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Takie rzeczy zdarzają się 
tylko podczas Białej Soboty, 
organizowanej przez Zarząd 

Powiatu Strzeleckiego. Podkreślmy: 
organizowanej cyklicznie. To ważne, 
bo dzięki temu kolejkę do specjalisty 
„na NFZ” ominie tylko w tym roku 
315 osób!

Siedemnastego września pierwsi 
pacjenci, którzy chcieli skorzystać z 
tej oferty – bezpłatnej wizyty u lekarza 
poprzedzonej również bezpłatnymi ba-
daniami (każdy specjalista zlecał inne) 
– w Starostwie Strzeleckim pojawili 
się już godzinę przez rozpoczęciem 
zapisów. Inni przyszli później, a wszy-
scy – wyszli zadowoleni.

Pani Marii z Dziewkowic, która w 
ubiegłym roku zapisała się do endokry-
nologa, Narodowy Fundusz Zdrowia 
wyznaczył termin wizyty na rok 2025. 

- Nie mogłam zaprzepaścić tego, 
że dzięki Białej Sobocie nie muszę 
czekać tak długo i endokrynolog przyj-
mie mnie już w październiku w tym 
roku – tłumaczy. – W dodatku będę 
miała wszystkie badania zrobione, a 
przecież lekarz rodzinny daje najwyżej 
skierowanie na TSH (poziom hormonu 
produkowanego przez przysadkę móz-
gową, dzięki któremu można określić, 
jak pracuje nasza tarczyca). Nie bez 
znaczenia jest, że w trakcie wizyty 
lekarz przebada też tarczycę aparatem 
USG. Bardzo jestem zadowolona, że 

Biała Sobota daje taką możliwość. W 
ubiegłym roku już zdecydowałam się 
skorzystać z tej akcji, w tym roku nie 
mogło być inaczej.

Dwie mieszkanki Sieroniowic, pa-
nie Magdalena i Teresa, zdecydowały 
się spróbować, jak to jest skorzystać z 
szybkiego i bezpłatnego dostępu do 
lekarza w ramach Białej Soboty. To 
ich „pierwszy raz”. Na razie są pod 
wrażeniem.

- Bardzo to dobrzej jest wszyst-
ko zorganizowane. Panie zapisujące 
do specjalistów są bardzo grzeczne, 
wszystko dokładnie tłumaczą.

Pan Gerhard, również mieszka-
niec Sieroniowic, który zapisał się do 
urologa, potwierdza tę opinię. 

- Nigdzie tak sprawnie to nie idzie. 
Dlaczego gdzie indziej nie można 
skorzystać  z Waszych rozwiązań i nie 
wprowadzić zapisów oddzielnie do 
każdego lekarza?

Pani Barbara, mieszkanka Strze-
lec Opolskich, była jedną z tych, którzy 
przyszli jako pierwsi.

- Zaraz wracam do pracy, bo zwol-
niłam się tylko na dwie godziny, ale i 
tak zdążyłam zapisać się do ortopedy 
szybciej – wyjaśnia. – Gdyby wszędzie 
było tak jak w starostwie, człowiek 
nie traciłby nerwów w kolejkach do 
lekarzy.

Pan Jerzy z Zimnej Wódki był 
wyraźnie zadowolony, że przyszedł 

przed czasem. – Posiedziałem trochę 
przed salą narad, ale już jestem zapi-
sany do reumatologa – cieszył się parę 
minut po ósmej. – Gdyby córka mnie 
nie namówiła, pewnie dalej bym narze-
kał, że wszystko mnie boli. Narzeka-
łem dość długo, ale w końcu wybrałem 
się do lekarza. Nie spodziewałem 
się, że tak szybko to wszystko da się 
załatwić. I powiem jedno: pani, która 
mnie zapisywała, była bardzo miła. Od 
niej mogłyby się uczyć wszystkie inne, 
pracujące w przychodniach.

Pan Grzegorz, mieszkaniec po-
wiatu strzeleckiego, jak się przed-
stawia, zapisał się do urologa. – Chcę 
sprawdzić, czy  to tylko z wiekiem coś 
się popsuło, czy zaczynają się proble-
my z prostatą. Nie powiem, wahałem 
się, czy lepiej wiedzieć, czy nie wie-
dzieć, ale uznałem, że nie zaszkodzi 
jednak się przebadać. Na prywatną 
wizytę chyba bym się nie zdecydował, 
moja emerytura nie jest wysoka, ale 
skoro jest szansa, by za darmo dostać 
się do specjalisty, to czemu nie. 

Z takiego samego założenia wy-
szedł pan Jerzy, który też skorzysta 
z porady urologa. – Jak kranik się 
zaczyna psuć, to trzeba sprawdzić, 
dlaczego. Przyznaje też, że „z krani-
kiem” miał już wcześniej problemy, ale 
myślał, że to przejdzie. Nie przeszło, 
więc tegoroczna Biała Sobota spadła 
mu jak z nieba.

Jak zwykle zapisom do specjali-
stów w Strzeleckim Starostwie towa-
rzyszył punkt badań prowadzony przez 
pracowników strzeleckiego Sanepidu w 
holu na parterze.

Panie Patrycja Płoszaj i Martyna 
Rulik zachęcały do sprawdzenia ciś-
nienia krwi, poziomu cukru, stężenia 
zawartości tlenku węgla w wydycha-
nym powietrzu lub spojrzenia przez 
alkogogle, by przekonać się, jak widzi 
się świat „po kielichu”. 

- Najwięcej osób zdecydowało 
się na sprawdzenie swojego ciśnienia 
i poziomu glukozy – podsumowuje 
akcję Patrycja Płoszaj. - Okazało 
się, że ponad połowa z tych, którym 
sprawdzałyśmy ciśnienie, miała je 
podwyższone. Zdarzyły się nawet 

przypadki, że skurczowe sięgało nawet 
180 mm Hg. Wiele osób przyznawało, 
że ma problemy z nadciśnieniem, leczy 
je, ale jak widać, nieskutecznie. Inni 
byli zdziwieni, że mają za wysokie 
ciśnienie. Z rozmów wynikało, że nie 
mierzą go sobie, bo przecież nic ich 
nie boli. Tymczasem nie przypadkiem 
nadciśnienie tętnicze nazywane jest 
„cichym zabójcą”. Rozwija się niepo-
strzeżenie i latami nie daje objawów, 
a przecież podwyższone ciśnienie to 
ryzyko wielu chorób. Badanie poziomu 
cukru we krwi jest również wskazane. 
Wprawdzie nie wszyscy, zwłaszcza w 
późniejszych godzinach, byli na czczo, 
więc obraz mógł być zaburzony, ale 
poziom glukozy w granicach 140 to 
zdecydowanie za dużo. 

 

 

Stan techniczny pojazdu, wyma-
gane dokumenty, trzeźwość oraz czas 
pracy kierowcy to główne elementy, na 
które zwracają uwagę funkcjonariusze. 
Policjanci sprawdzają busy i autokary, 
którymi dzieci i młodzież wyjeżdżają 
na wycieczki czy zielone szkoły. Pa-
miętajmy, że kontrolę może zgłosić 
każdy - nauczyciel, rodzic czy opiekun.

Dobrym zwyczajem stało się już 
kontrolowanie przez policjantów ruchu 
drogowego autokarów, które zawiozą 
dzieci na wycieczki czy obozy.

Pamiętajmy, że kontrolę taką może 
zgłosić każdy czy to rodzic czy opiekun 
wycieczki - najlepiej kilka dni wcześ-
niej. Wystarczy złożyć stosowny wnio-
sek lub zadzwonić na numer 77 462 19 
44 (Wydział Ruchu Drogowego) lub 77 
462 19 03 (Dyżurny Komendy Powia-
towej Policji w Strzelcach Opolskich). 
Wniosek o kontrolę należy złożyć w 

formie pisemnej według wzoru.
Jeśli jednak nauczyciel lub rodzic 

- już na miejscu zbiórki - będzie miał 
jakiekolwiek podejrzenia, dotyczące 
niesprawności autokaru, czy też stanu 
trzeźwości kierującego nie powinien 
absolutnie zgadzać się na wyjazd i 
powiadomić policjantów.

Autokar możemy sprawdzić także 
we własnym zakresie na stronie: bez-
piecznyautobus.gov.pl., oraz na stronie 
historiapojazdu.gov.pl.

Miejsca kontroli autobusów:
Wyznaczonym miejscem kontroli 

zgłoszonych pojazdów jest  Dworzec 
PKS przy ul. Powstańców Śląskich 
26 w Strzelcach Opolskich. To tam 
policjanci sprawdzają zgłoszone do 
kontroli pojazdy.

Funkcjonariusze będą sprawdzać 
stan trzeźwości kierowcy, czy jest 

wypoczęty, czy posiada odpowiednie 
uprawnienia, a także stan techniczny 
pojazdu, zwłaszcza stan opon, układu 
kierowniczego, hamulcowego i światła.

Z kontroli każdego pojazdu zo-
stanie sporządzone sprawozdanie 
pokontrolne, którego kopię otrzyma 
kierujący.

Organizatorzy wyjazdów mają 
również możliwość sprawdzenia auto-
karu na stronie internetowej bezpieczny 
autobus.gov.pl, gdzie można uzyskać 
podstawowe informacje techniczne, 
dotyczące daty produkcji pojazdu, dane 
ostatniego przeglądu, przebiegu, ilości 
miejsc przeznaczonych dla pasażerów 
oraz policy OC.

Nowy wzór wniosku o kontrolę 
pojazdu można ściągnąć ze strony 
strzeleckiej KPP, z zakładki Aktualno-
ści z dn. 13 września br.

Bezpiecznie na wycieczkę

Kolejka do lekarza? 
Nie u nas!

Podczas ostatniej sesji Gminnej 
rady Seniorów w Strzelcach Opolskich, 
która obradowała 17 września br., jed-
nym z tematów było omówienie zmian 
w komunikacji zbiorowej na terenie 
naszego powiatu. 

O ostatnio wprowadzonych zmia-
nach w zbiorowym transporcie publicz-
nym mówił zaproszony wicestarosta 

Waldemar Gaida, przewodniczący 
Zarządu Związku Powiatowo-Gmin-
nego „Jedź z Nami”. To pierwszy w 
Polsce podmiot, który – bez czekania 
na wejście w życie ustawy – podjął 
się organizacji publicznego transportu 
zbiorowego. Możliwe było to dzięki 
współdziałaniu wszystkich samorzą-
dów funkcjonujących w granicach 
powiatu strzeleckiego. 

Wicestarosta Gaida mówił też 
o poszerzeniu siatki połączeń, uru-
chomieniu nowych linii i faktycznej 
likwidacji „białych plam” w trasach 
autobusowych. Odpowiadał także na 
skierowane do niego pytania. W jed-
nym wszyscy byli zgodni: przyjęte u 
nas rozwiązania sprawiły, że dojazdy 
autobusami strzeleckiego PKS zde-
cydowanie ułatwiają życie wszystkim 
mieszkańcom.

Komunikacja jest lepsza!



3P O W I A T   S T R Z E L E C K I  =  744  km2  W R A Ż E Ń

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

Więcej informacji i ofert pracy:  http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

RATOWNIK MEDYCZNY LEŚNICA -  wykształcenie kierunkowe,
PIELĘGNIARKA LEŚNICA -  wykształcenie kierunkowe
NAUCZYCIEL MATEMATYKI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe z przygotowaniem 
2/18 ETATU   pedagogicznym,
NAUCZYCIEL CHEMII STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe z przygotowaniem
1/18 ETATU   pedagogicznym,
NAUCZYCIEL GEOGRAFII STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe z przygotowaniem
1/18 ETATU   pedagogicznym,
NAUCZYCIEL BIOLOGII STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe z przygotowaniem
1/18 ETATU   pedagogicznym,
POŁOŻNA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie kierunkowe,
KSIĘGOWA GÓRA ŚW. ANNY -  wykształcenie wyższe,
  -  min. 3 lata doświadczenia zawodowego
ANKIETER POWIAT STRZELECKI -  wykształcenie średnie,
  -  2 lata doświadczenia zawodowego,
  -  prawo jazdy kat. B, - samochód
AGROTECHNIK DORADCA  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie zawodowe,
TECHNICZNY
PRACOWNIK BUDOWLANY WG ZLECEŃ
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 - SKLEP MIĘSNY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
KUCHARZ STRZELCE OPOLSKIE
SPRZEDAWCA W MAŁEJ IZBICKO -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
GASTRONOMII
POMOC KUCHENNA STRZELCE OPOLSKIE
MALARZ KONSTRUKCJI  KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
STALOWYCH  -  2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
LISTONOSZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B.
POMOCNIK WULKANIZATORA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
MECHANIK POJAZDÓW 
OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
MECHANIK SAMOCHODOWY ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
MECHANIK SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - 5 letnie doświadczenie zawodowe 
OPERATOR KOPARKI WG ZLECEŃ - uprawnienia do obsługi koparki
KIEROWCA C+E TRANSPORT KRAJOWY - prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy
  - kwalifi kacje do przewozu rzeczy
PRACOWNIK PRODUKCJI/ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
KIEROWCA  - mile widziane prawo jazdy kat. C
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - prawo jazdy kat. B,
  - uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych

Nabór wniosków w ramach środków 
z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

ZAPRASZAMY  PRACODAWCÓW  
DO  SKŁADANIA  WNIOSKÓW 
O  PRZYZNANIE  ŚRODKÓW  

REZERWY  KRAJOWEGO 
FUNDUSZU  SZKOLENIOWEGO

Zapraszamy pracodawców, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność go-
spodarczą na terenie Powiatu Strzeleckiego do składania wniosków o przyznanie 
środków fi nansowych z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie 
od 02.10.2019 r. do 04.10.2019 r.

Limit środków z REZERWY KFS wynosi 57 450,00zł

Pracodawca ubiegający się o środki rezerwy  KFS musi spełniać co najmniej jeden 
z priorytetów Rady Rynku Pracy, które zostały przyjęte na 2019r. lub priorytet 
1 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej :

Rada Rynku Pracy zdefi niowała na 2019r. następujące priorytety wydatkowania 
tzw. Rezerwy KFS:
1. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecz-

nej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,

2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób  z orzeczonym stopniem niepełno-
sprawności,

3. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w fi rmach 
nowych technologii i narzędzi pracy.

Priorytet nr 1 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:**
1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfi kowanych w danym powiecie 

lub województwie zawodach defi cytowych,  *
*  Przy ocenie wniosków, uwzględnia się zawody defi cytowe zidentyfi kowane 

w powiecie strzeleckim, określone w „ Barometrze zawodów 2019” (powiat 
strzelecki) lub zawody defi cytowe zidentyfi kowane w województwie opolskim, 
określone w „Barometrze zawodów 2019” (województwo opolskie)

** W przypadku nie przyjęcia do realizacji wystarczającej liczby wniosków 
spełniających priorytety wydatkowania Rady Rynku Pracy, tak aby w pełni 
wyczerpać przyznaną pulę środków rezerwy KFS Starosta będzie przyjmował 
do realizacji wnioski spełniające 

 priorytet  Nr 1  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się: 
1)  uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu  

obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy, 
2)  zgodność dofi nansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania 

KFS na dany rok,
3)  zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicz-

nego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
4)  koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfi nansowania z KFS w 

porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
5)  posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego fi nansowanej ze 

środków KFS certyfi katów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicz-
nego, 

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

7)  plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem 
ustawicznym fi nansowanym ze środków KFS,

8)  możliwość sfi nansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku 
z uwzględnieniem limitu posiadanych środków, 

UWAGA!
 W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfi nansowanie kosztów 

przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami pody-
plomowymi lub egzaminem.

Termin realizacji kształcenia ustawicznego powinien być planowany nie wcześniej 
niż 28.10.2019 r. i nie później niż 13.12.2019 r. Przyznane środki należy wydatko-
wać do 16.12.2019 r. (wszystkie formy kształcenia ustawicznego dofi nansowane w 
ramach złożonego wniosku muszą rozpocząć się i zostać opłacone w roku 2019).

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy 
w Strzelcach Opolskich, 

w sekretariacie – pok. nr 14, I piętro, w godz. 7.30 – 15.30 
(Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a) Szczegółowych informacji 

udziela: Elżbieta Światły, tel. 77 462 18 14 
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W dniu 18 września br. odbył się 
odbiór techniczny inwestycji pn. „Mo-
dernizacja drogi powiatowej 1434 O 
Kędzierzyn-Koźle – Januszkowice na 
odcinku Łąki Kozielskie – Raszowa 
– Etap 1”.

Zakres zadania obejmował: frezo-
wanie istniejącej nawierzchni bitumicz-
nej w celu uzyskania odpowiednich 
płaszczyzn i usunięcia starej masy z 
smołobetonu; wykonanie warstwy 
wyrównawczej z betonu asfaltowego 
(lokalnie), ułożenie warstwy ścieralnej 
nawierzchni z betonu asfaltowego; 
wykonanie poboczy utwardzonych 
destruktem bitumicznym z frezowania; 
odnowienie oznakowania poziomego. 

Dodajmy, że wykonano również 
kontrolne badania laboratoryjne na-
wierzchni na zlecenie Powiatu Strze-
leckiego

Całkowita wartość inwestycji wy-
niosła ok 315 tys. zł. Było to zadanie 
wspólnie realizowane przez Powiat 
Strzelecki i Gminę Leśnica, które 

Trwa inwestycja Budowa chodni-
ka w ciągu drogi powiatowej 1441 O 
Zimna Wódka - Jaryszów w m. Zimna 
Wódka ul. Strzelecka – Etap 2 na od-
cinku od skrzyżowania z ul. Szkolną 
do boiska sportowego. Wartość robót 
wynosi 173.053,08 zł.

Wykonawcą zadania, czyli ułożenia 
nowego chodnika, poszerzonego w 
stosunku do starego, wraz z odwodnie-
niem i nowymi zjazdami do posesji jest 
Firma Handlowo-Usługowa „Źródło” 
Zuzanna Samsel z Kędzierzyna-Koźla. 

To nie jest jedyne zadanie drogowe 
tej firmy.

Będzie też wykonawcą inwestycji 
pn. Przebudowa chodnika w ciągu 
drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice 
- Ujazd w m. Nogowczyce ul. Strzelecka 
– Etap 3  na odcinku od posesji nr 17 
do posesji nr 13A. 

17 września br. w Błotnicy Strze-
leckiej miał miejsce odbiór zadania pn. 
„Budowa chodnika w ciągu drogi po-
wiatowej 1802 O Jemielnica – granica 
województwa – (Kotulin) w m. Błotni-
ca Strzelecka ul. Dworcowa – Etap II”.

Inwestycja obejmowała nie tylko 
budowę chodnika  o szer. 2 m wraz z 
odwodnieniem, budową i przebudową 
wjazdów do posesji, ale i oczyszczenie 
rowów z wyprofilowaniem ich dna i 
skarp, ułożenie rur osłonowych kabli 
elektroenergetycznych oraz plantowa-
nie i humusowanie poboczy.

Ta inwestycja była zadaniem reali-
zowanym wspólnie przez Powiat Strze-
lecki i Gminę Strzelce Opolskie, która 
wyłożyła 70 tysięcy złotych na wine-
stycję o ogólnej wartości 168.305,39 zł.

Podczas odbioru obecny był: Staro-
sta Strzelecki Józef Swaczyna, Sołtys 
Błotnicy Strzeleckiej Elżbieta Geisler, 

Wartość robót w tym przypadku wynosi 151.511,39 zł, a parce rozpoczną się 
po zakończeniu prac na chodniku w Zimnej Wódce wzdłuż ul. Strzeleckiej,

podzieliły się jego kosztami po połowie. w tym Gmina Leśnica sfinansowała 50 
proc. wartości inwestycji.

Podczas odbioru obecni byli: Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, sołtys Łąk 
Kozielskich Teresa Kwoczała, Artur Regulski Prezes Zarządu Firmy Rafalin Sp. 
z o.o. z Blachowni, pracownik Urzędu Miejskiego w Leśnicy Adrian Lukosz, 
pracownik Wydziału Dróg Powiatowych w Starostwie Strzeleckim Piotr Koźlik.

Wykonawca Adam Pandel, Inspektor Nadzoru Krystian Makulik.

Termin wykonania całości robót obydwóch zadań przewidziano do dnia 11 grudnia 2019 r.

Prace na drogach powiatowych trwają
W Łąkach Kozielskich

W Błotnicy Strzeleckiej

W Zimnej Wódce

- Niespełna 
rok temu 
Rada Po-
wiatu wy-
brała Pana 
s tarostą , 
p o  r a z 
k o l e j n y . 
Znudziło 
się już to 
Panu? Te-
raz porzu-

ca Pan swoich wyborców, startując 
w wyborach na posła RP?

- Absolutnie mi się nic nie znudziło! 
Mimo długiego stażu na tym stanowi-
sku: od 15 lat jestem starostą, a pięć 
wcześniejszych lat byłem wicestarostą. 
Właśnie ten mój staż jako samorzą-
dowca stał się powodem, dla którego 
zaproponowano mi kandydowanie do 
Sejmu RP. Przyjąłem propozycję, bo 
uważam, że to doświadczenie mogę 
wykorzystać w pracy poselskiej. Tym 
bardziej, że od 2005 roku nasz powiat 
nie ma swojego posła, po przejściu na 
emeryturę Helmuta Paisdziora.

- Po co powiatowi poseł?
- Artykuł 1 Ustawy o wykonywaniu 

mandatu posła i senatora stanowi „Po-
słowie i senatorowie wykonują swój 
mandat kierując się dobrem Narodu”, 
ale drugi że powinni oni informować 
wyborców o swojej pracy i działalności 
organu, do którego zostali wybrani. 
Posłowie zobowiązani są także do 
przyjmowania opinii, postulatów oraz 
wniosków swoich wyborców i ich or-
ganizacji oraz do brania ich pod uwagę 
w swojej działalności parlamentarnej. 
Nic dziwnego, że posłowie lobbują za 
swoim regionem i starają się działać 
na jego rzecz.

-  Już raz startował Pan do par-
lamentu…

- I ludzie mnie poparli! Ponad 21,2 
tysięcy głosów to nie jest mało! Mam 
nadzieję, że zagłosują na mnie i ci, 
którzy głosowali w roku 2015 i zupełnie 
nowi wyborcy. Wierzę, że pozytywnie 
oceniają moją kandydaturę, bo nie 
wziąłem się znikąd. Mam za sobą wiele 
lat pracy nie tylko w samorządzie, ale 
i w Związku Powiatów Polskich,  w 
Zespole Zdrowia Komisji Wspólnej  
Rządu i Samorządu, w Konwencie Po-
wiatów Opolskich. Uważam, że w Sej-
mie i w Senacie RP powinno się znaleźć 
więcej samorządowców niż dotychczas. 
Mocna reprezentacja tego środowiska 
przyniesie na pewno pozytywne skutki 

dla nas wszystkich. To przecież samo-
rządowcy na co dzień żyją problemami 
zwykłych ludzi. A skoro w państwach 
o demokratycznych systemach władzy 
parlament to najwyższy organ przed-
stawicielski, dobrze byłoby, aby tam 
znaleźli się ci, którzy nie są oderwani 
od rzeczywistości i wiedzą, z czym 
borykają się ludzie. 

- Gdyby Pan został posłem RP, 
czym chciałby się Pan zająć w War-
szawie?

- Tym, co dla nas wszystkich jest 
najbardziej dotkliwe na co dzień, 
czyli służbą zdrowia i drogami, czyli 
myślę o pracy w Komisji Zdrowia 
oraz Infrastruktury. Dostęp do lekarzy 
specjalistów jest mocno ograniczony. 
Kolejki, wbrew zapowiedziom płyną-
cym z rządu wcale się nie zmniejszają, a 
wydłużają. Nakłady na służbę zdrowia, 
co wykazał raport NIK w ubiegłym 
roku, w naszym województwie są niż-
sze o ok. 200 zł na osobę niż w innych 
regionach. Szpitale – i to wszystkie, nie 
tylko powiatowe – coraz bardziej się 
zadłużają. Z szumnie zapowiadanego 
miliona złotych strzelecki szpital dostał 
800 tysięcy, ale rok na pewno zakończy 
stratą finansową.  Nie tylko nasz szpital 
jest w takiej sytuacji, i to jest właśnie 
najgorsze, bo trzeba jasno powiedzieć, 
że służba zdrowia jest chora, a nakłady 
z budżetu państwa na nią są zbyt małe. 
Czy rząd liczy na ich samowykrwa-
wienie się? Pogłębia się brak lekarzy, 
oddziały są zamykane czasowo lub na 
stałe. Brakuje pielęgniarek. Nie tylko 
w szpitalach, ale i DPS-ach, co odczu-
wamy coraz mocniej. Coraz większym 
problemem staje się również wiek 
lekarzy i pielęgniarek.

Podobnie ważki problem to stan 
dróg. Powtórzę po raz enty: powiaty w 
spadku, czyli po reformie administra-
cyjnej w roku 1999, otrzymały drogi, 
których nikt nie chciał, w opłakanym 
stanie, wręcz zdegradowane. W ślad 
za tym nie poszły pieniądze w takiej 
wysokości, by nie tylko je remontować, 
ale i te, które już udało się wyremonto-
wać, utrzymywać w należytym stanie. 
To tylko jeden, za to bardzo wymowny, 
przykład tego, jak rząd ceduje na samo-
rządy zadania bez przekazywania na nie 
większych środków. Kolejny problem 
to finansowanie oświaty. Odczuwają to 
mocno wszystkie samorządy. Te prob-
lemy znam od podszewki. Żyję nimi. 
Te doświadczenia chce wykorzystać.

Rozmawiała Marta Górka

W dniu 31.08.2019 obchodzono 
Jubileusz 70-lecia Amatorskiego Ze-
społu Teatralnego „Tradycja” i LKS 
Rozmierz.

Na ten Jubileusz zaproszono władze 
Gminy i Powiatu oraz byłych aktorów  
i sportowców. Na tym spotkaniu wy-
mieniano się wspomnieniami i prze-
życiami oraz wspominało się dawne 

Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

sztuki wystawiane oraz mecze grane 
nieraz w różnych warunkach. Na pa-
miątkę tego jubileuszu wydano ulotkę z 
historią powstania teatru oraz LKS-u ze 
wspomnieniami głównego założyciela 
Franciszka Klyszcz oraz zorganizowa-
no wystawę zdjęć. Dla nieco młodszych 
fanów piłki nożnej wystąpił freestyler 
footbolowy Dawid Krzyżowski. 

Jubileusze w Rozmierzy

Zostawia wyborców?



5P O W I A T   S T R Z E L E C K I  =  744  km2  W R A Ż E Ń

Razem z młodzieżą i opiekunami ze 
szkół partnerskich z Niemiec i Holandii 
nocowaliśmy w schronisku młodzie-
żowym w Górze św. Anny, a zajęcia 
projektowe realizowane były na terenie 
całego powiatu strzeleckiego oraz w 
innych częściach kraju. W poniedziałek 
wszyscy uczestnicy przespacerowali 
się po Parku Krajobrazowym Góra św. 
Anny i wysłuchali wykładu na temat 
biocenozy lokalnych łąk i lasów. Całą 
grupę przywitał dyrektor instytucji 
gospodarza czyli naszego Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Wł. Broniewskie-
go w Strzelcach Opolskich. Mimo desz-
czowej pogody udało nam się zwiedzić 
miasto. Największą atrakcją była moż-
liwość wejścia na wieżę strzeleckiego 
ratusza. Kolejne dni projektu mijały 
równie przyjemnie. Odwiedziliśmy 
Interaktywne Centrum Pszczelarstwa 
„Apilandia” w Kleczy Dolnej koło Wa-
dowic, gdzie przedstawiono nam wiele 
ciekawych informacji na temat pszczół 
oraz ich znaczenia w ekosystemie. Pró-
bowaliśmy różnych rodzajów miodów i 
mieliśmy okazję odwiedzić edukacyjną 
pasiekę oraz stworzyć własne świeczki 
z wosku pszczelego. Następną atrakcją 
była wizyta w Krakowie, gdzie dzięki 
wspaniałym przewodniczkom mogli-
śmy nieco lepiej poznać polską kulturę. 
Dowiedzieliśmy się również więcej 
na temat pszczół samotnic i pszczół 
niemiododajnych oraz o zagrożeniach 
przyczyniających się do zmniejszania 
ich populacji w przyrodzie. Po fa-
scynującym wykładzie budowaliśmy 
hotele dla pszczół z rurek trzcinowych, 
a także rysowaliśmy różne gatunki tych 
owadów, zwracając uwagę na różnice 
w ich budowie. Czwarty dzień projek-
tu poświęcony był wodzie. Najpierw 
uczestniczyliśmy w wykładzie na temat 
jej zasobów, gospodarowania nią oraz 
o metodach jej oczyszczania w gmi-
nie Strzelce Opolskie. Wykład został 
przeprowadzony przez przedstawiciela 
Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji 
sp. z o.o. Następnie zajęliśmy się biolo-
giczną i chemiczną analizą wody rzeki 

Dnia 6 września w Zespole Placó-
wek Oświatowych w Leśnicy  odbyła 
się kolejna odsłona akcji Narodowego 
Czytania. 

Na ósme Narodowe Czytanie para 
prezydencka - Andrzej Duda i Agata 
Kornhauser-Duda - zaproponowała 
do czytania  nowele polskie, wybrała 
osiem lektur. Jak zaznaczył prezydent, 
uczą nas one, że w życiu powinniśmy 
kierować się szlachetnością i soli-
darnością, że nie wolno nam stracić 
wrażliwości na ludzką krzywdę ani 
zapomnieć o naszej historii. 

Tegoroczną pozycją wybrną przez 
bibliotekarza ZPO była nowela  „Dym” 
Marii Konopnickiej.

Przygotowania do tego dnia rozpo-
częły się wybraniem uczestników oraz 
rozdaniem fragmentów noweli. We 
wspólnym czytaniu uczestniczyli:  Ewa 
Pinkawa naczelnik Wydziału Edukacji, 
w strzeleckim starostwie, Andrzej  Iwa-

W dniu 18 września 2019 roku 
odbył się XI Wojewódzki Turniej 
Bowlingowy Olimpiad Specjalnych na 
kręgielni w Kolonowskiem. Nauczy-
ciele szkoły pomagali w organizacji 
turnieju oraz byli odpowiedzialni za 
sędziowanie. Naszą szkołę godnie 
reprezentowali: Kamil, Adrian, Łukasz 
i  Michael, startując w barwach klubu 
„Delfinek” działającego na terenie 
szkoły i DPS w Kadłubie – zdobywając 
medalowe miejsca (III   IV w starcie 
indywidualnym oraz II  i III w deblu). 
Wysoki poziom sportowy, wspaniała 
atmosfera i życzliwi sędziowie – tak 
można podsumować turniej. 

Piotr Łazik, uczeń klasy 4 Tam 
CKZiU, w ostatnich dniach sierpnia 
uczestniczył w obozie naukowym w 
Przysietnicy k. Brzozowa  na Podkar-
paciu, w ramach  projektu Akademia 
Astronomii i Fizyki finansowanym 
przez Fundację Rozwoju Syste-
mu Edukacji w ramach programu 
Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany 
Młodzieży. Uczestnikami obozu była 
40-osobowa grupa uczniów opolskich 
szkół oraz ukraińska grupa uczniów z 
Odessy.

Młodzież, jako pomysłodawca 
projektu określiła jego główny cel, tj. 
poszerzenie wiedzy z zakresu astrono-
mii i astrofotografii oraz świadomości 
energetycznej i fizyki. Zaproponowane 
zajęcia obejmowały warsztaty, obser-
wacje optyczne, wykłady oraz zajęcia 
w terenie. Uczniowie między innymi: 
mierzyli promieniowanie jonizujące z 
wykorzystaniem liczników Geigera, 
odbyli zajęcia z obsługi bezzałogo-

W ostatnich dniach sierpnia do 
szkół dotarły wyniki egzaminów za-
wodowych zdawanych przez uczniów 
w sesji letniej, a w połowie września 
ostateczne wyniki egzaminu matu-
ralnego. Rezultaty, które osiągnęli 
uczniowie Zespołu Szkół Ponadpod-
stawowych w Zawadzkiem napawają 
ogromną radością. Zarówno egzamin A 
18 (Prowadzenie sprzedaży), jak i E 13 
(Projektowanie lokalnych sieci kompu-
terowych i administrowanie sieciami) 
zdali w 100%! Cieszą też osiągnięte 

Erasmus+
w strzeleckim liceum

Jemielnicy. Popołudnie spędziliśmy 
aktywnie, uczestnicząc w zajęciach 
sportowych z członkami naszej sekcji 
lekkoatletycznej „Komar”. Ostatniego 
dnia projektu wzięliśmy udział w 
„Spotkaniu z przyrodą”, podczas któ-
rego poznawaliśmy wspaniały świat 
owadów oraz rozmawialiśmy o ich roli 
w ekosystemie. Największą atrakcją 
spotkania była prezentacja egzotycz-
nych gatunków żywych owadów, a 
także możliwość dotknięcia niektórych 
z nich. Udaliśmy się również do eko-
logicznego gospodarstwa Jabłonowy 
Sad w Szczedrzyku. Tu wyzwaniem 
dla nas było rozpoznawanie wybranych 
gatunków ziół. Dużo usłyszeliśmy na 
temat funkcjonowania ekologicznych 
gospodarstw i wspólnie zastanawiali-
śmy się nad rozwiązaniami problemów 
nadmiernego zużycia wody oraz mar-
nowania żywności. Próbowaliśmy tak-
że oszacować, jaką drogę musi pokonać 
żywność, aby trafić na nasze stoły, co 
wiąże się z konkretnym wydatkowa-
niem energii i emisją dwutlenku węgla. 

Uczestnictwo w projekcie dało 
nam możliwość rozwoju osobistego, 
poznawania nowych ludzi oraz do-
skonalenia umiejętności językowych. 
Wielu z nas znalazło bratnie dusze 
wśród uczestników z Holandii oraz 
Niemiec, a wspólne chwile spędzone 
na wykładach oraz badania, które prze-
prowadzaliśmy, pokazały nam, że warto 
dbać o środowisko i stworzenia, które 
nas otaczają, gdyż tylko w ten sposób 
możemy żyć w zgodzie z naturą i cie-
szyć się tak pięknym miejscem, jakim 
jest nasza planeta. 

Trzecia odsłona realizowanego pro-
jektu odbędzie się wiosną w Kampen, 
w Holandii. Nie możemy doczekać się 
kolejnych wyzwań i prac mających na 
celu poprawę jakości środowiska przy-
rodniczego. Dziękujemy wszystkim 
osobom i instytucjom, które pomogły 
nam w realizacji projektu. 

Projekt został sfinansowany w 
ramach unijnego programu Erasmus+. 

Magdalena Jendrosek 
i Alicja Zyper

1 września 2019 r. rozpoczęła się druga część projektu zatytułowane-
go  Ambassadors in Rubberboots – they think globally and act locally: 
Environment without boundaries – The consequences of climate change. 
Restoration of nature – biodiversity - sustainability, który tym razem 
odbywał się w Polsce. 

Czytali wszyscy

nowski zastępca Burmistrza Leśnicy, 
Edyta Gola dyrektor LOKiR, st. asp. 
Zbigniew Chałat z Posterunku Policji w 
Leśnicy, Namysło Patryk z OSP w Leś-
nicy, Ryszard Baszuk dyrektor ZPO w 
Leśnicy, wychowankowie, nauczyciele, 
pracownicy administracji.  

Narodowe Czytanie noweli „Dym” 

Marii Konopnickiej w Zespole Placó-
wek Oświatowych w Leśnicy zostało 
uwiecznione na pamiątkowym zdjęciu. 
To wydarzenie na stałe weszło w nasz 
szkolny kalendarz imprez. Nad spraw-
nym przebiegiem całej uroczystości 
czuwał koordynator projektu, biblio-
tekarz Pan Sławek.

Turniej Olimpiad Specjalnych

Międzynarodowe spotkanie astronomów
wych statków powietrznych – dronów, 
spotkali się z dr Bogdanem Wszołkiem, 
astronomem i właścicielem prywatne-
go obserwatorium Królowej Jadwigi 
w Rzepienniku Biskupim, zwiedzili 
Centrum Dziedzictwa Szkła w Kroś-
nie wraz z wystawą szkła uranowego,  
wykonywali badanie astronomiczne 
gwiazd zmiennych i innych obiektów 
astronomicznych wspólnie z grupą 
ukraińską, odbyli przejazd wielką pętlą 
bieszczadzką dokonując pomiarów pro-
mieniowania i poznali działanie zapory 
wodnej w Solinie, zwiedzili Rzeszów 
oraz spotkali się z mieszkańcami Brzo-
zowa i przedstawili im wyniki swoich 
badań. W trakcie 10-dniowego wyjazdu 
uczestnicy połączyli rozwijanie swoich 
pasji naukowych z rekreacją i wypo-
czynkiem. 

Program obozu był bardzo ciekawy, 
a niewątpliwą atrakcją była możliwość 
poznania rówieśników z Ukrainy i 
wymiana doświadczeń, zdobycie wia-

domości wykraczających poza treści 
zajęć w szkole oraz poznanie pięknych 
zakątków Polski.

Wyjazd całkowicie był finanso-
wany z funduszy Fundacji Rozwoju 
Systemu Edukacji w ramach programu  
Polsko-Ukraińska Rada Wymiany 
Młodzieży.

Serdecznie dziękujemy dr Ka-
tarzynie Książek, starszemu wykła-
dowcy Instytutu Fizyki Uniwersytetu 
Opolskiego, za zaproszenie Piotra do 
uczestnictwa w tym wydarzeniu. 

Katarzyna Uchańska-Łukasik

Egzaminy na 100 proc.!
wyniki – warto tu wspomnieć, że np. 
średni wynik egzaminu E 13 w części 
praktycznej wyniósł 99,4% i był lepszy 
od średniego wyniku w szkołach woj. 
opolskiego o ponad 11 punktów procen-
towych. Dobrze wypadli również ma-
turzyści. Zdawalność matury w liceum 
wyniosła 100%, a w technikum 75%. 
Po raz kolejny uczniowie i nauczyciele 
przygotowujący ich do egzaminów 
dowiedli, że w małej szkole również 
można osiągnąć świetne wyniki.

Już od 1 października będzie można składać wnioski o przyznanie tego tytułu. Pula nagród 
wynosi 10.000 zł, a najlepsi uczniowie ubiegać się będą o nagrodę pieniężną i honorowy tytuł 
w kategoriach: Najlepszy Uczeń Bez Barier, Najlepszy Uczeń Szkoły Podstawowej, Najlepszy 
Uczeń Gimnazjum, Najlepszy Uczeń Szkoły Ponadgimnazjalnej i Mistrz w Zawodzie.

Termin składania wniosków mija 30 listopada br. 
Tradycyjnie już to przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Powiatowego programu Wspie-

rania Edukacji Dzieci i Młodzieży.

Kto zostanie 
Najlepszym Uczniem Powiatu?
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Informacje 
podatkowe dot. 
PIT, CIT, VAT, 

podatki lokalne, 
akcyza etc.

Opolska 13  
47-100 
Strzelce 
Opolskie

tel. (77) 461-28 -9 
(77) 461-35-69 
(77) 461-42-78

Poniedziałek 
– Piątek 

07.30-15.30

http://www.opol-
skie.kas.gov.pl/

urzad-skarbowy-
-w-strzelcach-

-opolskich

us.strzelce-opol-
skie@mf.gov.pl

Z porad 
może  

skorzystać 
każdy po-

datnik

36 Krajowa 
Informacja 
Skarbowa

Informacje 
podatkowe dot. 
PIT, CIT, VAT, 

podatki lokalne, 
akcyza etc.

ul. Teodora 
Sixta 17,
43-300 

Bielsko-Biała

801 055 055 
z tel. stacjonarnych.

( (22) 330 03 30
z tel. komórkowych.
+ 48 (22)33 00 330

  z tel. zagranicznych.
Koszt zgodnie z taryfą 

operatora

Poniedziałek 
– Piątek  

07.00-18.00

www.kis.gov.pl
więcej: https://

poradnikprzedsie-
biorcy.pl/-kip-czyli-
-krajowa-informa-

cja-podatkowa

Z porad 
może  

skorzystać 
każdy po-

datnik

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

37 Rzecznik 
Finansowy.

(Ubezpieczo-
nych)

Prawa ubezpie-
czonych

Al. Jerozolim-
skie 87
02-001 

Warszawa.

Ubezpieczenia
gospodarcze

(22) 333 73 28
Ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS
(22) 333 73 26

lub (22) 333 73 27
Ubezpieczenia 

bankowe  i rynku 
kapitałowego

(22) 333 73 25

Poniedziałek 
– Piątek  

 08.00-18.00

Poniedziałek 
– Piątek  

godz.11.00-15.00

Poniedziałek 
– Piątek 

godz. 08.00-16.00

Porady e-mail: 
porady@rf.gov.pl
(czas oczekiwania 

na odpowiedz
e-mailową ok.2 

tygodni)

https://rf.gov.pl/
kontakt

biuro@rf.gov.pl

Osoby ubez-
pieczone 

i w sporze 
dotyczącym 
ubezpieczeń

INNE

38 WWW. OBYWATEL.GOV.PL Informacje i usługi przyjazne obywatelom
portal Ministerstwa Cyfryzacji

39 Rzecznik 
Praw Oby-
watelskich

Ochrona praw 
obywatelskich

Al. 
Solidarności 

77.
00-090 

Warszawa

800 676 676 .
Połączenia bezpłatne 
z tel. stacjonarnych i 

komórkowych

Poniedziałek
10.00-18.00

Wtorek - Piątek
08.00-16.00

https://www.rpo.
gov.pl

biurorzecznika@
brpo.gov.pl

Może zgło-
sić się każdy, 
kto uważa,

że jego 
prawa są 

naruszone
40 Urząd do 

Spraw 
Cudzoziem-

ców

Dąży do za-
gwarantowania 
cudzoziemcom 
chcącym prze-

bywać w Polsce 
wysokiej 
jakości 

procedur 
związanych 

z ich pobytem

ul. Taborowa 
33

02-699 
Warszawa

Departament Postę-
powań Uchodźczych  

– I Instancja
Tel. +48 22 60 174 07,
Fax +48 22 60 151 23
E-Mail: dpu.udsc@

udsc.gov.pl
Departament 

Legalizacji Pobytu
- II Instancja

Tel. +48 22 60 175 14,
Fax +48 22 60 174 19
E-mail: legalizacjapo-

bytu@udsc.gov.pl
Departament Legali-

zacji Pobytu
Tel. +48 22 60 175 36,
Fax +48 22 60 156 58

E-Mail: 
wykaz@udsc.gov.pl

Poniedziałek – 
Piątek 

9.30 – 14.00

https://udsc.gov.pl/ Pomoc dla 
cudzoziem-

ców

41 Urząd 
Ochrony 
Danych 

Osobowych

Ochrona 
danych 

osobowych

ul. Stawki 2
00-193 War-

szawa

tel. 606-950-000
(infolinia czynna 

w dni robocze  
od 10.00 do 13.00)

Poniedziałek 
– Piątek 

 8.00 – 16.00

https://uodo.gov.pl/

kancelaria@uodo.
gov.pl

Pomoc dla 
osób wobec 

których 
nastąpiła 

nieprawidło-
wość w prze-

twarzaniu 
jej danych 
osobowych
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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 (4)

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

NAZWA
JEDNOSTKI

ZAKRES
PORADNI-

CTWA
ADRES

TELEFON
odpłatność
połączeń

DOSTĘPNOŚĆ
dni i godz.

WWW
e-mail

KRYTERIA
DOSTĘPU

INFORMACJA
Zarząd Powiatu Strzeleckiego informuje, że podano do publicznej wiadomości 
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego, 
przeznaczonych do oddania w nieodpłatne używanie, poprzez wywieszenie  
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ulicy Jordanowskiej 
nr 2 w Strzelcach Opolskich oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletyn 
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

dot. działki nr 70 w m. Osiek

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość                                          
o śmierci

śp. Andrzeja Senczyno
 

wieloletniego Kierownika Urzędu Rejonowego  
w Strzelcach Opolskich

Rodzinie i Bliskim

najserdeczniejsze wyrazy współczucia składają

Rada i Zarząd Powiatu Strzeleckiego
oraz 

pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich

W dniach 14-15 września 2019 
r. odbyła się wycieczka do Kudowy 
Zdrój dla spokrewnionych rodzin 
zastępczych Powiatu Strzeleckiego. 
Wyjazd odbył się w ramach realizacji 
projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka 
– wsparcie rodzin przeżywających 
problemy opiekuńczo-wychowawcze 
oraz wsparcie pieczy zastępczej – II 
edycja” w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO). 
Podczas wycieczki zrealizowanych 
zostało wiele atrakcji, np. pierwszego 
dnia: zwiedzanie Twierdzy Kłodz-

Wycieczka 
rodzin zastępczych

ko, zwiedzanie Parku w Dusznikach 
Zdroju, animacje dla dzieci i warsztaty 
psychologiczne dla dorosłych oraz dru-
giego dnia: zwiedzanie Parku Zdrojo-
wego w Polanicy czy Ruchoma Szopka  
w Wambierzycach. Nad uczestnikami 
oraz prawidłowym przebiegiem wy-
cieczki czuwało dwóch koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Strzelcach Opolskich. Pogoda dopi-
sała a uczestnicy wycieczki byli bardzo 
zadowoleni.

Autor: Zuzanna Dryndos, 
Psycholog PCPR Strzelce Op.
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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, Kartografi i, 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 fi lią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z fi lią 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

Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. W. Broniewskiego w Strzelcach Op.
tel. 77 4612225

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
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 Op.
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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Jak zwalczać 
afrykański pomór świń?

W kinoteatrze w Zawadzkiem, przy ul. Dworcowej 3, Nadleśnictwo Strzelce Opol-
skie i Nadleśnictwo Rudziniec oraz Zawadzkie organizują nieodpłatne szkolenie 
na temat zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz bioasekuracji.
Szkolenie rozpoczynające się 27 września o godz. 12.00 przeprowadzi Powiatowy 
Lekarz Weterynarii.

Dzień Otwarty NFZ 
w naszym starostwie

W czwartek, 24 października br. w godzinach 10.00 – 13.00, podczas organizo-
wanego przez Opolski Oddział NFZ Dnia Otwartego w naszym starostwie będzie 
można wyrobić sobie EKUZ (Europejską kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego), 
uzyskać informacje na temat e-recept, które od stycznia 2020 roku, poza kilkoma 
wyjątkami, zastąpią papierowe. 

Można też będzie założyć Internetowe Konto Pacjenta, bez którego nie 
otrzymamy e-recepty SMS-em i/lub e-mailem, ani nie skorzystamy z pozostałych 
funkcjonalności e-recepty.

Będzie też można uczestniczyć w pokazie diety DASH.
Więcej informacji w następnym numerze naszego dwutygodnika.

,,Motoryzacja z kulturą”
Czy motoryzacja może mieć związek ze sztuką? Już wkrótce będzie można się 

o tym przekonać w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, gdzie 
już niebawem    odbędzie się niezwykłe wydarzenie. 

Będzie to pierwsza w okolicy wystawa fotografi i motoryzacyjnej, autorstwa 
Pani Agnieszki Skałeckiej pt. ,,Auta w szkle”, uzupełniona o ekspozycję modeli 
samochodów z kolekcji Pana Krzysztofa Kubickiego pt. ,,Kultowe auta PRL-u”. 
Dodatkową atrakcją będzie pokaz  aut tuningowanych na parkingu przed Centrum 
Kultury a wszystko to przy muzyce na żywo. 

Zdaniem autorki zdjęć- ,, z  pewnością nie będzie to typowa wystawa sztuki- a 
to za sprawą tematyki wystawy oraz jej oprawy! Spodziewamy się naprawdę dużej 
ilości wyselekcjonowanych prac o tematyce motoryzacyjnej”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych motoryzacją i sztuką na 
wernisaż do Powiatowego Centrum Kultury 5 października (sobota) o godz. 
18.00. Wstęp wolny. 

Gorące lato seniorów

W dniach 17 - 31 sierpnia na piętnastodniowym turnusie rehabilitacyjnym 
nad Bałtykiem w malowniczej miejscowości Dźwirzyno przebywała 50-osobowa 
grupa ze Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorów. Wybrano tę miejscowość po raz 
drugi (poprzednio w 2016 r.), gdyż ośrodek, w którym zamieszkiwano, przylega 
bezpośrednio do plaży co ułatwia szybkie dojście do morza. Do południa korzy-
stano z zabiegów, by po nich uczestniczyć w kąpieli słonecznej, bo pogoda była 
przez cały okres wyjątkowo upalna. Nie brakowało również chętnych na kąpiel 
w morzu - woda tego roku w Bałtyku była wyjątkowo ciepła. Ośrodek serwował 
smaczne potrawy w postaci tzw. „szwedzkiego stołu” zarówno na śniadanie jak i 
na obiadokolację która była wydłużona (15.00-18.00), a poprzedzona wydanym po 
śniadaniu lunchem. Zorganizowano też dwukrotnie potańcówkę i ognisko z piecze-
niem kiełbasek. Atrakcją była wycieczka autokarowa do Kołobrzegu – zwiedzenie 
rynku, katedry, molo, spacer deptakiem pod latarnię do portu, oraz wypłynięcie 
w morze statkiem turystycznym „Pirat” co przyniosło niezapomniane wrażenie.

W dniach 16 -19 września 46-osobowa grupa uczestniczyć będzie w wycieczce 
na Ukrainę: do Lwowa oraz szlakiem twierdz kresowych Olesko-Poczajów-
-Krzemieniec-Zbaraż-Tarnopol

Tegoroczne wojaże strzeleckich seniorów zakończą się wyjazdem 1 paździer-
nika piąty już raz do Lądka-Zdroju.

Janusz Wnuk – prezes Stowarzyszenia

Podczas Powiatowego Święta Chleba przeprowadzona 
zostanie kolejna akcja charytatywna dla potrzebujących 
mieszkanek powiatu strzeleckiego Oliwki i Marty.

Oliwka potrzebuje środki na operację w Barcelonie, która powstrzy-
ma postęp jej choroby, Marta potrzebuje środki na kosztowne turnusy 
rehabilitacyjne.

Obydwie dziewczyny są  podopiecznymi Opolskiego Stowarzyszenia 
Rehabilitacji.  

Zapraszamy do pomocy poprzez datki do puszek. W zamian za pomoc 
każdy otrzyma upominek, zatem warto wesprzeć akcję, bo można otrzymać   
w zamian coś ciekawego.  Mamy przeróżne śliczne drobiazgi jak również 
rzeczy bardziej wartościowe. Od zabawek, maskotek, po ciekawe książki 
, autografy, płyty i inne gadżety. Szukajcie naszego stoiska  w pobliżu ruin 
zamku, wolontariusze będą również z puszkami w różnych miejscach. 

Serdecznie zapraszamy!
Małgorzata Płaszczyk – Waligórska 

Zapraszamy do pomocy, 
dobro wraca!
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Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 

Z ogromną przyjemnością infor-
mujemy dziś Państwa o tym, 

że grono Jubilatów, którzy w ostat-
nich dniach obchodzili okrągłe 
urodziny znów się powiększyło. 

Ad multos annos!

Pani Janina Strzępka, miesz-
kanka Strzelec Opolskich, 90 
rocznicę urodzin świętowała 24 
sierpnia br.

W tym dniu wśród gości, któ-
rzy przybyli do Jubilatki z życze-
niami, upominkami i gratulacjami, 
znalazł się wicestarosta Waldemar 
Gaida, który winszował w imieniu 
całej naszej społeczności.   

Pani Janina Rudka, miesz-
kanka Piotrówki, okrągłe 90 
urodziny świętowała 13 września 
br. Z okazji tych wyjątkowych 
urodzin Jubilatce gratulował i 
składał najlepsze życzenia wraz z 
upominkiem Janusz Żyłka członek 
Zarządu Powiatu Strzeleckiego.

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

Pani Klara Glück, mieszkająca w Szymiszowie, jubileusz 90-lecia 
urodzin obchodziła 15 września br. W tym szczególnym dniu Jubilatce 
składali serdeczne gratulacje i życzenia starosta Józef Swaczyna i wice-
starosta Waldemar Gaida, którzy przekazali też urodzinowy upominek

Pani Janina Strzępka 90 rocznicę urodzin świętowała 24 sierpnia br.

Pan Antoni Anioł, mieszkający w Szczepanku, jubileusz 90-lecia 
urodzin uroczyście obchodził 2 września br. Z urodzinowym upomin-
kiem, listem gratulacyjnym, a przede wszystkim z najlepszymi życzenia-
mi w imieniu społeczności naszego powiatu Jubilata odwiedził wicesta-
rosta Waldemar Gaida.

Pani Janina Rudka, okrągłe 90 urodziny świętowała 13 września br.


