
Lato w pełni, a prace na drogach powiatowych i chodnikach w kolejnych miejscowościach 
naszego powiatu idą pełną parą. 15 lipca nastąpił odbiór chodnika wzdłuż ul. 1 Maja w 

Jaryszowie, a właściwie pierwszy etap tego zadania. Podobnych inwestycji jest więcej – pi-
szemy o nich na str. 4.

Będzie bezpieczniej

Nietypową propozycję dla seniorów 
i ich opiekunów ma Dom Pomocy 

Społecznej w Strzelcach Opolskich: seniorów 
zaprasza na wakacje! 

W tym czasie ich opiekunowie – zajmują-
cy się swoimi bliskimi przez cały rok będą mo-
gli odpocząć. O tym, jakie to ważne, wiedzą 
wszyscy ci, którzy znaleźli się w takiej sytuacji.

szczegóły – str. 5

Wakacje 
dla seniora. 
Wypoczynek 
dla opiekuna

Emocje związane z egzaminami 
ósmoklasisty i wyborem nowej 

szkoły już za nami. Absolwenci pod-
stawówek już wybrali, gdzie chcą się 
uczyć; do końca lipca musieli złożyć 
w wybranej placówce wszystkie do-
kumenty. 

Początek roku szkolnego 
– już za chwilę

dok. na str. 4

Minister zdrowia Andrzej Niedzielski 30 lipca stwierdził, że „najbardziej czarny sce-
nariusz mówi, że będziemy mieli 15 tys. zakażeń dziennie na koniec września lub 

na początku października”. Jednak wirusolodzy przestrzegają, że czwarta fala koronawirusa 
uderzy wcześniej, już na przełomie sierpnia i września. 

W Finlandii władze sanitarne przyznały, że rozpoczęła się już czwarta fala zakażeń wiru-
sem COVID-19, a jej głównym powodem są kibice piłkarskich ME, którzy z meczów w Sankt 
Petersburgu przywieźli wariant delta. To komunikat z 2 sierpnia br., w którym mówi się także 
o wprowadzeniu w tym kraju pewnych obostrzeń jeszcze w tym tygodniu.

Nasi sąsiedzi też obawiają się czwartej fali i wprowadzają ostrzejsze zasady wjazdu dla 
turystów zagranicznych. Czechy i Słowacja wprowadziły je od 9 lipca, Niemcy – od 1 sierpnia.

Kto odczuje skutki tej czwartej fali? Wirusolodzy podkreślają, że przede wszystkim w osoby 
niezaszczepione: to one są najczęściej hospitalizowane i niestety, umierają przez COVID-19 - 
ostrzegają amerykańscy eksperci z Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). Powie 
ktoś, że zaszczepieni również chorują. Tak, ale dotyczy to średnio 0,6 proc. szczepionych, czyli 
niewielkiego odsetka. 

Łącznie od początku pandemii w naszym kraju odnotowano 2.883.120 zakażeń SARS-CoV-2 
oraz 75.261 zgonów. Prawie tylu mieszkańców liczy nasz powiat. Wyobraźcie sobie – z mapy 
zniknął powiat strzelecki.

Zaszczepienie się to główna broń w walce z koronawirusem. Nadal też powinniśmy pa-
miętać o stosowaniu zasad reżimu sanitarnego: zachowania dystansu, częstego mycia rąk, 
unikania tłumów i noszenia maseczek w zamkniętych pomieszczeniach i środkach transportu 
publicznego.

Więcej – na str. 5

Powiat się (za)szczepi
Zdążymy przed czwartą falą?

Punkt Szczepień Powszechnych
zorganizowany przez Powiat Strzelecki

w siedzibie Powiatowego Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich przy ulicy Dworcowej 23

Specjalny dyżur szczepień dla dzieci po 12 roku życia 
– w czwartek 12 sierpnia – w godz. 15.00-17.00!

zaprasza wszystkich chętnych po 12 roku życia 
z terenu całej Polski, 

szczególnie z terenu powiatu strzeleckiego,
na szczepienie przeciwko COVID-19 

dwudawkową szczepionką Pfi zer 
lub

jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. 

Skierowanie i rejestracja nie są wymagane!
KONTAKT z Punktem Szczepień Powszechnych Tel. 530 808 464 
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Zwołana na 28 lipca sesja była 32. z 
kolei w tej kadencji, a zarazem ostatnią 

przed wakacyjną przerwą. Po stwierdzeniu 
prawomocności obrad  (uczestniczyło w 
niej 16 radnych) i przyjęciu porządku sesji, 
starosta Józef Swaczyna przedstawił radnym 
Informację o pracy Zarządu w okresie mię-
dzysesyjnym. W wystąpieniu zwrócił szcze-
gólną uwagę na rządowy program Polski Ład, 
z którego nasz samorząd zamierza skorzystać. 

W jakim zakresie? W ramach Priorytetu 
1 - budowa lub modernizacja infrastruktury 
drogowej - na przebudowę dróg powiato-
wych: drogi 1807 O Rozmierka - Grodzisko – 
Kadłub, drogi 1401 O Leśnica – Lichynia wraz 
z budową ścieżki rowerowej i drogi 1808 O 
Wysoka – Góra Świętej Anny – Zdzieszowi-
ce. Wartość tych inwestycji oszacowano na 
27,294 mln zł. Wniosek nie może przekraczać 
30 mln zł, a dofinansowanie może wynieść 
95 proc.

W ramach Priorytetu2 – budowa lub 
modernizacja infrastruktury sportowej – na 
budowę boiska przy LO z Oddziałami Dwu-
języcznymi w Strzelcach Opolskich. Koszt tej 
inwestycji oszacowano na 3 mln zł, a więc 
poniżej wartości wskazanej przez rząd (5 mln 
zł); tu dofinansowanie może wynieść 90 proc.

W ramach Priorytetu 3 – budowa i mo-
dernizacja infrastruktury społeczne oraz 
budowa lub modernizacja infrastruktury 
edukacyjnej – na Centrum Wsparcia Rodziny 
i Dziecka wraz z przebudową dworca PKS 
w Strzelcach Opolskich. W tym przypadku 
rząd nie wskazał górnej granicy wartości 
inwestycji, a naszej ma wynieść 40 mln zł; 
dofinansowanie może wynieść 85 proc.

To jednak nie wszystko – z Polskiego 
Ładu zamierza także skorzystać Związek 
Powiatowo-Gminny „Jedź z Nami” i apli-
kować o dofinansowanie zakupu 14 nisko-
emisyjnych autobusów. W związku z tym 
Zarząd podjął decyzję o zabezpieczeniu w 
budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2022 
kwoty 310 tysięcy złotych na poczet wkładu 
własnego (10 proc. udziału każdego członka 
Związku). To wyzwania, przed którymi stoi 
nasz samorząd – Zarząd i Rada Powiatu, bo 
trzeba będzie zabezpieczyć wkład własny w 
naszym budżecie. Starosta podkreślił też, że 
wnioski składane w ramach programu Polski 
Ład nie mogły przekroczyć 500 znaków, były 
więc bardzo krótkie.

Sesja Rady Powiatu
Do tej kwestii nawiązał radny Kazi-

mierz Kubal, prosząc o przekazanie radnym 
wszystkich złożonych wniosków – aplikacji o 
dofinansowanie wymienionych inwestycji; 
oczywiście radni je otrzymają – potwierdził 
starosta J. Swaczyna.

Kolejny punkt obrad  to zapoznanie się 
ze stanem bieżącym w związku z realizacją 
zakupów aparatury i sprzętu oraz zadań in-
westycyjnych w Szpitalu Powiatowym. 

Obszerny materiał przygotowany przez 
nasz szpital radni otrzymali przed sesją, a 
dogłębnie analizowała go Komisja Bezpie-
czeństwa, na posiedzeniu której wszystkie 
wyjaśnienia przedstawiła dyrektor Beata 
Czempiel. W imieniu komisji zabrał głos radny 
Ryszard Nocoń, który podkreślił, że mimo 
pandemii koronawirusa, udało się szpitalowi 
realizować wszystkie zamierzenia. Jednak 
dodatki za walkę z epidemią spowodowały 
naciski na podwyżki płac. 

Dyrektor Beata Czempiel w swoim 
wystąpieniu podkreśliła, że wszystkie za-
planowane inwestycje są kontynuowane 
zgodnie z planem – oddziału wewnętrznego 
i ginekologiczno-położniczego oraz chirurgię 
w przyszłym roku; środki finansowe są zabez-
pieczone. Odpowiadając na pytanie, dlaczego 
lądowisko jest tak wysoko usytuowane, wy-
jaśniła, że tylko tak mogło być posadowione 
ze względu na konieczność zachowania 
środków bezpieczeństwa dla lądujących 
helikopterów. Dodała również, że szpital ma 
w planach utworzenie Zakładu Opiekuńczo-
-Leczniczego w nowo postawionym budynku 
oraz postawienie farmy fotowoltaicznej – na 
razie to jednak to faza projektowa.

Radni w głosowaniu przyjęli ten doku-
ment jednogłośnie.

Następny punkt to informacja wynikająca 
z analizy oświadczeń majątkowych radnych 
i kierowników jednostek organizacyjnych 
Powiatu. Przedstawiła go Ewelina Jelito Se-
kretarz Powiatu: nie stwierdzono żadnych 
uchybień, zatem radni zaakceptowali tę 
analizę jednogłośnie.

Informacja Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego dotycząca stanu 
sanitarnego Powiatu to kolejny punkt sesji. 
Wiodącą komisją obradującą nad tym obszer-
nym materiałem

była Komisja Bezpieczeństwa. Ponownie 
w jej imieniu zabrał głos radny Ryszard No-

coń, jej wiceprzewodniczący. Zauważył, że 
rok ubiegły był dla sanepidu – ze względu na 
epidemię koronawirusa – niezwykle trudny. 
Jednak były tez plusy: zamknięte restaura-
cje, kawiarnie i lodziarnie to mniej zakażeń 
pokarmowych. Komisja zaaprobowała cały 
materiał bez zastrzeżeń, a jej stanowisko po-
dzielili radni jednogłośnie. Przewodniczący 
Rady Stefan Szłapa zwracając się do obecnej 
na sesji dyrektor sanepidu Katarzynie Kanozie 
i dziękując za wyczerpujące podsumowanie 
ubiegłego roku w opracowanym dokumencie 
życzył jej, ale i wszystkim obecnym, byśmy 
nie odczuli dotkliwie skutków  czwartej fali 
koronawirusa. 

Sprawozdanie za rok 2020 z działań po-
dejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego 
Gliwice, Krapkowice, Kędzierzyn –Koźle, Tar-
nowskie Góry, Strzelec Opolskie to następny 
punkt obrad. Niestety, jak zauważył przewod-
niczący Rady S. Szłapa, po raz kolejny okazało 
się, że żaden z przedstawicieli Wód Polskich 
nie jest skłonny osobiście odpowiedzieć na 
pytania czy wyjaśnić wątpliwości, mimo 
wielokrotnych zaproszeń, ani na posiedzenia 
komisji problemowych Rady, ani na sesję. 

Radni przyjęli to sprawozdanie bez uwag, 
choć uwagi mieli do nieobecności kogo-
kolwiek z Wód Polskich „z naszej strony to 
wołanie na puszczy”.

Radni jednogłośnie przyjęli także uchwały 
w sprawach: przyjęcia „Powiatowego Progra-
mu Ochrony  Środowiska na lata 2021 – 2024 
z perspektywą na lata 2025 – 2028”; nowe-
lizacji uchwały z dnia 23 grudnia 2020 roku 
w sprawie określenia zadań realizowanych 
przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza 
się w 2021 roku środki Państwowego Fundu-

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci  

śp. Alojzego Tomy
Radnego 

Powiatu Strzeleckiego
kadencji 1999-2002.

Rodzinie, 
Bliskim Zmarłego  

najserdeczniejsze 
wyrazy współczucia 

składają
Zarząd i Rada 

Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy 

Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich

STAROSTA STRZELECKI przypomina, że 
zgodnie z art. 71 ust. 7, art. 78 ust.2 pkt.1, art.140mb pkt 1-2, art. 140n ust. 1, art. 140n ust. 4, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 
r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.) 

Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 60 dni od dnia jego sprowa-
dzenia (od 01.07.2021 r. do odwołania) 

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić Starostę w terminie nieprzekraczającym 60 dni o 
nabyciu lub zbyciu pojazdu (od 01.07.2021 r. do odwołania)

Kto, będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nie rejestruje 
pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ww. terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1.000 zł.

Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zawiadamia Starosty o nabyciu 
lub zbyciu pojazdu w ww. terminie podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1.000 zł. 

Kary pieniężne są nakładane przez Starostę w drodze decyzji administracyjnej.
Ustalając wysokość kary pieniężnej uwzględnia się:
• zakres naruszenia (np. liczba dni ponad wyznaczony termin) 
• powtarzalność naruszeń ww. przepisów (np. ile razy nie zgłoszono zbycia, nabycia czy nie dokonano rejestracji po-

jazdu, o którym mowa w pkt.1)
• korzyści finansowe uzyskane z tytułu naruszenia ustawy (np. koszty rejestracji, zmiany dowodu rejestracyjnego, 

ubezpieczenia itp.)
Jednocześnie zwraca się uwagę, że nałożenie przez Starostę ww. kar nie zwalnia z obowiązku dokonania zgłoszenia zbycia, 

nabycia czy też zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Za niezarejestrowanie pojazdu, 
niezgłoszenie jego kupna lub sprzedaży grożą kary!

szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
i wysokości środków na ich finansowanie; 
wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital 
Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w 
Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nie-
ruchomości.

Uchwałę w sprawie dokonania oceny 
sytuacji ekonomiczno-finansowej samodziel-
nego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 
dla którego podmiotem tworzącym jest 
Powiat Strzelecki- Szpitala Powiatowego 
im. J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich 
również przyjęto jednogłośnie, zwraca się 
w niej jednak uwagę na fakt, iż pogorszenie 
wyników finansowych w minionym roku 
oraz w perspektywie trzech następnych lat 
wymaga zdecydowanego przestrzegania 
zasady dostosowania kosztów działalności 
szpitala do osiąganych dochodów.

Przy następnych uchwał radni także byli 
jednomyślni, a podjęli je w sprawach: ustale-
nia szczegółowych zasad ponoszenia odpłat-
ności za pobyt w mieszkaniach chronionych;

nowelizacji uchwały w sprawie określe-
nia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 
Strzelecki, udostępnianych dla operatorów i 
przewoźników oraz warunków i zasad korzy-
stania z tych przystanków; zasad udzielania 
dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków lub znajdującym się 
w gminnej ewidencji zabytków; wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego 
na lata 2021-2024; zmiany budżetu i zmian w 
budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2021.

Oprac. 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

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

KIEROWCA KARETKI WOJEWÓDZTWO - wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, 
TRANSPORTOWEJ OPOLSKIE - prawo jazdy kat. B,
  - min. 5 lat doświadczenia w charakterze kierowcy
MAGAZYNIER/ KIEROWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - prawo jazdy kat. B,
  - uprawnienia do obsługi wózka widłowego
OPERATOR OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW STANISZCZE MAŁE/  - wykszt. zawodowe , preferowane średnie techniczne,
 KOLONOWSKIE - prawo jazdy kat. B+E/T,
  - umiejętność obsługi maszyn i urządzeń
KONSULTANT/ DORADCA/ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie 
SPRZEDAWCA W SALONIE PLAY
MONTER INSTALACJI SANITARNYCH UJAZD - prawo jazdy kat.C
PIELĘGNIARKA STRZELCE OPOLSKIE - wykszt. kierunkowe, - znajomość obsługi komputera
ASYSTENT MEDYCZNY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie, - znajomość obsługi komputera
PRACA FIZYCZNA/ SPRZĄTANIE STRZELCE OPOLSKIE 
NA PRODUKCJI
RZEŹNIK WĘDLINIARZ JEMIELNICA - wykształcenie zasadnicze zawodowe
 (możliwa praca w niepełnym 
 wymiarze godzin)
TOKARZ/ ŚLUSARZ ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - umiejętność wykonywania ogólnych prac ślusarskich
PRAC. DO PRAC REMONTOWYCH WEDŁUG ZLECEŃ
DOCIEPLENIOWIEC JEMIELNICA - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - doświadczenie zawodowe min. 2 lata
KIEROWCA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO TRASY MIĘDZYNARODOWE - prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy,
  - obsługa tachografu cyfrowego
KIEROWCA C+E TRASY KRAJOWE - prawo jazdy kat. C+E
POMOC KUCHENNA STANISZCZE WIELKIE
FRYZJER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie kierunkowe,
  - min. 3 lata doświadczenia zawodowego
HANDLOWIEC/ ZAWADZKIE - wykształcenie wyższe,
TECHNOLOG DZIAŁ ALUMINIUM  - biegła znajomość języka niemieckiego
MISTRZ KONTROLI WARSZTATOWEJ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - doświadczenie na stanowisku kontroli jakości
MISTRZ PRODUKCJI  STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
PRACOWNIK DO TRANSPORTU STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
BLISKIEGO  - uprawnienia do obsługi suwnic
KONTROLER WARSZTATOWY STRZELCE OPOLSKIE 
JAKOŚCI
OPERATOR PIŁY TAŚMOWEJ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe techniczne
OPERATOR CNC STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe techniczne
SPAWACZ MIG/ MAG STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - znajomość rysunku technicznego,
  - doświadczenie zawodowe
MONTER ŚLUSARZ WARSZTATOWY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - znajomość rysunku technicznego
  - doświadczenie zawodowe
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE
SPRZEDAWCA KOLONOWSKIE
SPRZEDAWCA – DZIAŁ ŁAZIENKI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK INFORMACJI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
KASJER SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
SPRZEDAWCA DZIAŁ AGD STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe 
KONTROLER DOSTAW STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO KOLONOWSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego
OPERATOR MASZYNY PROD. KOLONOWSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
MAGAZYNIER ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - umiejętność obsługi komputera
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - prawo jazdy kat. B,
  - uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych

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

Przypominamy, 
iż termin zakończenia 

przyjmowania wniosków wypada 
dnia 31 sierpnia 2021 r.

UWAGA WNIOSKODAWCY 
PROGRAMU 

AKTYWNY SAMORZĄD!

W ramach programu Aktywny samorząd osoby niepełnosprawne 
mogą otrzymać dofinansowanie ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do :
• uzyskania prawa jazdy, 
• zakupu niezbędnego oprzyrządowania lub dostosowania posiadanego 

samochodu do przewozu osoby niepełnosprawnej, 
• zakupu sprzętu elektronicznego, 
• zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 
• zakupu skutera elektrycznego lub oprzyrządowania elektrycznego do 

wózka ręcznego, 
• naprawy skutera lub wózka elektrycznego, 
• zakupu i naprawy nowoczesnej protezy kończyny, 
• pobytu dziecka  w przedszkolu, 
• nauki w szkole policealnej lub wyższej.

Zachęcamy osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil 
Zaufany na platformie ePUAP do złożenia wniosku elektronicznie, w 
systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych – SOW . Dostęp do Systemu Obsługi Wsparcia jest 
nieodpłatny i  wyposażony we wszystkie potrzebne formularze i wzory

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich 

pod nr telefonu (77) 461 33 81 wew. 34

Każdego roku do 850 tys. obywateli UE podejmuje pracę sezonową 
w innym państwie członkowskim. Pracownicy sezonowi zatrudnieni 

za granicą mają dostęp do szerokiego zestawu praw, ale biorąc pod uwagę 
tymczasowy charakter ich pracy, są bardziej narażeni na niepewne wa-
runki życia i pracy. Pandemia COVID-19 pogorszyła warunki pracowników 
sezonowych i naraziła ich na zwiększone ryzyko dla zdrowia.

Aby podnieść świadomość pracowników sezonowych i zatrudniających 
ich pracodawców na temat istniejących praw, obowiązków i usług dorad-
czych, Europejski Urząd ds. Pracy we współpracy z Komisją Europejską, 
państwami członkowskimi, sieciami unijnymi działającymi w zakresie 
swobodnego przepływu pracowników oraz partnerami społecznymi roz-
począł kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej https://eures.praca.
gov.pl  gdzie będą publikowane różnego rodzaju informacje w ramach 
kampanii, w tym informacje o wydarzeniach realizowanych przez urzędy 
pracy i Ochotnicze Hufce Pracy na terenie kraju.

#Rights4AllSeasons #Eures #EURESeasonalWorks

Praca sezonowa z EURES: 
Kampania informacyjna wspierająca 

uczciwą rekrutację w Europie

Informujemy, że dysponujemy wolnymi miejscami w naszym Domu. 
Tu osoby w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chore, 

niepełnosprawne fizycznie, znajdą doskonałą opiekę i warunki pobytu. 
Gwarantujemy opiekę lekarską, pielęgniarską i rehabilitacyjną na wy-
sokim poziomie. Mieszkańcom zapewniamy bezpieczne i godne życie, 
intymność, niezależność oraz rozwój osobowości, a także - w miarę ich 
możliwości - samodzielności.

Kontakt:
Sekretariat: tel. (077)461-34-80 (wew.411); 

mail: sekretariat@dps.strzelceop.pl
Dyrektor DPS Jolanta Osuch: tel. kom. 602-627-196; 

mail: dyrektor@dps.strzelceop.pl

Dom Pomocy Społecznej 
dla dzieci i młodzieży oraz 
osób dorosłych niepełno-
sprawnych intelektualnie  w 
Zawadzkiem poszukuje pra-
cowników na stanowiska:
• Palacz centralnego ogrzewania
• Elektryk – wykształcenie kie-

runkowe
• Pielęgniarka/pielęgniarz – wy-

kształcenie kierunkowe

 Kontakt od pn. do pt. 
od godz. 6.00 do 14.00 
pod nr tel. 77 4622011.

DPS w Strzelcach Opolskich z filiami 
w Szymiszowie i Leśnicy zaprasza!
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Początek roku szkolnego      
– już za chwilę

Jak w tym roku wyglądał na-
bór do naszych szkół – z tym 

pytaniem zwróciłam się do wicesta-
rosty Waldemara Gaidy.

- Liczba pierwszoklasistów za-
czynających naukę w szkołach w 
naszych szkołach, czyli tych, dla któ-
rych Powiat Strzelecki jest organem 
prowadzącym, jest porównywalna 
do stanu z poprzedniego roku.  Uru-
chomione zostały wszystkie plano-
wane oddziały i profile kształcenia. 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelcach Opol-
skich nadal pozostaje największą 
szkołą w województwie opolskim. 
W pierwszych klasach technikum 
rozpocznie tu naukę 217 uczniów. 
Największym zainteresowaniem 
cieszył się profil technik logistyk, 
często ten zawód określany jest 
mianem zawodu przyszłości, i widać 
to w preferencjach kandydatów: 
wybrało go 46 uczniów. W dalszej 
kolejności uczniowie wybierali na-
stępujące profile: rachunkowość, 
mechatronika, grafikę i poligrafię 
cyfrową, elektrykę. Naukę w szkole 
branżowej w CKZiU – również we 
wszystkich oferowanych zawodach 
wybrało 46 uczniów.

Do Liceum Ogólnokształcące z 
Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. 
Broniewskiego w wyznaczonym 
terminie zgłosiło się 101 uczniów, 
z czego najwięcej, bo 30 uczniów 
wybrało klasę o profilu społeczno-
-prawnym, o jednego mniej – w 
klasie o profilu biologiczno-chemicz-
nym, pozostałe dwa oddziały w tej 
szkole to: klasa politechniczna i 
dwujęzyczna o profilu medyczno-
-farmaceutycznym.

W najmniejszej ze szkół Powiatu 
Strzeleckiego, czyli w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Zawadz-
kiem w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Mieszka I uruchamiamy jeden 
oddział liczący 19 uczniów, z których 
12 wybrało profil humanistyczno-
-społeczny, a 7 – biologiczno-che-
miczny. W technikum w tej samej 
szkole kształcić się będzie 14 osób 
w pierwszej klasie o profilu technik 
informatyk. 

- Widać niż w szkołach…
- To prawda, ale należy zwrócić 

uwagę również na fakt, że jeszcze 
w początkowych tygodniach nauki 
szkolnej mogą nastąpić pewne 
przesunięcia. Taką tendencję ob-

serwujemy co roku. Uczniowie, 
którzy wybrali szkoły poza terenem 
naszego powiatu, jednak rezygnują 
z dojazdów i wracają do tych w 
niewielkiej odległości od miejsca 
zamieszkania. Nie są to wprawdzie 
liczne powroty, ale jednak zdarzają 
się.

- Nasze szkoły są dobrymi szko-
łami. Potwierdzają to wyniki matur 
i egzaminów zawodowych, a jed-
nak uczniowie z naszego terenu wy-
bierają dalszą naukę w większych 
ośrodkach. 

- Oczywiste jest to w przy-
padku wyboru profilu, którego u 
nas nie ma, np. technikum leśne 
czy żeglarstwa. Jednak często za 
tą decyzją stoi wybór koleżanek 
i kolegów, swoista moda na inną 
szkołę, o większej renomie, chęć jak 
najszybszego wyrwania się z domu. 
Nie zawsze kończy się to dobrze, 
bo trudno zaaklimatyzować się w 
nowym środowisku, bo wymagania, 
mimo świetnych wyników w szkole 
podstawowej, przerastają możliwo-
ści ucznia. A o jakości pracy szkół 
świadczą nie tylko dobre wyniki eg-
zaminów zewnętrznych, ale przede 
wszystkim – praca z uczniem, który 
rozpoczyna kształcenie na kolejnym 
etapie nauki z dość miernym po-
ziomem wiedzy i umiejętności, ale 
kończy ten etap właśnie z bardzo 
dobrym wynikiem. W tym miejscu 
chciałbym przytoczyć opublikowane 
w 2018 roku na łamach „Psycholo-
gical Science” wyniki tzw. Projektu 
TALENT. Zespół pod kierownictwem 
prof. Richarda Göllnera z Uniwer-
sytetu w Tybindze zbadał kariery 
niemal 400 tysięcy uczniów z 1226 
amerykańskich szkół. Przy czym 
dane obejmowały okres aż 50 lat. 
Naukowcy porównywali dwa typy 
placówek: „dobre szkoły” znane z 
ciężkiej pracy i dobrych wyników, 
oraz „dobre szkoły” znane raczej 
z tego, że trafiają tam uczniowie 
uprzywilejowani pod względem 
socjoekonomicznym. - Okazało się, 
że stałe porównywanie się z rówieś-
nikami, którzy bardzo wysoko zdają 
kolejne sprawdziany i egzaminy, 
prawdopodobnie osłabiało u ba-
danych uczniów wiarę we własne 
siły. I to wiążemy z poważnymi 
konsekwencjami w ich późniejszym 
życiu zawodowym – mówił prof. R. 
Göllner. 
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Na co dzień – pielęgniarka epidemio-
logiczna w Szpitalu Powiatowym 

im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach  
Opolskich. Od 22 czerwca – Superpohater. 

Tego właśnie dnia odbyła się w Filharmo-
nii Opolskiej odbyła się IV Gala „Opolszczyzna Aktywna Społecznie”,  podczas 
której w kategorii „Superbohater” uhonorowano ją tym wyróżnieniem. 
Doceniono jej wyjątkową aktywność i zaangażowanie w walkę z pandemią 
koronawirusa w naszym szpitalu. 

Serdecznie gratulujemy!

Będzie bezpieczniej
Chodnik w Błotnicy Strzeleckiej

Mieszkańcy tej miejscowości 
od 21 lipca mogą cieszyć 

się nowym chodnikiem wzdłuż ul. 
Dworcowej – od posesji nr 12 do 
przejazdu PKP. Ta inwestycja jest 
także wspólną inwestycją dwóch 
samorządów: Powiatu Strzeleckiego 
i Gminy Strzelce Opolskie. Wartość 
prac wyniosła 273.350,72 zł brutto, w 
tym dofinansowanie Gminy Strzelce 
Opolskie – 125.000,00 zł.

To właściwie trzeci etap zadania 
pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi 
powiatowej 1802 O Jemielnica – gra-
nica województwa – (Kotulin) w m. 
Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa”. Przy okazji budowy nowego chodnika wybudowano lub przebudowano zjazdy 
do posesji, wybudowano ściek przykrawężnikowy oraz wpusty uliczne z odprowadzeniem wód do istniejących 
przydrożnych rowów. Te natomiast zostały oczyszczone, ich dna wyprofilowane, podobnie jak skarpy, które 
dodatkowo zostały wzmocnione ażurowymi płytami. Powstała również bariera ochronna.

Wykonawcą robót była firma – Jarosław Kałmuk Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BUD-MET” z Tru-
skolasów, a podwykonawcą – leśnicka firma Adam Pandel GLOBETTER.

Będzie nowy most w Leśnicy

Ten, którego od dawna oczeku-
ją mieszkańcy, czyli most nad 

rzeką Padół, na ul. Zdzieszowickiej. 
To kosztowna inwestycja, na którą 
ciągle brakowało pieniędzy. 

Przekazanie placu budowy wyko-
nawcy – a jest nim firma BUD-BAU 
OPOLE Sp. z o.o. -  nastąpiło 15 lipca, 
a termin zakończenia prac przewi-
dziano na 29 listopada. Przy czym 
trzeba dodać, że prowadzone będą 
przy wyłączeniu z ruchu odcinka 
drogi powiatowej w bezpośrednim 
sąsiedztwie mostu i wprowadzeniu 
objazdów.

Realizacja tej inwestycji pn. „Przebudowa mostu JNI 30004471 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszo-
wice – Leśnica – Zalesie Śląskie w m. Leśnica ul. Zdzieszowicka” stała się możliwa dzięki uzyskaniu przez Powiat 
Strzelecki dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 821.009,09 zł oraz Gminy Leśnica – 200.000,00 
zł. Całkowity koszt tej inwestycji wynosi 1.642.018,18 zł brutto, co oznacza, że pozostała kwota pochodzić będzie 
z budżetu Powiatu Strzeleckiego.  

Zakres planowanej inwestycji obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu, kładki dla pieszych, a także częściowo 
kamiennych murów oporowych. W miejscu istniejących obiektów powstanie jednoprzęsłowy most o szeroko-
ści większej niż obecnie, co pozwoli na zlokalizowanie chodnika wzdłuż drogi. Na moście i dojazdach zostanie 
ułożona nawierzchnia bitumiczna o obniżonej hałaśliwości, w celu ograniczenia emisji hałasu. Żelbetowe kapy 
chodnikowe na moście zostaną pokryte izolacjo-nawierzchnią żywiczną. Chodniki poza mostem zostaną wyko-
nane z betonowej kostki brukowej, projekt zakłada przełożenie i uzupełnienie istniejącej nawierzchni chodnika. 

Wzdłuż zewnętrznych krawędzi zostaną wykonane balustrady stalowe o wysokości min. 1,10 m. Chodnik 
zostanie odgrodzony od jezdni krawężnikiem o wysokości min. 15 cm, co  w połączeniu z ograniczeniem prędkości 
ruchu do 40 km/h stanowi wystarczające zabezpieczenie przed niespodziewanym wjazdem pojazdu na chodnik.

Chodnik w Jaryszowie

Jak już wspomniano, zakończony został pierwszy etap budowy chodnika w Jaryszowie przy ul. 1 Maja – od 
posesji nr 8 i 10, jego koniec to skrzyżowanie z drogami gminnymi – ul. Polną i Zwycięstwa. Chodnik jest wyło-

żony betonową kostką brukową, taką 
samą nawierzchnię mają zjazdy do 
posesji. Wybudowano również jego 
odwodnienie oraz przebudowano 
schody skarpowe, a skarpy zostały 
wzmocnione elementami betono-
wymi. Droga powiatowa została 
wyremontowana.
To zadanie pn. „Budowa chodnika w 
ciągu drogi powiatowej 1441 O Zim-
na Wódka – Jaryszów w m. Jaryszów 
ul. 1 Maja – Etap 1” jest wspólną 
inwestycją Powiatu Strzeleckiego i 
Gminy Ujazd. Samorządy podzieliły 
się kosztami inwestycji po połowie, 
a wartość robót wyniosła 504.990,33 
zł brutto.

dok. ze str. 1Superbohater 
– Pani 

Jolanta Jokiel!
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Podczas obchodów Powiatowego Święta 
Policji, obok resortowych nagród i awan-

sów na wyższe stopnie, kilku funkcjonariuszy KP 
Policji w Strzelcach Opolskich uhonorowanych 
zostało Nagrodami Starosty Strzeleckiego za wkład 
i zaangażowanie w podnoszenie bezpieczeństwa 

Nagrody Starosty 
dla policjantów

na terenie naszego powiatu. W tym roku z rąk 
starosty Józefa Swaczyny otrzymali je: sierż. sztab. 
Krystian Szefer, sierż. Mateusz Płaczek, asp. Janusz 
Szczurowski, asp. Artur Maciocha, sierż. Tomasz 
Michałków i asp. sztab. Mirosław Kulwicki.

Wiele rodzin zajmuje się swoimi 
starszymi rodzicami, krewnymi, 

przez cały rok – nie dając sobie szansy na 
wypoczynek. 

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach 
Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśni-
cy posiada w swojej ofercie kilkudniowe po-
byty dla seniorów i osób niepełnosprawnych. 
Chętnie zaopiekujemy się osobą wymagającą 
całodobowej opieki w okresie urlopu rodziny 
czy opiekuna.

Mamy do zaproponowania wykwalifi-
kowany personel pielęgniarski, opiekuńczy, 
usługi w zakresie rehabilitacji i terapii zaję-
ciowej.

W każdym z naszych domów znajduje się 
teren zielony do wypoczynku. Organizujemy 
wspólne grille, spacery i wycieczki.

Wakacje dla seniora. 
Wypoczynek dla opiekuna

Zapraszamy osoby zainteresowane!
Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonu: 077 461 34 80 

lub drogą mailową: strzelce@dps.strzelceop.pl

dok. ze str. 1

Kiedy Powiat 
S t r z e l e c k i 

uruchamiał Po-
wszechny punkt 
szczepień w Po-
wiatowym Cen-
trum Kultury, za-
powiadało się, 
że z takiej okazji 
wszyscy miesz-
kańcy chętnie 
skorzystają: bli-
sko, z dobrym 

dojazdem, bez wcześniejszej rejestracji. Tak 
się nie stało, a chętnych zaczęło ubywać…

- Podobny trend obserwowany jest w 
całej Polsce, dlatego też w naszym punkcie 
ograniczyliśmy liczbę stanowisk do dwóch. 
Jednak wraz ze wzrostem zainteresowania 
– będziemy uruchamiać kolejne – mówi Ewe-
lina Jelito Sekretarz Powiatu. – Teraz właśnie 
ponownie to zainteresowanie rośnie. W 
poniedziałek, 2 sierpnia, zgłosiło się ok. 200 
osób! Zapewne wpływ na to miały obostrze-
nia wprowadzone przez Niemcy i wymagany 
przy wjeździe do tego kraju albo paszport 
covidowy albo negatywny wynik testu. Nasz 
teren jest specyficzny – wiele osób pracuje za 
granicą, a liczyć umie każdy: bardziej opłaca 
się bezpłatne szczepienie, niż płacenie za test 
za każdym razem przy przekraczaniu granicy.

- Początkowo dostępna była tylko szcze-
pionka Pfizera, teraz można skorzystać też  z 
jednodawkowej – Johnson&Johnson.

- I ta w tej chwili cieszy się największym 
powodzeniem. Dodam też, że wybór prepara-
tu należy do osoby, która chce się zaszczepić. 
Gdyby zdarzyło się, że szczepionki jednodaw-
kowej któregoś dnia zabrakło, chętnych zapi-
sujemy na najbliższy możliwy termin. Robimy 
wszystko, by zachęcić jak największą liczbę 
osób do szczepień. W przyszłym tygodniu 
uruchamiamy specjalny dyżur – dla dzieci, 
których rodzice pracują i nie mogą przyjść do 
punktu szczepień do godziny 15. To będzie 
czwartek, 12 sierpnia – zapraszamy dzieci 
wraz z rodzicami w godzinach 15-17.

- Doszło do ataków antyszczepionkow-
ców  na nasz punkt?

- Nie zdarzyło się to dotąd, i mam nadzie-
ję, że do tego nie dojdzie. Od początku funk-
cjonowania nasz punkt szczepień był objęty 
monitoringiem połączonym bezpośrednio z 
policją. Teraz cały budynek jest objęty taką 
ochroną. Gdyby doszło do włamania – sygnał 
alarmu włącza się nie tylko w obiekcie, ale też 
na policji. Po zdarzeniach, do jakich doszło w 
kraju, nadzór policji jeszcze został zaostrzony.

- Pani się już zaszczepiła? 
- Oczywiście. I zachęcam do tego wszyst-

kich: szczepcie się, dla bezpieczeństwa swo-
jego i swoich najbliższych.

Gmina Liczba 
zaszczepionych
min. 1 dawką

Liczba w pełni 
zaszczepionych

Procent w pełni
zaszczepionych

Strzelce Opolskie 14 603 13 914 45,9%
Izbicko 2 121 1 993 36,8%
Leśnica 2 912 2 742 36,4%
Ujazd 2 443 2 319 36,0%

Zawadzkie 3 978 3 802 33,9%
Kolonowskie 2 096 1 983 33,8%
Jemielnica      2 605 2 443 33,8%

dane na dzień 4.08.2021; źródło: https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/ranking

Szczepienia? Tak!

3 sierpnia w naszym punkcie szczepień

Jak wygląda szczepienie w poszczególnych 
gminach naszego powiatu?

Bank Spółdzielczy swoje 70-lecie po-
winien obchodzić rok temu, jednak 

pandemia spowodowała przesunięcie uroczy-
stości w czasie. Jubileuszowa Gala odbyła się 
26 czerwca na Górze św. Anny. Przypomniano 
historię, podzielono się doświadczeniami 
i sukcesami, mówiono o wkładzie Banku  
w rozwój lokalnej społeczności w różnych 
dziedzinach życia społecznego.  Jubileusz był 
też okazją do uhonorowania pracowników, 
członków i zasłużonych dla rozwoju banku. 

Wyróżnienie dla starosty

Miło nam poinformować, że Złote Odznaczenie za zasługi dla polskiej bankowości spół-
dzielczej otrzymał starosta Józef Swaczyna.

W okresie od lutego do 
końca kwietnia 2021 

uczniowie i nauczyciele CKZiU  
realizowali zadania wynikające 
z I edycji  programu NBP „Złota 
Szkoła” pod hasłem „Giganci 
finansów osobistych”.

Z ogromną przyjemnością 
informujemy, że ten zaszczytny 
tytuł zdobyło Centrum kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego 
w Strzelcach Opolskich.

Gorąco gratulujemy sukcesu, a o projekcie i drodze do tytułu szerzej nappiszemy w ko-
lejnym numerze naszego dwutygodnika.

Złota szkoła to CKZiU!
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WEZWANIE 
DO ODBIORU RZECZY

Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach 
znalezionych (Dz. U. z 2015 roku, nr 397), z uwagi na brak możliwości do-
ręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub nieustalenie 
osoby uprawnionej, Starosta Strzelecki wzywa wszystkie osoby uprawnio-
ne (właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny) do niezwłocznego 
odbioru niżej wyszczególnionych rzeczy przechowywanych przez Biuro 
Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich:
Wykaz depozytów znajdujących się na stanie Biura Rzeczy Znalezionych 
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich stan na 19.07.2021 r.

Nr zgodny  
z wykazem

Rodzaj przedmiotu Można odebrać do:

107 Telefon IPHONE 22.07.2021 r.
108 Telefon Huawei i pęk kluczy 31.07.2021 r.
109 Rower Kross 06.09.2021 r.
110 Klucz samochodowy (marki Chev-

rolet)
28.08.2021 r.

111 Telefon iPhone 5c 20.09.2021 r.
112 Klucz do samochodu AUDI 24.09.2021 r.
113 Telefon Samsung GT 14.08.2021 r.
114 Telefon Komórka Manta 28.08.2021 r.
115 Pęk 5 kluczy 25.10.2021 r.
116 Saszetka z pieniędzmi 13.12.2021 r.
117 Telefon komórkowy Huawei 16.01.2022 r.
118 Słuchawka telefonu Siemens Giga-

set
26.02.2022 r.

119 Telefon komórkowy Huawei 28.02.2022 r.
120 Pieniądze 02.03.2022 r.
121 Rower górski 03.03.2022 r.
122 Czarny pojedynczy klucz 17.06.2022 r.
123 Telefon komórkowy Samsung Gala-

xy J5
25.06.2022 r.

124 Telefon komórkowy Samsung wraz 
z słuchawkami Sony oraz 6 sztuka-
mi kluczy

20.08.2022 r.

125 Pęk 8 kluczy z brelokiem w kształcie 
serca

14.09.2022 r.

126 Klucz do pojazdu marki Nissan 15.09.2022 r.
127 Pieniądze 600,00 zł 16.09.2022 r.
128 Rower z napisem TREC 3700 29.10.2022 r.
129 Torba granatowa podróżna z za-

wartością
09.11.2022 r.

130 Portfel z pieniędzmi 20,00 zł 27.11.2022 r.
131 Torba z ubraniami roboczymi 02.12.2022 r.
132 Pieniądze w kwocie 520 zł 12.01.2023 r.
133 Saszetka czarna z kluczami 09.02.2023 r.
134 Wiertarka marka Duro 02.03.2023
135 Telefon komórkowy Samsung 19.03.2023 r.
136 Telefon komórkowy Motorola 10.06.2023 r.
137 2 klucze, jeden z zieloną nakładką 21.06.2023 r.
138 Pieniądze w kwocie 150 zł 19.07.2023 r.

Pouczenie:
1.  Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu Cywilnego jeżeli w ciągu dwóch lat 

od dnia znalezienia rzeczy nie zostanie ona odebrana przez osobę 
uprawnioną staje się własnością znalazcy jeżeli uczynił on zadość swoim 
obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana Staroście, znalazca 
staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odbierze w wyznaczonym przez 
Starostę terminie.

2.   Warunkiem  odebrania  przedmiotu z Biura Rzeczy Znalezionych jest 
złożenie jego szczegółowego opisu lub przedstawienie dokumentów 
potwierdzających prawo własności.

Kontakt w/s odbioru rzeczy przez osoby uprawnione oraz informacji 
o terminie odebrania pod numerem telefonu 77 4401759 

w godzinach 7.30-14.00 oraz w pokoju 207 Starostwa.

Sprawdź, 
może Twoja zguba 

właśnie się znalazła!

Strzelce Opolskie, 2021.07.28

S T A R O S T A  S T R Z E L E C K I
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW 

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Referenta w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Op. ul. Jordanowska 2
1. Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym:

1)  wymagania niezbędne: 
• wykształcenie średnie lub wyższe budowlane lub architektoniczne,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 
• obywatelstwo polskie,
• korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

2) wymagania dodatkowe:
• rzetelność, sumienność, dokładność, 
• komunikatywność i otwartość, 
• umiejętność pracy w zespole,
• biegła obsługa pakietu Microsoft Office,
• znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,
• znajomość kodeksu postępowania administracyjnego. 

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. sprawdzanie kompletności projektów budowlanych oraz ich zgodności z miejscowymi planami zagospo-

darowania przestrzennego i decyzjami wynikającymi z przepisów szczególnych, 
2. sprawdzanie zgodności projektów zagospodarowania działek lub terenów z przepisami, w tym techniczno-

-budowlanymi,
3. przygotowywanie pism i decyzji administracyjnych,
4. przyjmowanie zgłoszeń budowy lub robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę,
5. wprowadzanie danych do systemu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego – RWDZ,
6. wprowadzanie danych do systemu Ministerstwa Środowiska – EKOPORTAL,
7. wprowadzanie danych do BIP,
8. przygotowywanie wniosków oraz uzgodnień do planów miejscowych w zakresie zadań samorządowych 

powiatu. 
3. Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych 

– w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w czerwcu 2021 r.) wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w rozumieniu 
przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 
poniżej 6 %.

4. Warunki pracy na stanowisku:
1. cały etat,
2. wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa 
Powiatowego w Strzelcach Opolskich, 

3. wynagrodzenie wypłacane do 28 dnia każdego miesiąca.
5. Wymagane dokumenty: 

1. podpisany własnoręcznie list motywacyjny, 
2. podpisany własnoręcznie życiorys (z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej), 
3. kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub zaświadczenia potwierdzające okresy zatrudnie-

nia, obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym kandydat ubiega się o 
zatrudnienie, 

4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, 
5. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 

publicznych, 
7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, 
8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na stanowisku objętym 

konkursem, 
9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych o treści:  „Oświad-

czam, iż  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oso-
bowych przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ulicy 
Jordanowskiej 2, 47-100 Strzelce Opolskich, zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby niezbędne do 
realizacji procesu rekrutacji oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu procesu 
rekrutacji na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt.”

10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać 
z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach sa-
morządowych (Dz. U. Nr 2018, poz. 1260).

Dokumenty należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego 
do dnia 18 sierpnia 2021 roku z dopiskiem:

dotyczy naboru na stanowisko REFERENTA w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
bądź przesłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
z dopiskiem na kopercie jak wyżej

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Informacja 
o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy 
ogłoszeń Starostwa Powiatowego. 
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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

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

O B W I E S Z C Z E N I E     
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 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 10 § 
1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a  s i ę,

że dnia 8 czerwca 2021 r. na wniosek Burmistrza Kolonowskiego z sie-
dzibą w Kolonowskiem przy ul. Księdza Czerwionki 39, zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie dróg gmin-
nych w rejonie ulic: Pluderskiej, Słonecznej i Dębowej w miejscowości 
Kolonowskie”, na działkach:

1.  w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy 
dróg gminnych:

Lp. Nr dział-
ki przed 
podzia-

łem

Ar-
kusz 

mapy

Obręb Nr działki 
po podziale,

działki w liniach 
rozgraniczajacych

Nr działki po 
podziale, działki 

pozaliniami  
rozgraniczajacymi

1. 1304/8 4 Kolonowskie - -
2. 1302/9 4 Kolonowskie - -
3. 1301/9 4 Kolonowskie - -
4. 1300/7 4 Kolonowskie - -
5. 1299/6 4 Kolonowskie - -
6. 1297/6 4 Kolonowskie - -
7. 2084/3 4 Kolonowskie - -
8. 1303/2 4 Kolonowskie 1303/7 1303/6, 1303/8
9. 1291 4 Kolonowskie 1291/2 1291/1, 1291/3

10. 1288/2 4 Kolonowskie 1288/7 1288/6
11. 1287/1 4 Kolonowskie - -
12. 1288/3 4 Kolonowskie 1288/9 1288/8
13 1288/1 4 Kolonowskie 1288/4 1288/5

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

Lp. Nr działki przed 
podziałem

Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki 
po podziale

1. 1304/4 4 Kolonowskie -
2. 1180/2 4 Kolonowskie -
3. 1279 4 Kolonowskie -

3. nieruchomości planowane do przejęcia na rzecz Gminy Kolonowskie:

Lp. Nr działki przed 
podziałem

Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki 
po podziale

1. 1303/2 4 Kolonowskie 1303/7

2. 1291 4 Kolonowskie 1291/2

3. 1288/2 4 Kolonowskie 1288/7

4. 1288/3 4 Kolonowskie 1288/9

5. 1288/1 4 Kolonowskie 1288/4

Z dniem zawiadomienia, 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 ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia można telefonicznie za-
poznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy pod numerem 
telefonu 77 4401761 (w godzinach pn. 12.00-16.00, wt.-pt. 9.00-12.00).     

Obwieszczenie wywiesza się na okres 
od 2 sierpnia 2021 r. do 23 sierpnia 2021 r.

z up. Starosty
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

O B W I E S Z C Z E N I E     
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 2020r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 10 § 
1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a  s i ę,

że dnia 8 czerwca 2021r. na wniosek Burmistrza Kolonowskiego z sie-
dzibą w Kolonowskiem przy ul. Księdza Czerwionki 39, zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej 
ulicy Klonowej w miejscowości  Kolonowskie”, na działkach:

1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogi 
gminnej:

Lp. Nr dział-
ki przed 
podzia-

łem

Ar-
kusz 

mapy

Obręb Nr działki po 
podziale,

działki w liniach 
rozgraniczajacych

Nr działki po 
podziale, działki 

poza liniami  
rozgraniczajacymi

1. 1316/4 4 Kolonowskie - -
2. 1317/5 4 Kolonowskie - -
3. 1314/8 4 Kolonowskie - -
4. 1311/2 4 Kolonowskie - -
5. 1314/3 4 Kolonowskie 1314/10 1314/11
6. 1310/4 4 Kolonowskie - -
7. 1306 4 Kolonowskie 1306/2 1306/1, 1306/3
8. 1305/11 4 Kolonowskie 1305/16 1305/15, 1305/17
9. 1309 4 Kolonowskie 1309/2 1309/1, 1309/3

10. 1304/6 4 Kolonowskie - -
11. 1302/6 4 Kolonowskie - -
12. 1301/6 4 Kolonowskie - -
13 1300/4 4 Kolonowskie - -
14. 1299/3 4 Kolonowskie - -
15. 1298/5 4 Kolonowskie - -
16. 1303/1 4 Kolonowskie 1303/4 1303/3, 1303/5

2. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowią-
cych teren niezbędny:

Lp. Nr działki przed 
podziałem

Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki po 
podziale

1. 1176/2 4 Kolonowskie -
2. 1180/2 4 Kolonowskie -
3. 1279 4 Kolonowskie -
4. 1304/4 4 Kolonowskie

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

podziałem
Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki po 
podziale

1. 1314/3 4 Kolonowskie 1314/10
2. 1306 4 Kolonowskie 1306/2
3. 1305/11 4 Kolonowskie 1305/16
4. 1309 4 Kolonowskie 1309/2
5. 1303/1 4 Kolonowskie 1303/4

Z dniem zawiadomienia, 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 ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia można telefonicznie za-
poznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy pod numerem 
telefonu 77 4401761 (w godzinach pn. 12.00-16.00, wt.-pt. 9.00-12.00).       

Obwieszczenie wywiesza się na okres 
od 2 sierpnia 2021 r. do 23 sierpnia 2021 r.

     z up. Starosty
 Teresa Wanecka
  Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
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Powiatowe 
Centrum 
Kultury 

zaprasza 

W ostatni piątek lipca w 
leśnickiej „Galerii Sztuki” 

odbyło się „Spotkanie z Historią” 
zorganizowane przez Kozielskie 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Hi-
storycznej. Przyciągnęło ok. 30-tu 
osób w różnym wieku, zaintere-
sowanych historią naszej małej oj-
czyzny. Byli to zarówno mieszkańcy 
gminy Leśnica, ale również goście 
z sąsiednich gmin oraz pasjonaci, 
którzy przebyli wiele kilometrów, 
aby wziąć udział w tym ciekawym 
wydarzeniu. 

Głównym prelegentem był pan 
dr hab. Grzegorz Podruczny, wybit-
ny historyk wojskowości, specja-
lizujący się w historii architektury 
obronnej i wojskowej a także arche-
ologii pól bitewnych, autor wielu 
książek i publikacji o tematyce hi-
storycznej.  W swojej prezentacji pt.  
„Fryderyk Wielki - jego twierdze na 
Opolszczyźnie” przedstawił historię 
czterech twierdz: w Nysie, Brzegu, 
Koźlu i Skorogoszczy. Ta ostatnia 
pozostała tylko na papierze, na-
tomiast pozostałe trzy zapisały się 
wielokrotnie na kartach historii 
jako miejsca, które w  odegrały 
znaczną rolę w okresie wojen Prus z 
Austrią o panowanie nad Śląskiem. 
Również później, w tzw. okresie 
napoleońskim, odegrały swoją 
rolę, jednakże to już inna historia. 

Spotkanie z historią
Na wstępie dr Podruczny zaryso-
wał ogólną sytuację geopolityczną 
początku XVIII w. w której centrum 
znalazł się konfl ikt o Śląsk. W toku I 
wojny śląskiej (1740–1742) Prusacy 
zajęli Śląsk. Chcąc go utrzymać, 
przystąpili niezwłocznie do mo-
dernizacji istniejących oraz budo-
wy nowych twierdz. Jak później 
historia pokazała, poczynania te 
były jak najbardziej uzasadnione, 
co pokazał końcowy rezultat. W 
trakcie prezentacji przedstawiona 
została również bogata ikonogra-
fi a opierająca się na materiałach 
archiwalnych pozyskanych m.in. w 
niemieckich i austriackich muzeach 
i archiwach. 

Drugą część spotkania stano-
wiły prezentacje strojów cywilnych 

przygotowane przez Stowarzysze-
nie „Perły Baroku” oraz mundurów 
i uzbrojenia ówczesnych żołnierzy 
zaprezentowanych przez członków 
KSRH. Wzbudziło to żywe zaintere-
sowanie widzów, szczególnie tych 
najmłodszych, gdyż mieli niepowta-
rzalną okazję zobaczyć przepiękne 
rekonstrukcje sukien, szustokorów 
oraz innych elementów garderoby 
ówczesnych mieszkańców Śląska. 
Poznali również wiele tajników i cie-
kawostek z nimi związanymi, cho-
ciażby to w jaki sposób ówczesne 
stroje „rosły” wraz z właścicielem. 
Zaprezentowane mundury odnosiły 
się bezpośrednio do wcześniejszych 
prelekcji, gdyż z jednej strony nale-
żały one do regimentu garnizono-
wego stacjonującego w kozielskiej 

twierdzy, z drugiej zaś były w swoim 
kroju i elementach bardzo blisko 
spokrewnione z modą cywilną. 
Prezentacja broni białej i palnej z 
okresu XVIII w. dopełniła obraz ów-
czesnego żołnierza. Całość została 
zamknięta pokazem musztry z 1741 
r i strzelaniem z muszkietu, które ze 
względów praktycznych odbyły się 
na zewnątrz budynku. Realizacja 
zadania była możliwa dzięki dotacji 
z budżetu Powiatu Strzeleckiego
oraz wsparciu Leśnickiego Ośrodka 
Kultury i Rekreacji. 

Kozielskie Stowarzyszenie Re-
konstrukcji Historycznej, planuje 
również w przyszłości organizowa-
nie podobnych przedsięwzięć na 

terenie naszego powiatu, mając 
na celu propagowanie historii 
naszej małej ojczyzny. Tym samym 
przyczynia się do podniesienia 
poczucia wartości mieszkańców 
regionu, dumy ze swojej historii 
oraz pielęgnowania jej wielokul-
turowości. Gościom natomiast 
pozwoli na zrozumienie jakże 
skomplikowanej historii Śląska. 
KSRH zaprasza również wszystkich 
tych, którzy chcieliby zakosztować 
historii w inny sposób, a mianowi-
cie poprzez udział w rekonstruk-
cjach historycznych, do kontaktu 
oraz ewentualnego zaangażowania 
w działalność stowarzyszenia.

Piotr Paisdzior
ZADANIE PN. „SPOTKANIE Z HISTORIĄ” ZREALIZOWANE DZIĘKI DO-
TACJI Z BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO UDZIELONEJ W RAMACH 
OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Fot. Jarosław Morawski

Fot. Jarosław Morawski


