-
nuje się aby wsparciem zostało obję-
tych minimum 290 uczniów. Zgodnie 
z zapisami projektu jeden uczeń może 
skorzystać z kilu proponowanych 
form wsparcia, do czego serdecznie 
zapraszamy.
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi

Kto może 
skorzystać                           

Forma 
zapisu 

Inne 
informacje               

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIVERE” z siedzibą w Warszawie (KRS 0000337010)
Lokalizacja punktu

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

Od 01.03.2019 r. zmieniła się lokalizacja 
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na tere-
nie Gminy Leśnica.
Leśnica - lokal znajdujący się w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Leśnicy przy ul. 1 Maja 
9 (lokal oznaczony numerem 16).

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

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

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

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Piątek

Piątek

Godziny 
świadczenia 
nieodpłatnej 

pomocy prawnej

7:30 - 11:30

14:00 - 18:00

11:30 – 15:30

7:30 - 11:30

8:00 – 12:00

Lokalizacja punktu

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

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

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

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

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

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Godziny
świadczenia 
nieodpłatnej 

pomocy prawnej

7:00 - 11:00

7:00 - 11:00

7:00 - 11:00

7:00 - 11:00

7:00 - 11:00

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

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

Lokalizacja punktu

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

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

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

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

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

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Piątek

Piątek

Godziny 
świadczenia 
nieodpłatnej 

pomocy prawnej

13:00 – 17.00
13:30 - 17.30*  

14:00 - 18:00

14:00 - 18:00

14:00 - 18:00

14:00 - 18:00

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

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

lipiec, wrzesień, listopad.

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

Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

W jubileuszowym 25 Między-
narodowym Turnieju Karate 
WKF RADA REGENTÓW 
zorganizowanym w Zawadz-
kiem 9 marca br. udział wzięło 
277 zawodników z 24 klubów 
z Czech, Słowacji i Polski. Za-
wody przeprowadzono w ka-
tegoriach wiekowych dzieci 6, 
7, 8, 9, 10, 11 lat, młodzików 
12-13 lat, kadetów 14-15 lat, 
juniorów 16-17 lat i seniorów 
+18. Zawodnicy rywalizowali 
w konkurencjach kata indywi-
dualnym i drużynowym oraz 
kumite, czyli walce sportowej. 
Zmagania trwały 6 godzin, ro-
zegrano 62 konkurencje, zwycięzcom wręczono okolicznościowe medale, dyplomy i puchary w tym 8 pucharów 
Starosty Strzeleckiego. Grono sponsorów wspierających turniej było szerokie i wszystkim serdecznie za to dzięku-
jemy. Zarząd klubu składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom, sędziom, instytucjom, zwodnikom, 
rodzicom i trenerom. 
Medale dla naszego klubu wywalczyli:
Złote:
1.  Chromiec Jagoda  w konk. kumite ind. dz. 8-9 lat (+30 kg).
2.  Talaga Michał w konk. kata ind chł. 13 lat.
3.  Grejner Wiktoria w konk. kumite ind. dz.+18 lat  (+61 kg).
4.  Talaga Michał w konk. kumite ind. chł. 12-13 lat (-40 kg).
5.  Sprancel Szymon w konk. kumite ind. chł 16-17 lat (-61 kg).
6.  Łapot Mateusz w konk. kumite ind. chł 16-17 lat (-76 kg).
7.  Szponder Natalia w konk. kumite ind. dz.+18 lat  (-61 kg).
8.  Drużyna w składzie:  Gołaś Kacper, Talaga Michał, Witek Patryk w konk. kata druż. chł. 10-13 lat.
Srebrne: 
1.  Kopeć Magdalena w konk. kumite ind. dz. 14-15 lat (-47 kg).
2.  Bartodziej Julia w konk. kumite ind. dz. 12-13 lat (+50 kg).
3.  Sprancel Marta  w konk. kumite ind. dz. 8-9 lat (-30 kg).
4.  Drużyna w składzie:  Wit Ksawier, Foryś Alex, Pruski Bartosz w konk. kata druż. chł. 9 lat i młodsi.
5.  Drużyna w składzie: Jerominek Martyna, Brodowy Nicole, Zając Julia w konk. kata druż. dz. 9 lat i młodsze.
Brązowe: 
1.  Rogowski Piotr w konk. kumite ind. chł. 10-11 lat (-35 kg).
2.  Witek Patryk w konk. kata ind. chł. 11 lat.
3.  Bartodziej Julia w konk. kumite ind. dz. 14-15 lat (+54 kg).
4.  Gołaś Kacper w konk. kumite ind. chł. 10-11 lat (-30 kg).
5.  Pruski Bartosz w konk. kata ind. chł. 9 lat.
6.  Talaga Michał w konk. kata ind chł. 14-15 lat.
7.  Koj Łukasz w konk. kumite ind. chł 14-15 lat (+70 kg).
8.  Wirska Kaja w konk. kumite ind. dz. 10-11 lat (-35 kg)
9.  Foryś Alex w konk. kata ind. chł. 7 lat.
10.  Zając Julia w konk. kumite ind. dz. 8-9 lat (-30 kg)
11.  Konieczko Kamil w konk. kumite ind. chł 12-13 lat (+50 kg).
12.  Drużyna w składzie:  Gołaś Kacper, Talaga Michał, Witek Patryk w konk. kata druż. chł. +14 lat.
13.  Drużyna w składzie:  Mraz Robert, Sprancel Szymon i Łapot Mateusz w konk. kata druż. chł. +14 lat.
14.  Drużyna w składzie:  Bartodziej Julia, Guzdek Alicja, Bunkowska Olga w konk. kata druż. dz.. 10-13 lat.
15.  Drużyna w składzie: Koperska Ilona, Sprancel Marta i Chromiec Jagoda w konk. kata druż. dz. 9 lat i młodsze.

Turniej Rada Regentów
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Centrala Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
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Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703,  Faks +48 77 4401701
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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
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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/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.

O F E R T Y   P R A C Y

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA 
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

Strzelce Opolskie dn. 27.02.2019r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081), podaje do pub-
licznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 27 lutego 2019 r, decyzji administra-
cyjnej Nr 90/19 o zmianie decyzji Nr 418/18 z dnia 10 października 2018 r. (sprawa 
UA.6740.1.345.2018.IS), wydanej na rzecz spółki BITO Technika Magazynowa Sp. z 
o.o., Plac Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, zatwierdzającej projekt budow-
lany i udzielającej pozwolenia na budowę hali produkcyjno-magazynowej z częściami 
socjalno-biurowymi, z obiektami towarzyszącymi, w skład których wchodzą:
-  budynek portierni,
-  wiata na rowery,
-  zbiornik przeciwpożarowy z pompownią,
-  układ dróg wewnętrznych z placami manewrowymi,
-  stanowiska postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych,
-  miejsce gromadzenia odpadów stałych,
-  instalacje wewnątrzzakładowe: gazowa, wodociągowa bytowa, wodociągowa 

pożarowa, kanalizacji sanitarnej,  kanalizacji deszczowej (brudnej i czystej), elek-
tryczna, w tym oświetlenia terenu, teletechniczna, w Zimnej Wódce na działkach 
ewid. nr: 29/31, 29/32, 29/20, 29/22, 28/9, 28/10, 26/20, 26/21 jedn. ewid. Ujazd 
- obszar wiejski, w części dot. projektu budowlanego, w zakresie zgodnym z pro-
jektem zmian.

                      
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich

–Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212  
(w godzinach pn. 7.30÷17.00, wt.-czw. 7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00), 

można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

PRACOWNIK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie,
ADMINISTRACYJNO  -  dośw. zawodowe min. 1 rok,
- BIUROWY  -  znajomość j. niemieckiego 
   w mowie i w piśmie
HANDLOWIEC  STRZELCE OPOLSKIE - dobra znajomość j. niemieckiego,
  - wykształcenie średnie
PIELĘGNIARKA  STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie kierunkowe
 LEŚNICA
 SZYMISZÓW
KOSMETYCZKA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie kierunkowe
RECEPCJONISTA IZBICKO -  wykształcenie średnie, 
HOTELOWY  -  podstawowa znajomość języka  

niemieckiego
POMOCNIK STRZELCE OPOLSKIE - wykszt. zasadnicze zawodowe
WULKANIZATORA
KONTROLER ZIMNA WÓDKA - wykształcenie średnie zawodowe 
JAKOŚCI
MECHANIK ROZMIERZ - wykszt. zasadnicze zawodowe
SAMOCHODÓW 
CIĘŻAROWYCH
INSTALATOR STRZELCE OPOLSKIE - wykszt. zasadnicze zawodowe, 
WOD. – KAN.,  - świadectwo kwalifikacyjne 
CO, I GAZ.   E grupa G3,
  - doświadczenie zawodowe
PRACOWNIK  ZAWADZKIE  - wykszt. zasadnicze zawodowe 
PRODUKCJI
MASARZ ROZMIERKA -   wymagane doświadczenie zaw.
KASJER LEŚNICA -   wymagana książeczka 
SPRZEDAWCA    sanepidowska lub chęć jej 
    wyrobienia
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -   wymagana książeczka 
W SKLEPIE   do celów sanitarno 
MIĘSNYM   - epidemiologicznych
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wymagana książeczka 
W MAŁEJ   sanepidowska 
GASTRONOMII   lub chęć jej wyrobienia 
OBSŁUGA KLIENTA STRZELCE OPOLSKIE - wymagana książeczka 
W STACJI PALIW   sanepidowska 
   lub chęć jej wyrobienia
PRACOWNIK BUD. WG ZLECEŃ
PRACOWNIK ZAWADZKIE - uprawnienia do obsługi 
BRYGADY   suwnicy z poziomu roboczego, 
TRANSPORTOWEJ  - zdolność do pracy pow. 3 m
ŚLUSARZ MONTER STRZELCE OPOLSKIE - znajomość rysunku technicznego
  - obsługa spawarki
MECH. MASZYN STRZELCE OPOLSKIE - mile widziane wykształcenie 
BUDOWLANYCH   kierunkowe
KONSERWATOR KOLONOWSKIE - wykształcenie średnie zawodowe, 
SIECI  - prawo jazdy kat. B,
SANITARNYCH   - uprawnienia elektryczne
FREZER ZAWADZKIE - wymagane uprawnienia do obsługi 

frezarki CNC oraz obsługi suwni-
cy z poziomu 0

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

jezdniowych
LAKIERNIK BORYCZ - wykszt. zasadnicze zawodowe
  - 5 lat doświadczenia
OPERATOR WÓZKA OLSZOWA 
WIDŁOWEGO
OPERATOR OLSZOWA 
PRODUKCJI
OPERATOR MASZYN ZIMNA WÓDKA - wykszt. zasadnicze zawodowe
OPERATOR MASZYN STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
OPERATOR MASZYN ZAWADZKIE 
I URZĄDZEŃ 
DO PRZYUCZENIA
OPERATOR STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
ŻURAWIA  - uprawnienia 
SAMOJEZDNEGO
POMOCNIK WEDŁUG ZLECEŃ 
HYDRAULIKA

Informujemy:
 w sobotę, 17 marca 

Wydział Komunikacji i Transportu na stanowiskach związanych 
z rejestracją pojazdów oraz kasa 

będą czynne w godzinach od 9:00 do 13:00.
***

w godzinach od 9:00 do 13:00 dyżur 
pełni Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
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Z ogromną przyjemnością informujemy dziś 
Państwa o tym, że grono Jubilatów - mieszkańców 
powiatu strzeleckiego - którzy w ostatnim czasie 
obchodzili swoje okrągłe urodziny, znów się po-
większyło! 

Dwie Jubilatki - w imieniu całej naszej społeczności - z gratulacjami 
oraz najlepszymi życzeniami odwiedzili przedstawiciele władz samorzą-
du powiatowego.

Pani Hildegarda Piechaczek mieszkanka Suchodańca, 90. rocznicę 
urodzin świętowała 10 marca br. W tym wyjątkowym dniu z najlepszymi 
życzeniami, listem gratulacyjnym oraz urodzinowym upominkiem od-
wiedzili Ją członkowie Zarządu Powiatu Janusz Żyłka i Jan Zubek.

Pani Ruta Piontek, mieszkanka Kadłuba, piękną rocznicę 90-lecia 
urodzin obchodziła 6 marca br. W dniu jubileuszu z urodzinowym pre-
zentem, listem gratulacyjnym i  najlepszymi życzeniami odwiedziła Jubi-
latkę Sekretarz Powiatu Ewelina Jelito.

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 

Ad multos annos!

W poniedziałek 11 marca 2019 r. Helmut Paisdzior, wieloletni poseł RP z ramienia Mniejszości Niemieckiej, odznaczo-
ny został Krzyżem Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Uroczystość odbyła się w Konsulacie 
Generalnym RFN we Wrocławiu, a zaszczytne odznaczenie wręczył konsul generalny RFN Hans Jörg Neumann który wy-
głosił też laudację. Przypomniał w niej działalność p. Helmuta Paisdziora na rzecz budowania mostów między dwoma na-
rodami – polskim i niemieckim. Wśród wielu znamienitych gości spotkania byli m.in. bp Andrzej Czaja, poseł RP Ryszard 
Galla, Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Wicemarszałek Roman Kolek, Przewodniczący Rady Powiatu 
Stefan Szłąpa, starosta Józef Swaczyna, wicestarosta Waldemar Gaida, radna Sejmiku Edyta Gola oraz burmostrzowie i 
wójtowie wszystkich gmina naszego powiatu. 

Helmut Paisdzior odznaczony

15 marca obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta. Jest to święto każdego z nas, gdyż wszyscy jesteśmy konsumen-
tami i to coraz bardziej świadomymi. Światowy Dzień Konsumenta został ustanowiony w 1983 r. Stało się to w roczni-
cę przemówienia (1962) prezydenta Johna Kennedy’ego w Kongresie USA, w sprawie projektu ustawy o ochronie praw 
konsumenta. Wówczas padło z jego ust stwierdzenie „konsumenci to my wszyscy”. Prezydent USA sformułował również 
cztery podstawowe prawa konsumentów: prawo do informacji, wyboru, do bezpieczeństwa i do reprezentacji

Z okazji 

 ŚWIATOWEGO  DNIA  KONSUMENTA
 wszystkim konsumentom z terenu powiatu zakupów bez problemów,
 towarów i usług  bez wad i skutecznego dochodzenia swoich praw

               życzy
 Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Strzelcach Opolskich 

***
Zapraszam na spotkanie 

„Z Rzecznikiem przy kawie” 
22 marca o godz. 10.00 

- do sali narad Starostwa Powiatowego
na pogadankę dotyczącą spraw konsumenckich i bezpieczeństwa konsumenckiego

Pani Hildegarda Piechaczek 
90. rocznicę urodzin świętowała 10 marca br.

Pani Ruta Piontek, 
piękną rocznicę 90-lecia urodzin obchodziła 6 marca br.


