
1 września, w rocznicę wybuchu II wojny światowej, 
obchodzimy Dzień Weterana, 

ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1997 roku, 
jako wyraz hołdu składanego żołnierzom walczącym 

o wolność i niepodległość Ojczyzny.

Wszystkim bohaterom walki o niepodległość 

składamy
 

wyrazy podziękowania i najwyższego uznania 
dla Waszej patriotycznej postawy, odwagi i poświęcenia.

Życzymy wszystkim Weteranom wszelkiej pomyślności i zdrowia 
oraz wdzięcznej pamięci kolejnych pokoleń 

o Waszych dokonaniach.

Rada Powiatu Strzeleckiego 
Zarząd Powiatu Strzeleckiego

Kochani, już po raz dziesiąty spotykamy się na wspólnym świętowaniu podczas naszej 
największej powiatowej imprezy „Święto Chleba”, zorganizowanej przez Zarząd Powiatu 
Strzeleckiego. Tym razem będziemy świętować pod hasłem Disco*Powiat. W terminarzu 
można, a nawet należy wpisać termin: 29-go, czyli ostatnia niedziela września! 

Startujemy korowodem o godzinie 14:00 sprzed naszego starostwa. A potem to już pój-
dzie lawinowo – będą szkockie dudy, taneczne pokazy, występ naszego rodzimego zespołu 
BIS. Wejdziemy na szczyt Kabaretu K2, a czas umilać będą rytmy disco w wykonaniu 
POWER PLAY oraz gwiazdy wieczoru SŁAWOMIRA. Dla milusińskich przygotowaliśmy 
„Wesoły Zakątek” z niespodziankami. Dla smakoszy  - stoiska Konsorcjum Producentów 
Kołocza Śląskiego oraz Alejkę lokalnych specjałów z niezrównanymi żędowickimi placka-
mi, miodami, pieczywem oraz ciastami. Słowem – trzeba tam po prostu być!

Zapraszamy! 
Więcej czytaj na str. 5

X Święto Chleba na 20-lecie Powiatu Strzeleckiego

Niedziela - 29 września 
w strzeleckim Parku Miejskim!

Nie ma dnia, żeby w mediach nie pojawiła się informacja o dramatycznie 
pogarszającej się sytuacji szpitali. Zwłaszcza powiatowych. Ale też innych 
samorządowych. Odchodzą lekarze i pielęgniarki. Zawieszane jest funkcjo-
nowanie oddziałów. Inne są zamykane. 

Szpitale stają się coraz bardziej niewydolne fi nansowo. Z miesiąca na 
miesiąc jest gorzej. Rosną koszty, a fi nansowanie świadczeń przez NFZ jest 
zbyt nisko wyceniane. Przy takich wycenach na procedury medyczne nie da 
się funkcjonować.

Ocenia się, że „w sieci szpitale powiatowe umierają po cichu”.
Więcej czytaj na str. 4

Dramat szpitali powiatowych. 

Do lekarza nie w 2026 roku, 
ale już w październiku 2019!

Dzięki szóstej już Białej Sobocie.
Nie przypadkiem Powiat Strzelecki 

został wyróżniony tytułem 
„Samorząd od Serca”

Więcej czytaj na str. 2

Wszystkich mieszkańców zapraszamy na obchody Dnia Weterana:
11:15 Zbiórka pod Ratuszem
11:30 Msza św. w Kościele Parafi alnym pw. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich
12:45 Złożenie kwiatów pod Pomnikiem ku czci Ofi ar Wojen i Przemocy

Nasz też jest w opałach
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Kolejki do lekarzy rosną, 
mimo szumnych zapowiedzi, że 
będzie inaczej. Dziś chyba żaden 
pacjent nie łudzi się, że wizyta w 
przychodni w ramach NFZ odbę-
dzie się bez odstania swojego w 
kolejce. Na wizytę u specjalisty 
nierzadko trzeba czekać kilka ty-
godni, miesięcy, a nawet lat. 

Chcesz skorzystać z porady 
kardiologa w Strzelcach Opol-
skich? Najbliższy wolny termin 
to 20 lipca 2020 r. Szukasz porady 
endokrynologa? Pierwszy wolny 
termin to 5 maja 2026 r. A może 
wybierasz się do ortopedy w sto-
licy powiatu? Tu dostaniesz się 
najszybciej: już 26 listopada tego 
roku! 

To nie są terminy wyssane z 
palca. To oficjalne dane z ostatnich 
dni, konkretnie z 16 i 19 sierpnia 
br., znalezione na stronie https://
terminyleczenia.nfz.gov.pl/!

Za długie kolejki na NFZ? Wo-
lisz bez kolejki i wybierzesz się 
prywatnie? Po co?

Nie trzeba czekać tak długo! 
W dodatku – nie trzeba płacić! Już 

Do lekarza nie w 2026 roku, 
ale już w październiku 2019!

praktycznie za chwilę rusza Biała 
Sobota! I tu kolejna dobra wiado-
mość: przewidziano konsultacje 
aż dla 315 pacjentów! Więcej niż 
w ubiegłym roku. Tradycyjnie za 
to przyjmować będą specjaliści 
wysokiej klasy, z renomowanych 
placówek leczniczych.

Szósta edycja tej prozdrowot-
nej organizowanej przez Zarząd 
Powiatu Strzeleckiego zaplanowa-
na została na sobotę 5 październi-
ka 2019 r. w godz. 7.30 – 18.00. 

Jak zwykle odbywać się będzie 
na terenie Szpitala Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich przy ul. 
Opolskiej 36A w wyznaczonych 
do tego celu gabinetach.

Kto może skorzystać z bez-
płatnych konsultacji specjali-
stów? 

Wszyscy mieszkańcy powiatu 
strzeleckiego. Jest jednak jeden 
warunek: najpierw trzeba się zare-
jestrować do lekarza i odebrać kar-
net upoważniający do skorzysta-
nia z bezpłatnych konsultacji oraz 
badań. Zapisy do lekarza odby-

wają się osobiście lub poprzez pi-
semne upoważnienie kogoś do tej 
czynności, zawierające PESEL i 
niezbędne dane. Dzieci i młodzież 
do 18 roku życia są rejestrowane 
przez rodzica. W każdym przypad-
ku konieczny jest dowód osobisty.

Rejestracja pacjentów od-
bywać się będzie w Sali narad (II 
piętro) w naszym Starostwie Po-
wiatowym przy ul. Jordanowskiej 2 
17 września br. od godz. 8.00 do 
godz. 18.00.

Osoby niepełnosprawne, ma-
jące trudności z poruszaniem się, 
powinny zgłosić swoją obecność u 
pracownika Informacji w holu sta-
rostwa na parterze. 

Do jakich lekarzy można się 
zapisać? Ilu pacjentów każdy z 
nich przyjmie?

Kardiolog – 100
Endokrynolog – 100
Reumatolog – 30
Ortopeda – 40
Urolog - 45
Jedna osoba może zapisać się 

na jedną konsultację i skorzystać 
z pakietu badań wskazanych przez 
danego lekarza. Nie ma znacze-
nia, czy ktoś korzystał już z porad 
lekarskich podczas poprzednich 
edycji Białej Soboty w naszym 
powiecie.

Dodatkowe informacje pod nu-
merem telefonu 77 440 17 59.

dok. ze str. 1

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci 

śp. Mariana Pudo
wieloletniego nauczyciela, 

dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych 
w Zawadzkiem 

w latach 1997-2007.

Rodzinie i Bliskim 
najserdeczniejsze wyrazy współczucia

składają
Rada i Zarząd Powiatu Strzeleckiego

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego

Ratowanie zabytków to jedno 
z zadań samorządu powiatowego. 
W każdej kadencji Rady Powiatu 
uchwalany jest Program Opieki nad 
Zabytkami. Wyznacza on najważ-
niejsze kierunki działań na cztery 
lata. 

Na ostatniej sesji Rady Powiatu, 
31 lipca, jednomyślnie  podjęta zo-
stała uchwała  w  sprawie  udzielenia 
dotacji celowej z budżetu Powiatu 
Strzeleckiego  na  prace  konserwa-
torskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru. Dzięki niej uchwale 
kwotą 40 tysięcy złotych zostanie 
dofinansowana  termomodernizacja  
Zameczku  w Zawadzkiem  (elewa-
cja  skrzydła  północnego na parte-
rze pom. nr 1 i 3), gdzie mieście się 
DPS prowadzony przez Zgromadze-
nie Braci Chrześcijańskich w Kop-
cu. To kolejny krok systematycznej 
pomocy Powiatu Strzeleckiego przy 
modernizacji zabytkowego Zamecz-
ku.

Umowę na to zadanie podpisano 
12 sierpnia w Sali narad strzeleckie-
go starostwa. 

Powiat Strzelecki reprezentowa-
li: starosta Józef Swaczyna, wice-
starosta Waldemar Gaida, członek 
Zarządu Powiatu Strzeleckiego Jan 
Zubek oraz Dyrektor Domu Pomo-
cy Społecznej w Zawadzkiem brat 
Krzysztof Siemiński.

Powiat ratuje zabytki

Ta umowa to kolejny krok długofalowej pomocy Powiatu Strzeleckiego 
przy modernizacji zabytkowego Zameczku.

Powiat strzelecki jest dobrym 
przykładem tego, jak może wyglą-
dać funkcjonowanie zbiorowego 
transportu publicznego, i to jesz-
cze przed wejściem w życie długo 
odkładanej ustawy. Co nie znaczy, 
że nie może być lepiej. Wszystko 
wskazuje na to, że będzie.

Dzięki dobrej współpracy 
wszystkich samorządów udało się 
doprowadzić do powstania pierw-
szego w Polsce Związku Celowe-
go Powiatowo-Gminnego „Jedź z 
nami”. Dzięki wspólnemu finanso-
waniu przewozów autobusowych 
udało się zlikwidować tzw. białe 
plamy w transporcie publicznym. 
Mieszkańcy naszego powiatu 
mogą środkami komunikacji pub-
licznej dotrzeć do pracy, szpitala, 
instytucji kultury. Mają zapewnio-
ne dogodne połączenia międzyg-
minne, także między ościennymi 
powiatami, ze stolicą wojewódz-
twa. O tym, że transport szkolny 
działa dobrze chyba nie trzeba już 
przypominać nikomu. Mało tego: 
jeździmy teraz bardziej komforto-
wymi autobusami, bardziej ekolo-
gicznymi, szybszymi. W planach 
są kolejne tego typu zakupy.

Strzelecki PKS, który przed 
laty samorządowi powiatowemu 

Będzie więcej 
linii autobusowych

udało się uratować przed upad-
kiem, jest operatorem wszystkich 
usług transportowych zlecanych 
przez Związek „Jedź z nami”. I 
jako pełniący tę funkcję skorzystał 
teraz z możliwości starania się o 
dopłaty z Funduszu rozwoju prze-
wozów autobusowych o charakte-
rze użyteczności publicznej. 

Ustawa o tym Funduszu 
uchwalona została 16 maja tego 
roku. Weszła w życie 18 lipca. 
Przewiduje dofinansowanie uru-
chomienia komunikacji zbiorowej 
na tych liniach, które nie funkcjo-
nowały co najmniej trzy miesiące 
przed wejściem w życie ustawy. 
A i u nas są miejscowości, które 
autobusy PKS omijały. Jeśli jest 
szansa, by przywrócić je na mapie 
przystanków – trudno z niej nie 
skorzystać .

Ową szansę stanowią wspo-
mniane dopłaty z Funduszu roz-
woju przewozów autobusowych. 
Związek „Jedź z Nami” wystąpił z 
wnioskiem o dopłaty na 10 liniach. 
Żeby je dostać jeszcze na ten rok 
budżetowy – wnioskodawca musi  
sfinansować przynajmniej 10 proc. 
kosztu usługi.

Fundusz rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze uży-
teczności publicznej jest  pań-
stwowym funduszem celowym. 
Jego dysponentem jest minister do 
spraw transportu, a w wojewódz-
twach – wojewodowie.  

Związek „Jedź z Nami” właś-
nie Wojewody Opolskiego złożył 
wniosek o dofinansowanie tych 
10 linii w wysokości 151 tysięcy 
złotych – informuje wicestarosta   i 
przewodniczący Zarządu Związku 
Waldemar Gaida.

Marta Górka
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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/

O F E R T Y   P R A C Y

SPEDYTOR STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie,
  -  j. niemiecki w stopniu bardzo dobrym
NAUCZYCIEL J. ANG.  LEŚNICA -  wykształcenie kierunkowe wyższe
W PRZEDSZKOLU   z przygotowaniem pedagogicznym,
NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe kierunkowe 
   z przygotowaniem pedagogicznym
POŁOŻNA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie kierunkowe,
KSIĘGOWA GÓRA ŚW. ANNY -  wykształcenie wyższe,
  -  min. 3 lata doświadczenia zawodowego
PRACOWNIK BACK OFFICE STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe,
  -  znajomość programu Excel 
AGROTECHNIK DORADCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie zawodowe,
TECHNICZNY
POMOCNIK TYNKARZA WYSOKA
DEKARZ WG ZLECEŃ
CIEŚLA WG ZLECEŃ
PRACOWNIK WG ZLECEŃ -  prawo jazdy kat. B
OGÓLNOBUDOWLANY
ŚLUSARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe,
  -  umiejętność czytania rysunku technicznego
SPRZEDAWCA  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
- SKLEP MIĘSNY
KUCHARZ STRZELCE OPOLSKIE
POMOC KUCHENNA STRZELCE OPOLSKIE
POMOC PIEKARZA UJAZD
MECHANIK POJAZDÓW STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
OSOB. I CIĘŻAROWYCH
MECHANIK SAMOCHODOWY ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
PRACOWNIK TARTAKU GRODZISKO
MAGAZYNIER JARYSZÓW -  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
MONTAŻYSTA OKIEN I DRZWI ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B,
  -  min. 5 miesięcy doświadczenia zawodowego
PRACOWNIK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe, 
PRODUKCJI/ KIEROWCA  -  mile widziane prawo jazdy kat. C
OPERATOR PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE

Więcej informacji i ofert pracy dostępnych na naszej stronie  internetowej   
http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

Prowadzenie własnej firmy przy-
nosi dwa razy większą satysfakcję niż 
praca na etacie i nie stoją za tym głów-
nie zarobki. Najbardziej doceniają w 
swojej pracy: wyzwania – 36 proc., 
relacje z ludźmi – 32 proc. i komfort 
pracy – 26 proc. Takie są wyniki dru-
giej edycji badania „Indeks Przedsię-
biorczości Tax Care”, opublikowanego 
wiosną tego roku. 

Jeśli więc zastanawiasz się, co 
wybrać: pracę na etacie czy własną 
działalność, może warto zastanowić 
się nad najnowszą ofertą strzeleckiego 
Powiatowego Urzędu Pracy. 

Osoby bezrobotne zarejestrowane 
w naszym PUP mogą składać wnioski 
o przyznanie dotacji na rozpoczęcie 
własnej działalności gospodarczej. 
Szczegóły – w ogłoszeniu obok. Za-
nim je jednak przeczytacie – jeszcze 
jedna uwaga: nie ma żadnych ograni-
czeń wiekowych. Warunek jest tylko 
jeden: składający wniosek musi być 
ujęty w rejestrze osób bezrobotnych.

Zacznij pracować na własny rachunek!
20 tysięcy dotacji na założenie firmy

Ogłoszenie !!!

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich  

przyjmuje 

od 29 sierpnia 2019 r. do 05 września 2019 r. 

wnioski osób bezrobotnych ubiegających się 
o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej.

Maksymalna kwota o jaką można się ubiegać 
to 20.000, zł         

Dodatkowe informacje można uzyskać 
w pokoju nr 9 Powiatowego Urzędu Pracy

w Strzelcach Opolskich  
Tel. 77 4621818

Już od 20 września 2019 r
bezpłatny kurs nadający kwalifikacje dla dorosłych

W  CENTRUM  KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO  i  USTAWICZNEGO

w  STRZELCACH  OPOLSKICH, ul. Powstańców Śl.3
tel.77 461 27 01; ckziu@ckziu-strzelce.pl

www.ckziu-strzelce.pl

T04 Produkcja wyrobów cukierniczych
 w zawodzie technik technologii żywności

 
Czas trwania: 652 godziny w systemie zaocznym – 10 miesięcy; w tym 
do 20 % godzin z zastosowaniem kształcenia na odległość
Ukończenie tego kursu umożliwi Ci przystąpienie do egzaminu potwier-
dzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, prze-
prowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną. Uczestnikami 
kursu mogą być osoby pełnoletnie o dowolnym poziomie wykształcenia, 
zarówno czynne zawodowo jak i pozostające bez pracy

Uczestnik kursu nauczy się:
• obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów 

cukierniczych
• sporządzania półproduktów cukierniczych
• sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych
• dekorowania wyrobów cukierniczych

Po ukończeniu kursu pracę znajdziesz w funkcjonujących na rynku cu-
kierniach, zakładach produkcyjnych czy też w firmach zajmujących wy-
twarzaniem czekoladek i słodyczy.

KKZ to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe
Zapisy w sekretariacie szkoły 

Szczegóły oraz wniosek o przyjęcie na stronie www.ckziu-strzelce.pl

UWAGA  WNIOSKODAWCY !
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Strzelcach Opolskich informuje, 
iż PFRON przywraca dofinansowania 
na wózki o napędzie elektrycznym 

w ramach Obszaru C Zadanie 1 „Aktywny Samorząd”

Do 10 tys. złotych dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o 
napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać z Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby z dysfunkcją na-
rządu ruchu.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Centrum 
pod nr telefonu (77) 461 33 81 wew. 34

Aktywny 
Samorząd
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Głosy samorządów to wołanie na puszczy

- Tak źle jak teraz jest w szpitalach powiatowych, jeszcze nie było. Po-
twierdza to ankieta wśród 150 takich placówek w kraju – oznajmia starosta 
Józef Swaczyna. – Nasz szpital, który w ub. roku miał najlepszą sytuację 
finansową wśród powiatowych placówek w województwie opolskim, rok 
2019 zakończy prawdopodobnie milionową stratą. Co na to wpływa? Wyceny 
procedur medycznych nie wzrastają od lat w znaczący sposób. Mamy okre-
śloną liczbę usług, jaką szpital może wykonać. Narzucono odgórnie ustalenia 
co do wynagrodzeń pracowników. Szpitale toną przez to właśnie. Owszem, 
dostają środki na pokrycie wzrostu pensji zasadniczych np. pielęgniarek, a 

gdzie pochodne, np. składki na ZUS? Kto ma to sfinansować? Samorząd? Czy szpital, który ledwo 
dyszy? Wzrost najniższych wynagrodzeń, wzrost cen prądu (w przypadku naszego szpitala to ok. 100 
tys. zł), wzrost inflacji, wzrost kosztów zaopatrzenia, zakupów itp. – to wszystko przekłada się na 
generowanie straty.  A poza tym jeszcze wprowadzona odgórnie liczba personelu przypadającego na 
jedno łóżko i spowodowane tym urealnienie liczby łóżek (czytaj: ograniczenie ich ilości, bo personelu 
brakuje w każdym szpitalu). Tu można zapytać: liczy się liczba przyjętych pacjentów, czy ważniejsza 
jest liczba łóżek? Przy tym nasz szpital, który modernizuje się w lwiej części dzięki środkom unijnym, 
został przez NFZ „ukarany”. Mniej zabiegów zostało wykonanych, to mniej pieniędzy na leczenie w 
następnym okresie kontraktowania. Gdyby tak szpitalny oddział jeden czy drugi został w ogóle wy-
łączony z działalności w czasie remontu – co zrobilibyśmy  po jego zakończeniu? Dziesięć milionów 
kosztowały szpitalne inwestycje i za to się karze?! 

- Rządzący są głusi na nasze apele - mówi starosta Józef Swaczyna. – Wcześniej przynajmniej z 
nami rozmawiano. Teraz apele o zmianę zasad finansowania szpitali samorządowych, czy to kolejnych 
konwentów starostów – a ileż to razy Konwent Starostów Województwa Opolskiego zabierał głos w 
tej sprawie! - czy Stanowiska (też kolejne) Związku Powiatów Polskich w tej samej kwestii w ogóle 
nie są brane pod uwagę. Na spotkaniach wiceminister Miłkowski rzuca miliardami, które płyną do 
szpitali, ale gdzie te pieniądze są? Trafiły do szpitali powiatowych? Bez zmiany systemu lepiej nie 
będzie. A ta zmiana systemu wymaga działań rządu. NFZ jest przecież tylko przekaźnikiem pieniędzy. 
Samorządowcy apelowali o 15-proc. wzrost stawek za wszystkie procedury realizowane przez szpitale 
powiatowe, o zwiększenie ryczałtów, które nie przewidują nadwykonań. Na razie nie ma odzewu. Tak-
że na apel w sprawie zwiększenia nakładów na służbę zdrowia na Opolszczyźnie – a mamy przecież 
najniższe w całej Polsce. 

Marta Górka

Dramat szpitali powiatowych. 

Nasz też jest w opałach
Kilka migawek
 
Sierpień 2018. W Warszawie spotyka się ok. 200 dyrektorów szpitali powiatowych i tyle samo 

starostów. Wystosowują apel do ministra zdrowia i prezesa NFZ o zmianę wycen procedur medycznych.
Grudzień 2018. Około 60 dyrektorów szpitali powiatowych wzięło udział w demonstracji przed 

Ministerstwem Zdrowia. Przekazują petycję w tej samej sprawie.
Drugiego kwietnia 2019 dyrektorzy szpitali powiatowych i samorządowcy demonstrowali przed 

siedzibą Ministerstwa Zdrowia, domagając się zwiększenia środków na funkcjonowanie swoich szpitali.
Maj 2019. Dyrektor Szpitala Powiatowego  w Nowym Mieście Lubawskim w wywiadzie oznajmia, 

że szpital przetrwa rok 2019 pod warunkiem, że powiat dołoży 1,5 mln zł do jego bieżącej działalności.
Lipiec 2019. Szpital Miejski w Sosnowcu traci płynność finansową. Zapowiada, że w sierpniu 

wypłaci w wymaganym terminie tylko 20 proc. pensji, resztę w ratach. 
24 lipca br. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Poli-

tyki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jednym z tematów były zasady 
wypłaty pielęgniarkom podwyższonych wynagrodzeń oraz zapewnienia na to szpitalom środków. 
Według zapewnień wiceministra Miłkowskiego pieniądze na ten cel są zapewnione w pełnym zakresie 
od 1 września do końca br.

31 lipca 2019. Na sesji radni Powiatu Strzeleckiego w uchwale poparli apel wystosowany przez Radę 
Powiatu Grójeckiego o zwiększenie środków na funkcjonowanie szpitali powiatowych: na zaspokojenie 
kosztów pracy i innych spowodowanych przez wprowadzenie nowych przepisów, które zdecydowanie 
pogorszyły finansową sytuację szpitali powiatowych.

8 sierpnia 2019. Posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich, którego tematem była pogar-
szająca się sytuacja szpitali powiatowych. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że w najbliższym albo 
samorządy powiatowe pokryją ujemnego wyniku finansowego własnego szpitala albo podejmą decyzję 
o ograniczeniu działalności lub w skrajnym przypadku o likwidacji szpitala. 

19 sierpnia 2019. Najwyższa Izba Kontroli opublikował wyniki kontroli w sieci szpitali. Uzdrowienie 
służby zdrowia okazało się obietnicą bez pokrycia. Pacjenci nadal nie mają swobodnego dostępu do 
świadczeń zdrowotnych, a długi placówek rosną.

To daleko nie wszystkie informacje o coraz gorszej kondycji szpitali, raczej bardzo subiektywny 
wybór. Gdzieś w mediach pokazał się też transparent Na jednej z demonstracji w Warszawie pojawił się 
transparent z napisem: „W sieci szpitale powiatowe umierają po cichu. SOS Szpital w Nowym Mieście 
Lubawskim sp. z o.o.”. To najlepiej oddaje istotę sprawy.

Pod patronatem medialnym naszego dwutygodnika

Sklep mięsny. Dwie 
wagi. Jedna ma służyć wa-
żeniu wędlin, druga – mięsa. 
Ale… są dwie sprzedawczy-
nie. Jedna odważa wędliny i 
mięso na jednej wadze, dru-
ga robi to samo na drugiej. 
Rękawiczki mają, ale i węd-
linę i mięso nakładają bez ich 
zmiany.

Sklep z pieczywem. 
Sprzedawczyni podaje bułki 
i chleb bez rękawiczek. Ka-
suje należność, po czym ob-
sługuje kolejną osobę.

W innym sklepie klient wybiera z szuflady 
chrupiące bułeczki. Rękawiczki jednorazowe ma 
tuż obok. Nawet nie patrzy na nie, nie mówiąc już 
o ich założeniu. To zbyt duży wysiłek, a poza tym 
to tylko dwie bułki, więc szkoda zachodu?

Takie obrazki to nie rzadkość. Jak mamy 
się zachować, widząc je? Reagować czy nie? 

Z takim pytaniem zwróciłam się do Katarzy-
ny Kanozy dyrektor strzeleckiego Sanepidu.

- Oczywiście trzeba reagować – odpowiada. – 
Takie sytuacje są nie do przyjęcia. Można powie-
dzieć, że prosimy o inny kawałek kiełbasy, mięsa 
czy o pieczywo, już nałożone w rękawiczkach. 
Wszędzie wdrożony jest system HACCP (ang. 
Hazard Analysis and Critical Control Points Sy-
stem), czyli zespół powiązanych ze sobą procedur 
zapewniający bezpieczeństwo żywności. Zgodne 
z tym systemem zasady postępowania powinny 
zapewnić nam kupowanie bezpiecznej żywno-
ści i zjedzenie bezpiecznych posiłków lokalach 
gastronomicznych. Procedury systemu HACCP 
obejmują cały cykl postępowania z żywnością, 
także z dezynfekcją pomieszczeń, lodówek, wag.

- Surowe mięso nie może stykać się z asorty-
mentem żywności przetworzonej, czyli musi być 
oddzielone od innych produktów. Jeśli ta zasada 
nie jest zachowana, klienci są narażeni na zaka-

Rękawiczki gryzą?

żenie różnymi drobnoustrojami, np. bakteriami 
z przewodu pokarmowego czy skóry zwierzęcia. 
Nie chodzi tylko o salmonellę, ale i inne, np. Li-
sterię monocytogenes. To bakteria beztlenowa, 
mogąca występować w mięsie, niepasteryzowa-
nym mleku i jego produktach, w rybach, niedo-
kładnie umytych owocach czy warzywach. W 
wyniku zakażenia nią u osób z obniżoną odpor-
nością może dojść nawet do poronienia czy do 
zapalenia opon mózgowych. W czasie planowych 
kontroli PSSE badamy mięso pod kątem wystę-
powania Listerii, ale warto pamiętać, że nie tylko 
w mięsie może ona wystąpić – mówi dyrektor K. 
Kanoza.

- A jeśli sprzedawca naszą uwagę skwituje, 
mówiąc „nie musi pani tu kupować”?

- Zawsze można takie sytuacje zgłosić do 
Sanepidu i poinformować sprzedawcę, że się to 
zrobi.

Reagujmy zawsze, gdy widzimy, że nie są 
zachowane zasady higieny w sklepach, restaura-
cjach czy barach. Za wszystko płacimy, ale czy 
chcemy płacić również za „dodatek” w postaci 
bakterii? I nie przejmujmy się, że ludzie z kolejki 
wezmą w obronę sprzedawców, bo wszystkim się 
spieszy, a my tylko utrudniamy życie wszystkim 
życie.

Źródło zdjęcia: fakt.pl
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Magiczne miejsca 
w powiecie 
strzeleckim 

- zabierz mnie tam! 

Przypominamy o konkursie! 
Jeszcze do 6 września czekamy na prace 

mieszkańców powiatu strzeleckiego!
Sporo jest u nas jest zakątków wartych polecenia nie tylko gościom, ale i 

naszym mieszkańcom. Warto je opisać, sfotografować i… WYGRAĆ!
Zarząd Powiatu Strzeleckiego ufundował nagrody, jakich u nas jeszcze nie 

było. To około godzinny lot balonem! Może podczas niego odkryjecie zupełnie 
nowe oblicze naszego powiatu? Czy można nie skorzystać z takiej szansy?!

Zapraszamy do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat wyjątkowych, 
magicznych zakątków naszego powiatu. Każdy może przesłać jeden tekst pole-
cający ciekawe miejsca na rodzinne lub samotne wycieczki. Liczy się ciekawa 
treść, osobiste spostrzeżenia, ciekawostki i atrakcje dotyczące prezentowanego 
miejsca. 

Do każdego tekstu (do 3000 znaków ze spacjami) można dołączyć także do 
3 zdjęć związanych z opisywanym przez Was miejscem lub trasą rowerową czy 
spacerową. Tekst nie może mieć charakteru reklamowego, zwłaszcza w odniesie-
niu do wskazanych przez Was hoteli czy pensjonatów. Dotyczy to też restauracji 
lub cukierni, warto jednak napisać, co w nich polecacie. 

Główne nagrody dla trojga zwycięzców to rekreacyjne loty balonem (nie na 
uwięzi)! Wy opisujecie swoje wrażenia, my fundujemy Wam zupełnie inne do-
znania!

Najlepsze opisy magicznych miejsc w naszym powiecie zostaną też nagro-
dzone voucherami na zabiegi fryzjerskie i kosmetyczne, bonami do fi zjoterapeu-
tów, darmowymi wejściówkami dla całych rodzin do JuraParku w Krasiejowie, 
karnetami na spływy kajakowe oraz talonami do restauracji na wspaniały obiad 
dla dwojga i na słodkie delikatesy w naszych lokalnych cukierniach.  

Piszcie. Fotografujcie. Dzielcie się opiniami. Wygrywajcie! Tego Wam 
wszystkim życzymy.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas tegorocznego Powiatowego 
Święta Chleba – 29 września.

Zamówiłem 
meble na 
wymiar w 
wydawałoby 
się rzetel-
nej fi rmie, 
niestety od 
kilku miesię-
cy nie mogę 
doczekać się 
zakończenia usługi. Zależało mi 
na wykonaniu mebli w określonym 
terminie z uwagi na uroczystość 
rodzinną. Niestety szansa na to jest 
niewielka. Jednocześnie wykonywa-
ne meble mają już widoczne usterki. 
Jestem przerażony. Co mogę zrobić?

Umowa o dzieło to tzw. umowa re-
zultatu, w której jednorazowe świad-
czenie ma na celu osiągnięcie określo-
nego efektu. Jeżeli wykonane przez 
przedsiębiorcę dzieło posiada wady, to 
konsumentowi przysługuje prawo do 
złożenia reklamacji na identycznych 
zasadach jak w przypadku każdego to-
waru konsumpcyjnego (tj.               z ty-
tułu rękojmi lub gwarancji). Dotyczy 
to sytuacji, w której rezultatem umo-
wy jest np. stworzenie mebli według 
określonego projektu, zrobienia pro-

tezy według indywidualnego odlewu, 
czy też naprawa samochodu. 

Jeżeli przedsiębiorca spóźnia się z 
rozpoczęciem wykonania dzieła (np. 
w zakresie naprawy komputera) albo 
wykonuje je w sposób, który wska-
zuje, że nie ukończy go w ustalonym 
czasie (np. przedłużająca się naprawa 
samochodu), konsumentowi przysłu-
guje prawo do odstąpienia od umowy i 
żądania zwrotu wpłaconych pieniędzy 
(np. w formie przedpłat, zaliczek). 
Konsument może skorzystać z tego 
uprawnienia nawet wówczas, gdy nie 
upłynął jeszcze czas na zakończenie 
dzieła. 

Jeżeli przedsiębiorca wykonu-
je dzieło w sposób wadliwy albo 
sprzeczny z umową, konsument może 
wezwać go do zmiany sposobu wyko-
nania umowy i wyznaczyć mu w tym 
celu odpowiedni termin. Po bezsku-
tecznym jego upływie konsumentowi 
przysługuje uprawnienie do złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
lub też powierzenia wykonania dzieła 
innej osobie na koszt i niebezpieczeń-
stwo przedsiębiorcy, który pierwotnie 
miał wykonać to dzieło.  

Przykład: Przedsiębiorca miał na-

Powiatowy Rzecznik Konsumentów odpowiada na pytania
prawić klimatyzację w samochodzie 
przed wyjazdem Tomasza na wakacje 
nad morzem. Termin wyjazdu się zbli-
żał, a przedsiębiorca w dalszym ciągu 
zwlekał z naprawą – nie umiał również 
przewidzieć, czy zdąży to uczynić do 
czasu wyjazdu. W takiej sytuacji To-
masz odstąpił od umowy.

Najlepiej jest więc złożyć pisemną 
reklamację zauważonych wad i wy-
znaczyć mu termin na dokończenie 
dzieła. Jeżeli nie przyniesie to efektu, 
można od umowy odstąpić lub sko-
rzystać z pomocy Rzecznika Konsu-
mentów. Uczmy fi rmy przestrzegania 
dobrych praktyk. 

Niemal każdego dnia wydzwa-
niają do mnie fi rmy z zaproszeniami 
na bezpłatne badania medyczne lub 
z informację, że otrzymałam jakąś 
nagrodę. Wiem, że to nieprawda, 
ale moja znajoma znowu dała się 
namówić na zakup za kilka tysięcy 
złotych. Lubi chodzić na pokazy, co 
powinna robić, by nie dać się „wy-
manewrować”?

Niestety, mimo ciągłych ostrze-
żeń, jak również działań UOKiK i 
karania fi rm za nieuczciwe praktyki 
rynkowe, zaproszenia ciągle są i kon-

Seniorze, uważaj!
 

•  Jeśli idziesz na prezentację, pamiętaj, że zazwyczaj jest to pokaz handlo-
wy, mający na celu sprzedaż.

•  Gdy otrzymasz zaproszenie na spotkanie lub bezpłatne badanie, ustal, czy 
będą na nim oferowane towary lub usługi.

•  Uważnie czytaj umowy, nie działaj pod presją czasu.
•  Uważaj na „promocje”, wyjątkowe oferty, gdy sprzedawca mówi ci, że 

musisz podjąć decyzję w tej chwili, bo okazja się nie powtórzy.
•  Postaraj się skonsultować decyzje z kimś bliskim.
•  Nie udostępniaj nikomu dowodu osobistego.
•  Nie bierz pożyczki na zakup sprzętu na pokazie, nie zgadzaj się na wizytę 

w banku ze sprzedawcą.
•  Zastanów się, czy oferta na pewno jest atrakcyjna.
•  Pamiętaj, że na odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zawartej na po-

kazie masz 14 dni.

sumenci dają się wprowadzić w błąd.
Można stale ostrzegać, jednak 

techniki sprzedaży są coraz bardziej 
wyszukane. Zawsze powtarzam, że je-
żeli już ktoś chce iść na pokaz, niech 
nie bierze ze sobą dowodu osobiste-
go, wówczas nie zawrze niechcianej 
umowy. Nigdy, pod żadnym pozorem 
nie przekazujmy nikomu dowodu do 
skserowania, obojętnie co by mówił. 
Zdarzały się sytuacje, że na czyjś do-
wód były brane kredyty i konsumenci 

dowiadywali się od komornika, że nie 
spłacają kredytu zaciągniętego na ich 
dane. Zatem zachowujmy ostrożność. 

Ostatnio UOKIK nałożył kolejną 
rekordową karę na fi rmę wprowadza-
jącą w błąd podczas sprzedaży bezpo-
średniej - 4 mln zł kary dla fi rmy Exito 
z Opalenicy, która zachęcała do udzia-
łu w pokazach reklamując je: Nagroda 
dla każdego. Losowanie atrakcyjnych 
prezentów. Jednak nagrody nie istnia-
ły, a za prezent trzeba było zapłacić.

 Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Początek nowego roku szkolnego 
tuż-tuż. Wszystkie szkoły, dla których 
Powiat Strzelecki jest organem prowa-
dzącym, przygotowują się na przyjęcie 
uczniów z podwójnego rocznika. Po-
dobnie - pozostałe placówki związane 
z edukacją. 

Kończą się inwestycje rozpoczęte 
jeszcze przed wakacjami. Większość z 
nich to właściwie drobne zadania,część 
z nich robiona jest nawet we własnym 
zakresie.

Sporo przedsięwzięć związanych 
jest z szeroko pojętym bezpieczeń-
stwem. To zadania związane z remon-
tami instalacji co, kanalizacji itp., mo-
dernizacją oświetlenia itp.

W Szkolnym Schronisku Mło-
dzieżowym w Górze Świętej Anny 
zakończono II etap prac związanych z 
poprawą bezpieczeństwa ppoż. i ewa-
kuacji osób z budynku, co kosztowało 
blisko 45 tysięcy złotych. Zewnętrzne-
go monitoringu, też przecież związa-
nego z zapewnieniem bezpieczeństwa, 
doczekają się CKZiU i ZSO w Strzel-
cach Opolskich.

Największe jednak pod względem 
fi nansowym inwestycje przeprowa-
dzone zostały w Zespole Placówek 
Oświatowych w Leśnicy.

Kupiony został nowy elektryczny 
kocioł warzelny (ponad 13 tysięcy), 
ale przede wszystkim obiekt doczekał 
się nowej elewacji zewnętrznej bu-
dynku sali gimnastycznej (ponad 100 
tysięcy).

Przed pierwszym dzwonkiem

Sporo kosztowała też nowa pra-
cownia komputerowa w ZSO w Strzel-
cach Opolskich - prawie 40 tysięcy. To 
była konieczność - dwa roczniki ucz-
niów uczyć się będą według różnych 
podstaw programowych, a na maturze 
dobry sprzęt też jest konieczny.

W strzeleckim CKZiU konieczne 
były: adaptacja pomieszczenia na salę 
lekcyjną (uczniów będzie więcej), re-
mont SZPIK, czyli Szkolnego Punktu 
Informacji i Kariery, utworzenie no-
wego gabinetu pedagoga.

ZPO w Leśnicy. Stara elewacja i zupełnie nowa

Nowy kocioł w ZPO w LeśnicyNowa pracownia komputerowa w ZSO w Strzelcach Opolskich
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Na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2019 r. funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których 5 dni w 
tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie radcy prawni i adwokaci udzielają porad prawnych rozwiązując tym 

samym problemy mieszkańców powiatu,  zdarzają się jednak przypadki, gdy zgłaszany problem prawny „nie ma jedynie 
natury prawnej”, wówczas osoba uprawniona może zostać skierowana przez udzielającego bezpłatnej pomocy prawnej do 
„innych systemów pomocy”.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294) Starosta prowadzi, aktualizuje oraz publikuje listę jednostek nieod-
płatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu strzeleckiego , która obejmuje w szczególności: poradnictwo rodzinne, 
psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych 
uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla 
osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń 
społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób znajdujących się w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według 
tematyki poradnictwa, obejmujące informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, 
w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego (3)

CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1:

NAZWA
JEDNOSTKI

ZAKRES
PORADNICTWA ADRES

TELEFON
odpłatność
połączeń

DOSTĘP-
NOŚĆ

dni i godz.

WWW
e-mail

KRYTE-
RIA

DOSTĘPU
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Okręgowy 

Inspektorat 
Pracy w Opolu

Porady z zakresu 
prawa pracy ul. Oleska 121 „C”

45-231 Opole

Porady telefoniczne
 udzielane są 

od poniedziałku 
do piątku   

w godz. 9.00 – 15.00 
wyłącznie przez Centrum 
Poradnictwa Państwowej 

Inspekcji Pracy. 
tel. 801 002 006 

- dla osób dzwoniących 
z telefonów stacjonarnych. 

tel. 459 599 000 
- dla osób dzwoniących z 
telefonów komórkowych.
Koszt połączenia zależny 
jest od stawek operatora 
telekomunikacyjnego. 

Koszty naliczane są od 
momentu połączenia 

z infolinią, 
tj. również za czas 

oczekiwania.

Poniedzia-
łek 

– Piątek

godz. 
07.30
-15.30

https://opole.
pip.gov.pl/pl/

Mogą 
korzystać:
- zareje-
strowani

-poszuku-
jący pracy
- praco-
dawcy

21

Infolinia Urzę-
dów Pracy 

- Zielona Info-
linia

Pod tym 
numerem 

udzielane są
informacje 
o usługach 

urzędów pracy

Urząd Pracy.
Ciepła 20 .

15-472 Białystok

19 524
(z Polski)

+48 22 19524
(z zagranicy)

Koszt zgodnie 
z taryfą operatora.

Poniedzia-
łek

– Piątek
08.00-
18.00

www.zielonali-
nia.gov.pl

biuro@zielo-
nalinia.gov.pl

Mogą ko-
rzystać:
- zareje-
strowani

-poszuku-
jący pracy
- praco-
dawcy
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Centrum Po-
radnictwa

Państwowej 
Inspekcji Pracy 

(PIP)

Porady 
z zakresu 

prawa pracy

Główny 
Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30

02-315 Warszawa

tel. 801 002 006
(dla tel. stacjonarnych)

tel. 459 599 000
(dla tel. kom.)

tel. 22 391 83 60
(dla obywateli Ukrainy 

zatrudnionych na terenie 
RP)

Koszt połączenia zgodnie 
z taryfą operatora. Uwa-

ga!!! naliczane są koszty 
za czas oczekiwania na 

połączenie

Poniedzia-
łek 

– Piątek
09.00 – 
15.00

http://www.
bip.pip.gov.

pl/pl/bip/pora-
dy_wszystkie

Mogą ko-
rzystać:
- zareje-
strowani

-poszuku-
jący pracy
- praco-
dawcy

PRAWO KONSUMENCKIE
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Powiatowy 
Rzecznik 

Konsumentów  
Ochrona praw 

konsumenckich 

Starostwo 
Powiatowe 

ul. Jordanowska 2  
pokój nr 6  

 47-100 Strzelce 
Opolskie

tel. (077) 440-17-56 

Poniedziałek, 
Piątek 

 7.00 – 14.15
    Wtorek 
- Czwartek                

7.00 – 15.00

http://bip.po-
wiatstrzelecki.
pl/1217/powia-
towy-rzecznik-
-konsumentow.

html

rk@powiat-
strzelecki.pl

Prawo 
konsu-

menckie
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Wojewódzkiego 
Inspektoratu 

Inspekcji 
Handlowej

Ochrona praw 
konsumenckich ul. Mickiewicza 1 

45-367 Opole

tel. (77) 454-50-88 
fax (77) 454-50-89

Poniedziałek 
– Piątek

7.30 -15.30 
Dodatkowo 
w każdą śro-
dę prowadzo-
ny jest dyżur 

do 16.30.

http://opole.
wiih.gov.pl/

sekretariat@
opole.wiih.

gov.pl

Prawo 
konsu-

menckie

25
Urzędzie 

Komunikacji 
Elektronicznej

Ochrona praw 
konsumenckich  

– sprawy telekomu-
nikacyjne

Delegatura
ul. Władysława 

Łokietka 2
45-563 Opole

tel. (77) 453-69-81
fax (77) 453-99-68

Poniedziałek 
– Piątek

7.30 -15.30

https://www.
cylex-polska.

pl/firmy/
urz%C4%85d-
-komunikacji-
-elektronicz-
nej--delegatu-
ra-10606499.

html

Prawo 
konsu-

menckie
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Urząd Ochrony 

Konkurencji 
i Konsumentów

Ochrona praw 
konsumenckich

UOKiK
Pl. Powstańców 

Warszawy 1
00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka
(prowadzona przez 

Federację 
Konsumentów)

801 440 220
22 290 89 16

Koszt połączenia zgod-
nie z taryfą operatora

Poniedziałek 
– Piątek

 08.00-18.00

https://www.
uokik.gov.pl/

porady@
dlakonsumen-

tow.pl

Prawo 
konsu-

menckie

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, PRAWO PRACY

Dnia 5 sierpnia 2019 r. odbyło się 
spotkanie pracowników Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Strzel-
cach Opolskich z seniorami i osobami 
niepełnosprawnymi z Powiatu Strze-
leckiego w Domu Dziennego Pobytu 
w Niezdrowicach. Pracownicy udzie-
lili informacji na temat form pomocy 
osobom niepełnosprawnym jaką ofe-
ruje PCPR w Strzelcach Opolskich ze 
środków Powiatu oraz Państwowego 
Funduszu Osób Niepełnosprawnych. 
Przedstawiona została krótka prezen-
tacja na temat dofinansowań, o które 
można się starać w PCPR. Dużym za-
interesowaniem wśród seniorów cie-
szył się temat dotyczący wyjazdów na 
turnusy rehabilitacyjne, jak również 
dofinansowań do wózków inwalidz-
kich, zaopatrzenia w sprzęt ortope-
dyczny i sprzęt rehabilitacyjny. 

Na zakończenie zostały rozdane 
ulotki informacyjne przygotowane 
przez pracowników działu Pomocy 
osobom niepełnosprawnym oraz ma-
teriały promocyjne z programu „Ak-
tywny Samorząd”, ponieważ z tego 
Programu osoby niepełnosprawne też 

mogą otrzyma wsparcie finansowe 
np. do zakupu nowych akumulatorów 
i części do skuterów oraz wózków 
inwalidzkich o napędzie elektrycz-
nym. Udzielanie informacji w grupie 
potencjalnych beneficjentów pomaga 
w ustalaniu priorytetów mających na 
celu kompensację skutków niepełno-
sprawności wśród seniorów. 

Informujemy, że na niektóre za-
dania z rehabilitacji społecznej po-
siadamy jeszcze środki finansowe. 
Zapraszamy osoby niepełnosprawne 
do składania wniosków na dofinan-
sowanie do aparatów słuchowych, 
pieluchomajtek, balkoników, wózków 
inwalidzkich, butów ortopedycznych, 
protez, materacy i poduszek prze-
ciwodleżynowych itp. oraz sprzętu 
rehabilitacyjnego np. rowerów stacjo-
narnych, rotorów, łóżek rehabilitacyj-
nych. 

Szczegółowych informacji udzie-
lają pracownicy Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Strzelcach 
Opolskich pod numerem telefonu 
77 461-33-81.

Na zakończenie okresu wakacyj-
nego, Stowarzyszenie Ziemia Strze-
lecka po raz kolejny organizuje rajd 
rowerowy po ziemi strzeleckiej. Or-
ganizatorzy zapraszają w sobotę 
31 sierpnia przed strzelecki Ratusz, 
skąd o godzinie 10 nastąpi start raj-
du. Rowerzystów czeka ok. 40 km tra-
sa do Ligoty Dolnej przez Szymiszów 
i Poznowice oraz powrót do Strzelec 
przez Rożniątów. W ramach impre-
zy zaplanowano przerwę kawową, 
zwiedzanie Izby Tradycji Lotniczych 
i Muzeum Sztuki Sakralnej w Ligo-
cie Dolnej oraz piknik z konkursem 
w Rożniątowie. Rajd ma charakter 
otwarty o ograniczonej liczbie uczest-
ników. 

Zaproszenie na 
V Rajd Rowerowy SZS

Może w nim uczestniczyć do 50 
osób (decyduje kolejność zgłoszenia). 

Uczestnictwo jest całkowicie bez-
płatne. Przedsięwzięcie zostało dofi-
nansowane przez Fundację GÓRAŻ-
DŻE - Aktywni w Regionie w ramach 
tzw. Małego Grantu oraz zostało obję-
te Honorowym Patronatem Burmistrza 
Strzelec Opolskich. 

Zainteresowani udziałem po-
winni przesłać drogą elektroniczną 
kartę zgłoszeniową na adres szs@
ziemiastrzelecka.pl. Szczegóły wraz 
z Regulaminem i formularzem zgło-
szeniowym można znaleźć na stro-
nie internetowej Organizatora to jest 
www.ziemiastrzelecka.pl.

Spotkanie 
w Niezdrowicach
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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: sekretariat@ppp.powiatstrzelecki.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

Strzelce Opolskie dnia 07.08.2019 r.

STAROSTA   STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (J.t. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 2081), podaję do publicznej wiadomości informację 
o wydaniu w dniu 07.08.2019 r. na rzecz spółki GREENPROJEKT 6 Sp. z 
o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Górników z „Danuty” 25/60, decyzji ad-
ministracyjnej Nr 413/19 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej 
pozwolenia na budowę Farmy Fotowoltaicznej Rożniątów o mocy wytwór-
czej do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną w Rożniątowie, na części 
działki nr ewid. 972, obręb Rożniątów, jednostka ewid. Strzelce Opolskie 
– obszar wiejski.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Archi-
tektoniczno – Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 213 (w 
godzinach pn. 7.30 – 17.30, wt.-cz. 7.30 – 15.30, pt. 7.30 – 14.00), można 
zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.

z up. Starosty
TERESA WANECKA

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Strzelce Opolskie dnia 07.08.2019 r.

STAROSTA   STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (J.t. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 2081), podaję do publicznej wiadomości informację 
o wydaniu w dniu 07.08.2019r. na rzecz spółki GREENPROJEKT 6 Sp. z 
o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Górników z „Danuty” 25/60, decyzji 
administracyjnej Nr 414/19 zatwierdzającej projekt budowlany i udziela-
jącej pozwolenia na budowę Farmy Fotowoltaicznej Rozmierka I o mocy 
wytwórczej do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną w Rozmierce, na 
działce nr ewid. 758 obręb Rozmierka, jednostka ewid. Strzelce Opolskie – 
obszar wiejski.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Archi-
tektoniczno – Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 213 (w 
godzinach pn. 7.30 – 17.00, wt.-cz. 7.30 – 15.30, pt. 7.30 – 14.00), można 
zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.

z up. Starosty
TERESA WANECKA

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Strzelce Opolskie dnia 07.08.2019 r.

STAROSTA   STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (J.t. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2081), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu 
w dniu 07.08.2019r. na rzecz spółki GREENPROJEKT 6 Sp. z o.o. z siedzibą 
w Jaworznie przy ul. Górników z „Danuty” 25/60, decyzji administracyjnej 
Nr 415/19 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na 
budowę Farmy Fotowoltaicznej Rozmierka II o mocy wytwórczej do 2 MW 
wraz z infrastrukturą techniczną w Rozmierce na działce nr ewid. 737, obręb 
Rozmierka, jednostka ewid. Strzelce Opolskie – obszar wiejski.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architek-
toniczno – Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 213 (w 
godzinach pn. 7.30 – 17.00, wt.-cz. 7.30 – 15.30, pt. 7.30– 14.00), można 
zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.

z up. Starosty
TERESA WANECKA

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

OBWIESZCZENIE STAROSTY 
STRZELECKIEGO

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

zawiadamiam,
że 29 lipca 2019r. na wniosek Burmistrza Leśnicy – 47-150 Leśnica ul. 1 Maja 
9, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej pn. rozbudowa i przebudowa publicznej drogi 
do kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Leśnica, na działkach:

1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:
Lp. Nr działki  

przed podziałem
Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki 
po podziale

1. 479 1 Leśnica -
2. 620 1 Leśnica 620/1
3. 621 1 Leśnica 621/1
4. 622 1 Leśnica 622/1, 622/2
5. 713 2 Leśnica 713/2
6. 2292 5 Leśnica 2292/1

2. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących 
teren niezbędny:

Lp. Nr działki  
przed podziałem

Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki 
po podziale

1. 311 1 Leśnica -
2. 620 1 Leśnica 620/2
3. 621 1 Leśnica 621/2
4. 622 1 Leśnica 622/3

3. nieruchomości planowane do przejęcia na rzecz Gminy Leśnica:
Lp. Nr działki przed 

podziałem
Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki 
po podziale

1. 620 1 Leśnica 620/1
2. 621 1 Leśnica 621/1
3. 622 1 Leśnica 622/1, 622/2

Z dniem ukazania się obwieszczenia, nieruchomości stanowiące własność 
Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o 
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być 
przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.   
W terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane 
strony mogą w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich - Wydział 
Architektoniczno - Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 213, (w 
godzinach pn.730-1700, wt.-cz.730-1530, pt. 730-1400), zapoznać się z zamierzeniami 
wnioskodawcy.

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 22 sierpnia 2019r. do 12 września 
2019 r.
   z up. Starosty
       Teresa Wanecka 

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Strzelce Opolskie, dnia 07.08.2019 r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 
r. poz. 2081 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, o 
wydaniu w dniu 7 sierpnia 2019 r. na rzecz Państwa Renaty i Henryka Richter 
decyzji nr 419/19 o pozwoleniu na budowę fermy brojlerów kurzych o wiel-
kości 208 DJP:
- 4 budynków inwentarskich dla brojlerów kurzych w ilości do 13 000 sztuk 

– 52 DJP każdy,
- budynku gospodarczego do przechowywania sprzętu rolniczego dla projek-

towanej fermy, wraz z toaletą,
- wagi samochodowej,
- 8 silosów magazynowych na paszę o pojemności 16 t każdy,
- podziemnego zbiornika p.poż. o pojemności 104 m3,
- 2 podziemnych szczelnych zbiorników na ścieki z mycia budynków inwen-

tarskich o pojemności 50 m3 każdy,
- podziemnego szczelnego zbiornika na ścieki socjalno-bytowe o pojemności 

2 m3,
- 3 podziemnych szczelnych zbiorników na wody opadowe z dróg o pojem-

ności 20 m3 każdy,
- 2 podziemnych zbiorników na gaz propan-butan o pojemności 4850 l każ-

dy,
- zewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej, gazowej i elektroenergetycznej,
- ciągów komunikacji pieszo-jezdnej i utwardzeń terenu,
w Krasowej na działce ewid. nr 37 obręb ewid. Krasowa, jednostka ewid. 
Leśnica - obszar wiejski.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architekto-
niczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212, (w godzinach 
pn. 7.30÷16.00, wt.÷cz. 7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00) można zapoznać się z 
treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

z up. Starosty
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego



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

Z ogromną przyjemnością infor-
mujemy dziś Państwa o tym, 

że w gronie trojga Jubilatów, któ-
rzy w ostatnich dniach obchodzili 
okrągłe urodziny. 

Ad multos annos!

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 

Pani Teresa Wycisło, miesz-
kanka Jemielnicy, 90 rocznicę uro-
dzin świętowała 14 sierpnia.

Pan Paweł Szafarczyk, 
mieszkający w Kolonowskiem, ju-
bileusz 90-lecia urodzin obchodził 
sierpnia br.

W tym wyjątkowym dniu w 
gronie składających Mu życzenia 
nie mogło zabraknąć starosty Jó-
zefa Swaczyny, który przekazał  je 
w imieniu władz samorządu po-
wiatowego wraz z urodzinowym 
upominkiem. 

Pani Lidia Kusz, mieszkanka 
Zawadzkiego, 90 rocznicę urodzin 
świętowała 8 sierpnia br. Jubilatce 
gratulacje i życzenia wraz z oko-
licznościowym koszem przekazał 
starosta Józef Swaczyna oraz bur-
mistrz Zawadzkiego Mariusz Sta-
chowski.

Pan Paweł Szafarczyk jubileusz 90-lecia urodzin obchodził sierpnia br.

Pani Lidia Kusz 90 rocznicę urodzin świętowała 8 sierpnia br.

Wszystkim Jubilatom prze-
kazujemy najserdeczniejsze 
życzenia w imieniu redakcji: 
dużo zdrowia, uśmiechu i 
wielu jeszcze lat w jak najlep-
szym zdrowiu, bez trosk.

W świąteczny czwartek, 15 sierp-
nia Sołtys i Rada Sołecka Szymiszowa 
– Osiedle oraz Dream Team zaplano-
wali Piknik Charytatywny dla Cysi. Tę 
piękną inicjatywę swoim patronatem 
objął Starosta Powiatu Strzeleckiego. 
Niestety, rano 15 sierpnia nasze serca 
pękały z bólu, odebraliśmy najsmut-
niejszą z możliwych wiadomości. 

Przy wsparciu rodziny Cysi, szere-
gu instytucji, firm i osób prywatnych 
postanowiliśmy kontynuować rozpo-
częte 6 tygodni wcześniej dzieło nie-
sienia pomocy i przeznaczyć dochód 
z Pikniku na operację ratującą życie 
Oliwce ze Strzelec Opolskich. 

Wspólny wysiłek zaowocował 
spokojną, ciekawą imprezą, która na 
piknik przyciągnęła kilkaset osób. Or-
ganizatorom zapewne pomogła także 
świetna aura. Wśród wielu atrakcji 
goście mogli zobaczyć pokaz umie-
jętności strażaków z OSP Szymiszów, 
paralotniarzy oraz odwiedzić stoiska z 
rękodziełem i pyszną kuchnią. 

Na pikniku oczywiście nie mogło 
zabraknąć atrakcji dla najmłodszych. 
Było malowanie twarzy, wata cukro-
wa, dmuchane miasteczko oraz pokaz 
zwierząt egzotycznych. Na scenie dla 
Cysi i Oliwki zaprezentowali się: ze-

Otwarte serca 
w Szymiszowie

Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

spół muzyczny Time oraz tancerze ze 
szkoły tańca Linestudio. Całość za-
kończył piękny recital Pani Karoliny 
Treli, która zresztą podjęła się pro-
wadzenia całości. Zabawa taneczna 
z udziałem zespołu Jackson i DJ Kri-
stiano została odwołana.

Mieszkańcy Szymiszowa oraz 
licznie przybyli goście okazali wiel-
kie serce. 

W ramach tego przedsięwzięcia 
udało nam się pozyskać środki w róż-
nej formie  (m.in. licytowano koszul-
kę Kuby Błaszczykowskiego, piłkę i 
książkę z jego autografem, koszulkę 
Piotra Nowakowskiego z podpisami 
reprezentantów Polski w piłce siat-
kowej, piłkę z autografem Wilfredo 
Leona, wina z Winnicy Rodzinnej z 
Balcarzowic) w wysokości 6 500 zł.

Piknik okazał się wspaniałym 
miejscem spotkania dobrych ludzi. 
Całą oprawę licytacji, losów, nagród 
i funduszy udało nam się pozyskać 
dzięki naszym przyjaciołom tak licz-
nym, że ciężko nam wszystkich wy-
mienić i dlatego by nikt nie poczuł się 
pominięty jeszcze raz z całego serca 
Wszystkim Serdecznie Dziękujemy.

W imieniu organizatorów
Henryk Skowronek 


