
W związku z potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców oraz szkoły w 
zakresie podjęcia współpracy w ramach kształtowania lokalnej oświaty na te-
renie powiatu strzeleckiego w szczególności podjęcia tematyki związanej z or-
ganizacją kształcenia zawodowego Powiat Strzelecki wraz z Centrum Kształ-
cenia Zawodowego w Strzelcach Opolskich podjęli współpracę w zakresie 
organizacji konferencji pt. „Kształcenie zawodowe w Powiecie Strzeleckim 
ze szczególnym uwzględnieniem CKZiU odpowiedzią na potrzeby lokalnego 
rynku pracy”. 

Spotkanie ma na celu szersze podjęcie tematu kształcenia zawodowego,  
pogłębienie już istniejącej współpracy pomiędzy pracodawcami, mieszkańca-
mi oraz naszymi szkołami, gdzie nabywanie i kształcenie się zgodnie z zapo-
trzebowaniem rynku pracy staje się dobrym, codziennym nawykiem.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych tematyką do wzięcia udziału 
w ww. przedsięwzięciu. Konferencja odbędzie się w Powiatowym Centrum 
Kultury w Strzelcach Opolskich w dniu 9 marca 2017 roku o godz. 9.00.

Nasze szkoły,
a lokalny rynek pracy

Uwaga: objazdy wracają
W okresie pomiędzy 6 marca a 28 kwietnia (maksymalnie) ponownie zostanie zamknięta droga wo-

jewódzka Zawadzkie-Piotrówka. Przyczyną - zakończenie inwestycji, czyli położenie górnej warstwy bi-
tumicznej na jezdni oraz roboty brukarskie.

Na ten czas powróci taka organizacja ruchu i objazdy, jakie obowiązywały w grudniu 2016.

- Co do tego nie mam najmniej-
szych wątpliwości  – oznajmia wice-
marszałek Roman Kolek. – Placów-
ka ma przecież Szpitalny Oddział 
Ratunkowy, Oddział Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii, dobre wyposa-
żenie, stale inwestuje. Zgodnie z za-
powiadanymi zmianami – Strzelecka 
placówka, podobnie jak inne szpitale 
powiatowe, powinna znaleźć się w 
grupie tych, które zapewniają pod-
stawowe świadczenia szpitalne na I 
poziomie. Ministerstwo Zdrowia do-
kładniejsze informacje o sieci szpitali 
w Polsce ma przedstawić w marcu, 
a do 1 lipca br. ma natomiast zapre-
zentować sposoby ich finansowania. 
Dotychczasowe kontrakty z NFZ 
szpitale mają  podpisane do końca 
pierwszego półrocza. Nowe zasady 
finansowania szpitali w drugim pół-
roczu – czy to jeszcze przez NFZ czy 
już przez jego następcę – mają za-
pewnić pacjentom szeroki dostęp do 
zintegrowanego systemu opieki zdro-
wotnej, a więc i tej z zakresu lecze-
nia szpitalnego, jak i ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej w przychod-
niach przyszpitalnych, a także nocną 
i świąteczną opiekę zdrowotną.

- Zapowiadana jest zasadnicza 
zmiana – zamiast kontraktów obej-
mujących wszystkie procedury, pla-

cówki szpitalne mają otrzymywać 
ryczałt.

- Podstawą do obliczenia jego 
wysokości są wykonane przez dany 
szpital usługi w roku 2015. Z punk-
tu widzenia naszego województwa 
to dobry znak: opolski NFZ zapłacił 
za wszystkie procedury wykonane 
w tamtym okresie. W jednym – tym 
ryczałtowym - budżecie szpitala za-
warte mają być środki zarówno na le-
czenie szpitalne, jak i ambulatoryjną 
opiekę specjalistyczną. Oczywiście, 
trzeba się liczyć z pewnym ryzykiem, 
że szpital mógłby, chcąc zaoszczę-
dzić na kosztach, chcieć zostawić 
sobie puste łóżka, a pacjentów skie-
rować na leczenie w innych placów-
kach, na przykład wojewódzkich. Ma 
jednak temu zapobiegać stały moni-
toring procedur i rozliczanie świad-
czeń ex post. Leczenie szpitalne jest 
drogie, więc planowane przez resort 
zdrowia zmiany, ukierunkowane na 
poszerzenie dostępu pacjentów do 
specjalistycznej opieki w przychod-
niach przyszpitalnych mają sens.

Zapisała M. Górka

PS. Projekt ustawy nie został we 
wtorek 14 lutego wbrew zapowie-
dziom przyjęty na posiedzeniu Rządu

Zgłoszenia do 20 lutego br.  Więcej czytaj na str. 4   

XV edycja Konkursu 
na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego!

Co nas czeka po zapowiadanych zmianach w służbie zdrowia? 

Czy nasz szpital zmieści 
się w sieci?

W ostatnich dniach dużo mówi 
się o smogu w poszczególnych mia-
stach Polski, także w Opolu. A jakim 
powietrzem oddychają mieszkańcy 
powiatu strzeleckiego? Trzy punkty 
pomiarowe w Strzelcach wystarczą 
do oceny stanu naszego powietrza (w 
kilku miastach poza naszym woje-
wództwem mają się pojawić, czy też 
już się pojawiły mobilne punkty do 
pomiarów)?

Strzelce Opolskie znajdują się w zasięgu obszarów przekroczeń wyznaczonych dla benzo(a)pirenu, 
pyłu zawieszonego PM10 (poziom dopuszczalny – norma 24-godzinna) oraz dla pyłu PM2,5 
- mówi Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Krzysztof Gaworski w rozmowie zamieszczonej 
poniżej.

Czym oddychamy?
- Monitoring jakości powietrza 

na terenie województwa opolskiego 
prowadzony jest w ramach Programu 
Państwowego Monitoringu Środowi-
ska, zatwierdzonego przez Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska. 
Liczba punktów pomiarowych oraz 
zakres realizowanych przez WIOŚ 
w Opolu badań spełnia wymagane 
kryteria (zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Środowiska z dnia 13 

dok. na str. 2

Od 1 stycznia br. wprowadzone zostały nowe zasady 
dotyczące wycinki drzew i krzewów na własnych pose-
sjach: już nie trzeba starać się w samorządzie o zezwo-
lenie na ich usunięcie. Jednak nie w każdym przypadku 
– mówi wicestarosta Janusz Żyłka.

Kto może wyciąć drzewo bez ubiegania się o zgodę?
- Każdy prywatny właściciel nieruchomości, jeśli wycin-

ka nie jest związana z prowadzoną przez niego działalnością 
gospodarczą. Także – działalnością rolniczą. Z pewnymi wy-

Wycinka drzew bez ograniczeń?

dok. na str. 4

O inwestycjach
drogowych

w 2017
Czyli o tym, co będzie się działo na drogach 
krajowych i wojewódzkich w naszym powie-
cie rozmawiano podczas spotkania z wice-
marszałkiem Szymonem Ogłazą. W spotka-
niu uczestniczył m.in. wicestarosta Janusz 
Żyłka.

Więcej - na str. 4
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września 2012 r. w sprawie dokonywania 
oceny poziomów substancji w powietrzu) 
i stanowi wystarczającą podstawę do 
dokonywania corocznych ocen jakości 
powietrza, które zgodnie z art. 89 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. 2016 r. poz. 672, z późn. 
zm.) spoczywają na Wojewódzkim Inspek-
torze Ochrony Środowiska. Zatem, nie ma 
podstaw prawnych odnośnie zwiększenia 
liczby punktów pomiarowych w strefach 
województwa opolskiego.

Ale nie ma tu odpowiedzi, jakim 
powietrzem oddychają mieszkańcy na-
szego powiatu…

Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Opolu, prowadzi pasywne 
pomiary jakości powietrza w zakresie dwu-
tlenku azotu i dwutlenku siarki, w trzech 
punktach pomiarowych zlokalizowanych 
na terenie Strzelec Opolskich, z czego 
pomiary w dwóch punktach realizowane 
są zgodnie z Programem Państwowego 
Monitoringu Środowiska Województwa 
Opolskiego na lata 2016 – 2020, a w 
trzecim punkcie pomiary prowadzone są 
na potrzeby Starostwa Powiatowego w 
Strzelcach Opolskich. Wyniki pomiarów 
pasywnych (tj. z miesięcznym okresem 
ekspozycji) wykazują niskie poziomy 
stężeń tych zanieczyszczeń.

W związku z przeprowadzoną oceną 
jakości powietrza za rok 2015 (wykonaną 
na podstawie art. 89 ustawy Prawo ochrony 
środowiska – Dz.U. z 2016 r. poz. 672, 
z późn. zm.), na terenie strefy opolskiej 
(obejmującej teren całego województwa 
opolskiego z wyjątkiem miasta Opola), 
stwierdzono występowanie przekroczeń 
wartości kryterialnych ustalonych dla 
ozonu, pyłu PM2,5, pyłu PM10 i benzo(a)
pirenu. W przypadku pozostałych klasyfi-
kowanych zanieczyszczeń (SO2, NO2, CO, 
C6H6, Pb, As, Cd, Ni), na obszarze strefy 
opolskiej, nie stwierdzono przekroczeń 
standardów jakości powietrza. 

Na potrzeby wykonania rocznej oceny 
jakości powietrza za rok 2015, oprócz 
wyników  pomiarów realizowanych w 
ramach Państwowego Monitoringu Śro-
dowiska, wykorzystano również wyniki 
modelowania stężeń ozonu pn. „Wspoma-
ganie systemu oceny jakości powietrza z 
użyciem modelowania w zakresie ozonu 
troposferycznego dla lat 2014 i 2015”, a 
także wyniki modelowania stężeń pyłu 
zawieszonego PM10, PM2,5, dwutlenku 
siarki, dwutlenku azotu i benzo(a)pirenu 
pn.: „Wyniki modelowania stężeń PM10, 

PM2,5, SO2, NO2, B(a)P na potrzeby 
rocznej oceny jakości powietrza dla roku 
2015”, które pozwoliły na wyznaczenie 
obszarów przekroczeń problematycznych 
zanieczyszczeń powietrza w województwie 
opolskim. Strzelce Opolskie znajdują 
się w zasięgu obszarów przekroczeń 
wyznaczonych dla benzo(a)pirenu, pyłu 
zawieszonego PM10 (poziom dopusz-
czalny – norma 24-godzinna) oraz dla 
pyłu PM2,5.

Wyniki ocen jakości powietrza wy-
konywanych przez WIOŚ, przekazywane 
są do Zarządu Województwa Opolskiego, 
który na tej podstawie opracował m.in. 
dokument pod nazwą: „Program ochrony 
powietrza dla strefy opolskiej, ze względu 
na przekroczenie poziomów dopuszczal-
nych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu 
docelowego benzo(a)pirenu wraz z pla-
nem działań krótkoterminowych” (POP), 
przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/417/2013 
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 
25 października 2013 r. Dokument ten 
stanowi akt prawa miejscowego, okre-
śla zakres kompetencji poszczególnych 
instytucji i organów administracyjnych, 
nakłada szereg obowiązków, wskazuje 
jednostki odpowiedzialne oraz terminy 
realizacji zadań, które przyczynią się 
do poprawy stanu jakości powietrza.  
Dlatego też priorytetem powinny być 
konkretne działania naprawcze, określo-
ne w POP, spoczywające m.in. na burmi-
strzu,  zmierzające do obniżenia stężeń 
uciążliwych substancji w powietrzu.

Ocena jakości powietrza za rok 
2016, zostanie opracowana i opubli-
kowana w terminie do 30 kwietnia br., 
natomiast wyniki poprzednich rocz-
nych ocen jakości powietrza, raporty  
i publikacje o stanie środowiska dostępne 
są na stronie internetowej Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu 
http://www.opole.pios.gov.pl.  

Czy na to, jaki stan powietrza jest w 
naszym powiecie, mają również wpływ 
stwierdzane zanieczyszczenia w powiecie 
kędzierzyńsko-kozielskim?

Powiat strzelecki mieści się w rejonie 
oddziaływania zakładów przemysłowych 
usytuowanych m.in. na terenie Zdzieszo-
wic i Kędzierzyna-Koźla. Automatyczna 
stacja pomiarowa zlokalizowana w Zdzie-
szowicach obejmuje swoją reprezenta-
tywnością Strzelce Opolskie i okoliczne 
miejscowości.

Kto w gminach naszego powiatu 
sprawdza, czym ludzie palą w piecach, 

jeśli nie ma straży miejskiej? Zgodnie 
z art. 379 ust. 1 ustawy Prawo ochrony 
środowiska marszałek województwa, 
starosta czy wójt i burmistrz mogą 
upoważnić do wykonywania funkcji 
kontrolnych pracowników podległych 
im urzędów. Czy robią to?

Opolski Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska w Opolu prowadzi, 
na podstawie art. 9 ustawy o Inspekcji 
Ochrony Środowiska (Dz. U. 2016 r. 
poz. 1688), kontrole zakładów (instalacji) 
zlokalizowanych na terenie wojewódz-
twa opolskiego i będących w ewidencji 
WIOŚ. Do zadań Inspekcji Ochrony Śro-
dowiska należy między innymi, kontrola 
przestrzegania warunków korzystania 
ze środowiska określonych w pozwole-
niach i zezwoleniach wydanych przez 
Starostów bądź Marszałka Wojewódz-
twa Opolskiego oraz kontrole realizacji 
obowiązków wynikających z przepisów 
prawa. W wyniku działań kontrolnych 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Opolu eliminowane są 
nieprawidłowości w zakresie korzystania 
ze środowiska występujące na terenie 
kontrolowanych zakładów. 

W związku z tym Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Środowiska w Opolu 
nie posiada wiedzy na temat podjęcia, 
bądź nie, przez włodarzy gmin powiatu 
strzeleckiego kroków, zgodnych z zapi-
sami   art. 379 ust. 2. czyli upoważnienia 
do wykonywania funkcji kontrolnych pra-
cowników podległych im urzędów. 

Czego absolutnie mnie powinno się 
wrzucać do pieca?

Przyczyną powstawania sytuacji 
smogowej, jest przede wszystkim, tzw. 
„niska emisja”. Jest to emisja pochodze-
nia antropogenicznego, tzn. związana z 
działalnością człowieka. Pochodzi ona 
głównie z procesów spalania w indywidu-
alnych paleniskach domowych, niewiel-
kich kotłowni, czy procesów spalania w 
transporcie komunikacyjnym.

Przede wszystkim wskazana jest 
dbałość o środowisko przez wszystkich 
mieszkańców. Należy wziąć pod rozwa-
gę, czym pali się w piecach. Nie należy 
palić śmieci, plastikowych opakowań, 
czy innych odpadów powstających w 
gospodarstwach domowych! Należy sto-
sować paliwa dobrej, sprawdzonej jakości 
oraz korzystać z transportu zbiorowego. 
Każdy z nas ma wpływ na jakość otacza-
jącego nas środowiska, jednak nie każdy 
zdaje sobie z tego sprawę.

Czym oddychamy?
dok. ze str. 1

Podczas dorocznej odprawy omówio-
no wyniki pracy funkcjonariuszy i podsu-
mowano stan bezpieczeństwa w naszym 
powiecie.  W odprawie wzięli udział I 
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Opolu insp. Dariusz Szelwicki, 
starosta Józef Swaczyna, samorządowcy z 
całego powiatu, policjanci oraz pracowni-
cy cywilni.

Podsumowując miniony rok Komen-
dant Komendant Powiatowy Policji w 
Strzelcach Opolskich podinsp. Bogusław 
Chrzęstek podziękował funkcjonariuszom 
za trud włożony w codzienną służbę, a 
pracownikom cywilnym za dobrą pracę. 
Podziękował także przedstawicielom sa-
morządów za dotychczasowe wsparcie i 
współpracę.

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ru-
chu Drogowego kom. Dariusz Mazurek 
omówił wyniki pracy służby prewencji i 
ruchu drogowego.

W wyniku prowadzonych działań 
policjanci ruchu drogowego zatrzymali 
376 kierujących w stanie nietrzeźwości. 
Przebadali ponad 31 tys. kierujących. Na 
drogach naszego powiatu doszło do 45 
wypadków drogowych (2015 - 35), w któ-
rych zginęło 5 osób (2015 – 10). Policjan-
ci w związku z kolizjami interweniowali 
743 razy (2015 - 649).

Strzeleccy policjanci 
podsumowali miniony rok

Funkcjonariusze strzeleckiej dro-
gówki zatrzymali blisko 90 praw jazdy 
za przekroczenie prędkości. To jeden z 
najlepszych wyników osiągniętych w wo-
jewództwie opolskim. Warto też zwrócić 
uwagę na fakt nieprzerwanie prowadzo-
nej  wśród dzieci i młodzieży edukacji z 
zakresu bezpiecznego poruszania się po 
drogach oraz popularyzacji używania od-
blasków przez niechronionych uczestni-
ków ruchu drogowego.

Podkom. Iwona Górecka, p.o. Na-
czelnik Wydziału Kryminalnego przed-
stawiła statystyki obrazujące ilość popeł-
nianych i wykrywanych przestępstw. W 
2016 roku stwierdzono 354 przestępstw 
gospodarczych, o 168 przestępstw wię-
cej niż w roku 2015. Wykrycie tego typu 
przestępstw to głównej mierze efekt pracy 
funkcjonariuszy. Odnotowano też wzrost 
liczby przestępstw kryminalnych z 781 w 
2015 roku do 885 w 2017.

Natomiast Komendant Powiatowy 
Policji w Strzelcach Opolskich podinsp. 
Bogusław Chrzęstek omówił politykę 
kadrową, osiągnięcia strzeleckich poli-
cjantów w 2016 roku. Zwrócił szczególną 
uwagę na dobrą organizację służby i op-
tymalne wykorzystanie środków finanso-
wych przekazanych przez lokalny samo-
rząd na dodatkowe patrole.

Zarząd Związku Powiatów Polskich spotkał się w Jasionce k. Rzeszowa 
6 i 7 lutego br. Główne tematy poruszone podczas tych dwudniowych obrad 
to: ocena procesu legislacyjnego, szkolnictwo zawodowe, publiczny transport 
zbiorowy oraz gabinety polityczne i reforma oświaty.

Ten ostatni wątek nie dotyczy w ogóle naszego powiatu, a w Polsce do-
tyczy znacznej mniejszości samorządów powiatowych – mówi starosta Józef 
Swaczyna – więc zostawmy go na boku. Znacznie istotniejsze jest to, że na 
Ogólnopolskim Noworocznym Spotkaniu Samorządów, które odbyło się 4 lu-
tego, jak poinformował Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP, premier Szydło  
nie poruszyła żadnych kwestii dotyczących powiatów, zapowiedziała jedyni 
uporządkowanie gospodarki wodnej. A dla nas te inne kwestie są ważne: mówi 
się o zmianach w zakresie inspektoratów nadzoru budowlanego czy PUP. Sta-
le natomiast samorządom powiatowym dokłada się zadań, nie wskazując na 
sposoby ich finansowania Niepokojące jest też to, że o wielu planach legisla-
cyjnych my, samorządowcy, dowiadujemy się z mediów, a nie podczas bezpo-
średniego przepływu informacji między rządem a samorządami. Dyskusja o 
tych kwestiach, a mają one przecież zasadniczy wpływ na poczucie zaufania, 
zakończyła się tym, że postanowiliśmy zwołać  Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Ogólne ZPP. Spotkanie ma się odbyć 6 marca br., zostaną na nie zaproszeni 
przedstawiciele rządu, w tym premier oraz minister finansów i rozwoju.

Podczas ostatniego spotkania poruszaliśmy również kwestie funkcjonowa-
nia transportu publicznego i reformy oświaty.

Słaby przepływ informacji 
między rządem i samorządami

Pod patronatem Starosty Strzeleckiego

12 lutego br. w  Kręgielni w Kolo-
nowskim odbyły się eliminacje woje-
wódzkie Drużynowego Pucharu Polski, 
który odbędzie się w październiku. W tur-
nieju wzięło udział 20 drużyn. Indywidu-
alnie zagrało ponad 80 zawodników. Prym 
rywalizacji nadawały czołowe drużyny 
Okręgu Opolskiego. Najlepszą okazała się 
I ligowa drużyna Victorii Tranzyt Chróści-
ce, wyprzedzając II ligową drużynę LKS 
Mechanik Kochcice. Na trzecim miejscu 
na podium uplasowała się drużyna Lecha 
Kędzierzyn -Koźle. Z naszych powiato-
wych drużyn najlepiej zaprezentowała 
się I-ligowa drużyna GOSiT-u Zawadzkie 
zajmując 4 miejsce. Grał w niej najwyżej 
punktujący zawodnik turnieju Leopold 
Dybowski. 

Oprócz GOSiT-u Zawadzkie do pół-
finału zakwalifikowała się drużyna DK 
Strzelce Opolskie, zajmując 10 - ostatnie 

 Przy zielonym stoliku

premiowane awansem miejsce. Niestety, nie szła karta zawodnikom Skata Kolonowskie 
oraz LZS Leśnica plasując się odpowiednio na 13 i 18 miejscu. Na zawody nie stawiła 
się drużyna LZS Otmice. 

27 stycznia br. odbył się coroczny 
Turniej Futsalu Księży o puchar ks. pra-
łata Zygmunta Lubienieckiego. W roz-
grywkach zmierzyły się drużyny z pięciu 
diecezji: częstochowskiej, bielsko-żywie-
ckiej, świdnickiej, opolskiej, krakowskiej, 
a także dwie drużyny świeckie: drużyna 
ze Strzelec Opolskich (nauczyciele i sa-
morządowcy) oraz drużyna policjan-

tów. Turniej objęty został Honorowym 
Patronatem Starosty Strzeleckiego i Bur-
mistrza Strzelec Opolskich.

Na turniej przybyło wielu sympaty-
ków sportu oraz dobrej zabawy. Rozgryw-
kom przewodziła zasada fair play, a także 
idea kibicowania całymi rodzinami. W 
przerwach między meczami organizowa-
ne były konkursy, w których można było 

zdobyć takie nagrody, jak: voucher na wy-
cieczkę, zestaw meblowy, prawo jazdy, 
tygodniowy pobyt w sanatorium, spływy 
kajakowe itd.

Toczące się mecze oraz konkursy za-
pewniały niezwykłe emocje. W kolejnych 
rozgrywkach wyłoniony został zwycięzca.

V Turniej Futsalu Księży wygrała 
drużyna policjantów!

Futsal Księży



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

O F E R T Y   P R A C Y

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

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

tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl

www.pup-strzelce.pl

SPECJALSITA DS. ZARZĄDZANIA STANISZCZE MAŁE - wykształcenie min. średnie 
JAKOŚCIĄ: BRC/OP, ISO 9001  -  mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
  -  mile widziane upraw. z zakresu zarządzania jakością, 
  -  biegła znajomość j. angielskiego
KOORDYNATOR KONTRAKTÓW ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie lub wyższe
ZAGRANICZNYCH  -  b. dobra znajomość j. niemieckiego w mowie i piśmie
TECHNIK PRAC BIUROWYCH ZAWADZKIE -  wykształcenie wyższe, - znajomość rysunku techn.
  -  biegła znajomość języka niemieckiego
SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH  ZAWADZKIE -  doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane
  -  znajomość branży stalowej mile widziana
  -  umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych
  -  znajomość obsługi MS Office
  -  biegła znajomość j. angielskiego i j.niemieckiego
SPECJALISTA DS. HANDLU MYŚLINA -  wykształcenie średnie, - prawo jazdy kat. B
  -  doświadczenie, - biegła znajomość j.ang. i j. niem.
ARCHITEKT KRAJOBRAZU KROŚNICA -  wykształcenie wyższe kierunkowe
  -  obsługa komputera, - prawo jazdy kat. B
DORADCA – BANKOWOŚCI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów
HIPOTECZNEJ  -  umiejętność obsługi klienta, 
  -  znajomość technik sprzedaży,
  -   min. 1 rok doświadczenia w pracy z klientem
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY KOLONOWSKIE -  wykształcenie  średnie, wyższe 
  -  umiejętność prowadzenia negocjacji
  -  prawo jazdy kat. B, - mile widziane doświadczenie na 

stanowisku przedstawiciela handlowego
  -  znajomość j. niemieckiego lub angielskiego
FAKTURZYSTA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie, - obsługa komputera
KASJER HANDLOWY STRZELCE OPOLSKIE -   książeczka sanepidowska
SPRZEDAWCA  LEŚNICA -  chęci do pracy
KONSULTANT TELEFONICZNY STRZELCE OPOLSKIE -  mile widziane doświadczenie w sprzedaży
BUFETOWY(A), KELNER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe, - obsługa kasy fiskalnej
  -  prawo jazdy kat. B, - mile widziane doświadczenie
KUCHARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - książeczka sanepidowska
PRACOWNIK OCHRONY OLSZOWA  -  mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
  -  niekaralność, - obsługa komputera
ROBOTNIK BUDOWLANY KADŁUB/ WG ZLECEŃ -  wykształcenie min. zawodowe
PRACOWNIK BUDOWLANY JEMIELNICA/ WG ZLECEŃ -  wykształcenie min. zawodowe, - prawo jazdy kar. B
  -  mile widziane doświadczenie
MURARZ / PRACOWNIK BUD. ROZMIERZ / WG ZLECEŃ -  mile widziane prawo jazdy kat. B, - dośw. w budowlance
ROBOTNIK BUDOWLANY KROŚNICA / WG ZLECEŃ -  mile widziana umiejętność układania kostki brukowej
  -  mile widziane doświadczenie w budownictwie
POMOC DEKARZA KADŁUB / WG ZLECEŃ -  wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat. B
  -  mile widziane doświadczenie dekarskie
PRACOWNIK OGÓLNOBUD. ŁAZISKA -  doświad. w płytowaniu i pracach wykończeniowych
SPAWACZ METODĄ MAG ZAWADZKIE -  wykształcenie min. zawodowe, 
  -  uprawnienia metodą MAG 135
FREZER CNC FREZER CNC -  obsługa frezarki CNC, 
  -  obsługa suwnicy z poziomu roboczego 
  -  obsługa wózka widłowego
TOKARZ ZAWADZKIE -  mile widziane uprawnienia na wózki widłowe i suwnice 
OBSŁUGA MASZYNY CNC  GRODZISKO -  wykształcenie min. zawodowe
  -  mile widziane doświadczenie ciesielsko – dekarskie lub 

stolarskie
MECHANIK SAMOCHODÓW STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe 
CIĘŻAROWYCH   (mechanik, elektromechanik)
   -  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
  -  mile widziane doświad. w naprawie sprzętu ciężkiego
KIEROWCA ZAOPATRZENIOWIEC STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze  
 / WG ZLECEŃ -  dokładność, zaangażowanie, motywacja do pracy
  -  prawo jazdy kat. B
  -  komunikatywna znajomość j. niem.o lub j. ang.
KIEROWCA C+E STRZELCE OPOLSKIE -  prawo jazdy kat. C+E
 + OKOLICE -  uprawnienia do przewozu rzeczy
KIEROWCA C+E TRANSPORT  -   prawo jazdy C+E 
 MIĘDZYNARODOWY
OPERATOR TRAKA TAŚMOWEGO KOLONOWSKIE -  umiejętność obsługi traka WOOD-MIZER
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ ZAWADZKIE -  mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
- DO PRZYUCZENIA
OPERATOR MASZYN ZIMNA WÓDKA -  rzetelna praca
OPERATOR MASZYN ŻĘDOWICE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe bądź średnie
OPERATOR ŁADOWARKI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  uprawnienia kl II lub Ł-34, - doświadczenie
KONTROLER JAKOŚCI ZAWADZKIE
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie
  -  doświadczenie w branży techn. oraz motoryzacyjnej
  -  znajomość zagadnień związanych z mech. pojazdową
  -  biegła znajomość obsługi komputera, 
  - odporność na stres
  -  znajomość zasad gospodarki magazynowej
STOLARZ  KOLONOWSKIE -  wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
  -  zdolności manualne i techniczne
STOLARZ LUB POMOCNIK ŻĘDOWICE -  wykształcenie min. zawodowe
STOLARZA  -  umiejętność obsługi maszyn stolarskich 
  -  prawo jazdy kat. B, - mile widziane doświadczenie
PILARZ - DRWAL ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  uprawnienia pilarza
ROBOTNIK LEŚNY - DRWAL KROŚNICA -  uprawnienia do obsługi pilarek spalinowych
  -  mile widziane doświadczenie
KONSTRUKTOR ZAWADZKIE -  wykształcenie wyższe techniczne
  -  praktyczna znajomość AutoCAD
  -  dobra znajomość rysunku technicznego
  -  mile widziana dobra znajomość j. ang. lub niemieckiego
RECEPCJONISTA/KA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe
  -  obsługa kasy fiskalnej, - obsługa urządzeń biurowych
  -  komunikatywność, - mile widziane doświadczenie
  -  komunikatywna znajomość j. niem. lub angielskiego

Strzelce Opolskie, dnia 07.02.2017r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnia-

niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 
353 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości  informację, o wydaniu w dniu 
6 lutego 2017r. na rzecz Powiatu Strzeleckiego, decyzji nr 41/17 o pozwoleniu na 
przebudowę mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice 
– Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ulica Daszyńskiego, na dział-
ce ewid. nr 198/1 obręb ewid. Lichynia, jednostka ewid. Leśnica – obszar wiejski.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich 
– Wydział Architektoniczno-Budowlany,  

ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212, 
(w godzinach pn.7.30÷17.00, wt.÷cz.7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.30) 
można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.

z up. Starosty Teresa Wanecka 
Naczelnik Wydziału 

Architektoniczno-Budowlanego

Powiatowy Urząd Pracy 
w Strzelcach Opolskich

informuje: 

od 27 lutego 2017 r. do 10.03.2017 r. 
będzie przyjmował wnioski 

osób bezrobotnych ubiegających
 się o przyznanie jednorazowych środków 

na podjęcie działalności gospodarczej.

Maksymalna kwota o jaką można się ubiegać to 22.000,00 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać 
w pokoju nr 6 Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Opolskich, tel. 77 4621818

***
od 27 lutego 2017 r. do 10.03.2017 r. 

będzie przyjmował  wnioski 
pracodawców ubiegających

 się o przyznanie refundacji na wyposażenie 
lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby 

bezrobotnej skierowanej z urzędu pracy.

Maksymalna kwota o jaką można się ubiegać to 22.000,00 zł
         

Dodatkowe informacje można uzyskać 
w pokoju nr 9 Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Opolskich, tel. 77 4621810

***
od 01.03.2017 r. 

będzie przyjmował  wnioski 
pracodawców ubiegających

 się o przyznanie refundacji wynagrodzenia, 
nagrody, składki na ubezpieczenie społeczne 
skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

         
Dodatkowe informacje można uzyskać 

w pokoju nr 9 Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Opolskich, tel. 77 4621817

Ogłoszenia !!!

W sobotę, 18 lutego, 

Wydział Komunikacji i Transportu 

na stanowiskach związanych z rejestracją pojazdów 

oraz kasa będą czynne 

w godzinach od 9:00 do 13:00.
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Drodzy Przedsiębiorcy! 

Specjalnie dla Was wydłużamy termin na zgłoszenia do Konkursu na Najlepszy 
Produktu Powiatu Strzeleckiego 2016. Chcemy, abyście mieli szansę zaprezentować swój produkt lub usłu-
gę, jednocześnie walcząc o tytuł i nagrodę.

Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Gali Lauri – 25 marca br. 
To będzie wyjątkowa impreza. Poznamy laureatów tego konkursu, mieszkańcy naszego powiatu przy-

znają swoją Nagrodę Konsumenta. Będziemy uczestniczyć w znakomitym koncercie.

Masz dobrą firmę? Dobry produkt? Zgłoś się!  
Zgłoszenia przyjmujemy bezpośrednio od samych firm, samorządów gminnych lub instytucji zrzeszają-

cych rolników, czy przedsiębiorców, także przedsiębiorców rolnych. Za uczestnictwo w konkursie nie ma 
żadnych opłat, jak w wielu innych podobnych plebiscytach.

Spośród zgłoszonych firm Kapituła konkursowa wybierze tę jedną, która zdobędzie dla swojego pro-
duktu lub usługi zaszczytny tytuł Najlepszego Produktu Powiatu Strzeleckiego 2016.  Można go zdobyć w 
jednej z czterech kategorii:

Przetwórstwo rolno-spożywcze
Działalność produkcyjna
Działalność usługowa
Usługi gastronomiczno-hotelarskie

Tytuł Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego nie tylko jest tytułem honorowym. W ślad za nim idą 
profity: pamiątkowa statuetka i dyplom, wielkopowierzchniowa reklama outdoorowa i reklama na połowie 
strony w naszym dwutygodniku w dwóch wybranych wydaniach w ciągu roku oraz możliwość posługiwania 
się tytułem (dożywotnio!, ale z podaniem roku edycji konkursu).

Konsumenci – czyli pełnoletni mieszkańcy naszego powiatu – będą głosować sami i to oni zadecydują o 
przyznaniu Nagrody Konsumenta 2016. W zamian – jeśli odpowiedzą prawidłowo na pytanie zamieszczone 
na kuponie konkursowym – będą uczestniczyć w losowaniu bardzo atrakcyjnej nagrody rzeczowej.

Na zgłoszenia firm czekamy do 20 lutego 2017. 
Głosowanie na Nagrodę Konsumenta trwać będzie od 21 lutego do 10 marca br. 

Kupony konkursowe będą zamieszczone w naszym dwutygodniku „Powiat Strzelecki”, dostępne będą 
również przy urnie do głosowania na dole, w holu starostwa powiatowego lub można je będzie ściągnąć ze 
strony internetowej www.powiatstrzlecki.pl

Cały regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej 
www.powiatstrzelecki.pl

Konkurs 
na Najlepszy Produkt 

Powiatu Strzeleckiego!

XV edycja

jątkami: jeśli rolnik na swojej działce 
chce postawić dom lub rozbudować 
istniejący, nie musi się starać o ze-
zwolenie na wycinkę drzew. Podob-
nie jak w przypadku, kiedy drzewa i 
krzewy usuwane są dla przywracania 
nieużytków na cele rolnicze. Jeśli 
natomiast chce na swojej posesji wy-
budować np. kurnik, a przeszkadzają 
mu w tym drzewa lub krzewy – ze-
zwolenie będzie konieczne. 

Każde drzewo można wyciąć 
bez zezwolenia?

Przedsiębiorcy, wspólnoty miesz-
kaniowe, spółdzielnie i inne insty-
tucje mogą wyciąć każde, jeśli jego 
obwód na wysokości 130 cm wynosi 
nie więcej niż 100 cm (w przypadku 
topoli, wierzb, kasztanowca zwyczaj-
nego, klonu jesionolistnego, klonu 
srebrzystego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego) albo 50 cm 
(w przypadku pozostałych gatunków 

drzew). Zezwolenia nie potrzebują 
również, kiedy chcą wyciąć krzew 
lub ich skupisko, ale tylko wówczas, 
gdy ich powierzchnia nie przekracza 
25 metrów kwadratowych. Są jesz-
cze dodatkowe warunki – drzewo 
lub krzew nie może być pomnikiem 
przyrody albo nie może znajdować 
się na terenie objętym ochroną kon-
serwatorską. W takim wypadku trze-
ba będzie postarać się o zezwolenie 
do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska lub Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.

Czy bez zezwolenia można tak-
że wyciąć drzewo na swojej działce, 
ale wchodzącej w skład Rodzin-
nych Ogródków Działkowych?

Nie. Ustawodawca nie przewi-
dział takiej możliwości. Tu obowią-
zują takie zasady, jak dla przedsię-
biorców.

A jeśli ktoś usunie drzewo za-

liczane do gatunków chronionych, 
np. cis pospolity?

Ten gatunek objęty jest ochro-
ną częściową, ale mimo to – można 
go wyciąć, jeśli rośnie na prywatnej 
działce.

Jeśli ktoś z mieszkańców powia-
tu strzeleckiego będzie miał dodatko-
we pytania lub wątpliwości – może 
zasięgnąć informacji w wydziale 
ochrony środowiska w strzeleckim 
starostwie.

Teraz nie będzie trzeba się już 
starać o zezwolenie na wycinkę 
drzew w pasie drogowym? Nie mu-
simy się więc obawiać, że wszystkie 
takie drzewa znikną z naszego kra-
jobrazu? 

Nadal drzewa przydrożne podle-
gają ochronie. Zarządca drogi każ-
dorazowo zobowiązany jest do po-
starania się o zezwolenie na wycinkę 
drzew.

M. Górka

Wycinka drzew bez ograniczeń?
dok. ze str. 1

Podczas spotkania z wicemarszał-
kiem i przedstawicielami DGDKiA oma-
wiano nie tylko te zadania inwestycyjne, 
które będą prowadzone na drogach kra-
jowych i wojewódzkich w obrębie granic 
powiatu strzeleckiego w bieżącym roku, 
ale i nieco dalsze – informuje wicestarosta 
Żyłka. - W tym roku jeszcze kontynuowa-
na będzie inwestycja odciążająca ruch na 
drodze 426, łączącej  Strzelce Opolskie 
i Zawadzkie. Chodzi głównie o miasto 
Strzelce i zwiększenie w nim płynności 
ruchu. Do nas, czyli samorządu powiato-
wego, będzie należało wykonanie dalszej 
część prac na ul. Zakładowej. Przy oka-
zji warto wspomnieć, że wicemarszałek 
Ogłaza zadeklarował – w późniejszej 
nieco perspektywie, bo w roku 2019 – po-
wstanie rodna na skrzyżowaniu ul. Zakła-
dowej i Marka Prawego w Strzelcach.

Z kolei Gmina Strzelce Opolskie 
w bieżącym roku ma wybudować nową 
drogę do strefy przemysłowej, w której 
funkcjonuje Kronospan, m.in. zakłada się 
powiększenie ronda przy skrzyżowaniu 
ul. 1 Maja i Cementowej. Podjęte również 

zostaną starania o to, by powstało rondo 
przy drodze krajowej Opole – Strzelce 
Op., konkretnie – przy wjeździe na ul. 
Cementową. A to umożliwić skierowanie 
znacznej części ruchu poza centrum mia-
sta.

Kolejne zadania, czyli prace na dro-
gach wojewódzkich w roku 2017 to: 
-  I etap prac na drodze 901 – od prze-

jazdu kolejowego w Kielczy do grani-
cy województwa śląskiego (następny 
ich etap, uwzględniający Żędowice, 
mieści się w planach na rok 2018);

-  prace na drodze 463 w Kolonow-
skiem – od przejazdu kolejowego na 
trasie Opole-Warszawa do granicy 
miasta Kolonowskie, czyli ul. Pluder-
skiej

-  w trakcie projektowania są: odcinek 
drogi wojewódzkiej Rożniątów – 
Strzelce Op. 

-  przebudowa trzech obiektów mo-
stowych i korekta łuków na odcinku 
drogi od ronda w Zawadzkiem do 
granicy gminy Kolonowskie

O inwestycjach 
drogowych w 2017

dok. ze str. 1

Jedź z nami!

3 lutego br. odbyło się VI Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z 
NAMI”. Uczestniczyło w nim 8 członków reprezentowanych przez 11 przedstawicieli.

Głównym przedmiotem spotkania było przyjęcie uchwał w sprawie zmiany budżetu  
i wieloletniej prognozy finansowej. 

Podjęto również uchwałę w sprawie zakresu zadań dotyczących transportu publicz-
nego realizowanego przez Związek. W 2017 roku Związek Powiatowo – Gminny „JEDŹ 
Z NAMI” będzie realizował zadania z zakresu transportu publicznego jako Organizator 
w następującym zakresie:
1.  Transport-dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w ramach – linii „edukacyjnych”
2.  Komunikacja o charakterze użyteczności publicznej – powiatowo-gminnej na nastę-

pujących liniach:
a)  Strzelce Opolskie – Strzelce Opolskie przez Rożniątów, Rozmierkę – finanso-

wana przez Gminę Strzelce Opolskie;
b)  Zawadzkie – Krupski Młyn przez Żędowice, Kielczę - finansowana przez Gmi-

nę Zawadzkie ;
c)  Ujazd – Kędzierzyn-Koźle (Sławięcice) – finansowana przez Gminę Ujazd.

Ostatnia z podjętych uchwał dotyczyła wysokości, sposobu oraz terminów płatności 
składek członkowskich.

W dniu 8 lutego w sali dużej Powia-
towego Centrum Kultury w Strzelcach 
Opolskich odbyło się Walne Zebranie 
Sprawozdawczo-Informacyjne Strzeleckie-
go Stowarzyszenia Seniorów. Uczestniczył 
w nim jako gość zaproszony Starosta 
Strzelecki Józef Swaczyna. W sprawozda-
niu merytorycznym prezes Janusz Wnuk 
zwrócił uwagę na szczególny rozrost 
szeregów stowarzyszenia w ciągu 2,5 roku 
jego istnienia. Pod koniec roku 2014 liczyło 
ono 110 członków, z końcem 2015 r. - 237, 
rok 2016 zamyka się liczbą 360, a obecnie 
lada moment przekroczy 400 członków.                                               
Jednym z celów stowarzyszenia jest orga-
nizowanie seniorom życia kulturalnego, ar-
tystycznego, sportowo-wypoczynkowego 
oraz rehabilitacji.       

W 2016 roku zorganizowano 6 wy-

jazdowych turnusów 10 -14 dniowych.      
Wycieczek jednodniowych w tym z 

miejsc pobytu na turnusach 25, oraz jedną 
3-dniową. Imprez lokalnych (spotkań, 
zabaw, prelekcji) było 9. Aquafitness na 
basenie przez cały rok ćwiczyło 641 osób 
w  22 grupach po 8 razy w miesiącu (1 
miesiąc ćwiczeń to 1 impreza). Łącznie w 
2016 roku w 63 imprezach uczestniczyło 
1610 osób.

Na zebraniu złożono sprawozdanie 
finansowe, zapoznano zebranych z pla-
nem pracy na rok 2017 i preliminarzem 
budżetowym. Wyświetlano też zdjęcia z 
wybranych imprez. Starosta z zaintereso-
waniem przeglądał kronikę Stowarzysze-
nia, a w swoim wystąpieniu docenił jego 
krótką jak się wyraził, ale niezwykle bogatą 
działalność. 

Strzeleccy seniorzy 
cały rok aktywni



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

Zgodziłam się przez telefon na jakiś 
pakiet powitalny od firmy farmaceu-
tycznej. Czy wiąże się to z zawarciem 
umowy i muszę opłacać kolejne prze-
syłki? 

Jeśli nie wyraziła Pani na nic zgody 
na trwałym nośniku i nie potwierdziła 
warunków umowy - do zawarcia jej nie 
doszło. Skuteczność zawarcia umowy 
przez telefon zależy od potwierdzenia 
przez konsumenta oraz przez przedsię-
biorcę treści umowy na papierze lub na 
innym trwałym nośniku, np. w mailu. W 
przedmiotowym przypadku proszę jednak 
uważać, by nie podpisać niczego kuriero-
wi. Zdarza się, iż kurierzy proszą nas o 
potwierdzenie odbioru przesyłki, a owo 
potwierdzenie okazuje się złożoną wpół 
umową. W ostatnim czasie zgłaszali się 
do Rzecznika konsumenci, którzy otrzy-
mali równego rodzaju pakiety powitalne, 
rzekome gratisy, a potem zaczęli otrzy-
mywać faktury – sprawy dotyczyły poń-
czoch i książek. Zgoda na taki gratis czy 
pakiet powitalny nie jest jednoznaczna 
z zawarciem umowy. Jednocześnie, gdy 
konsument ma jakieś watpliwości, zawsze 
może z ostrożności odstąpić od takiego 
zamówienia (do 14 dni).

Jeśli przedsiębiorca proponuje kon-
sumentowi przez telefon zawarcie umo-
wy, ma obowiązek potwierdzić jej treść na 
papierze lub na innym trwałym nośniku i 
przedstawić ją w takiej formie rozmów-
cy. Ten po zapoznaniu się z propozycją, 
może potwierdzić wolę zawarcia umowy 
na powyższych warunkach, czyli zło-
żyć stosowne oświadczenie na papierze 
lub na innym trwałym nośniku, czyli jak 
wcześniej wspomniano – odpowiedzieć 
twierdząco na maila. Dopiero po złożeniu 
takiego oświadczenia w powyższej formie 
można uznać, że doszło do zawarcia umo-
wy. Jeżeli konsument nie potwierdzi woli 
zawarcia umowy lub zrobi to w inny spo-
sób niż na trwałym nośniku, uznaje się, 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

że umowa nie została skutecznie zawarta. 
Umowa nie może zostać zawarta tylko na 
podstawie kontaktu telefonicznego. Nie-
zbędna będzie wymiana oświadczeń woli 
za pomocą informacji zamieszczonych na 
trwałych nośnikach.

Każdego dnia do Rzecznika zgła-
szają się konsumenci z zapytaniem o 
możliwość zwrotu towaru w sklepie 
stacjonarnym, bo jednak rozmyślili się 
i nie chcą danego towaru. Pamiętajmy, 
że musimy być świadomymi konsumen-
tami i jako konsumenci mamy nie tylko 
prawa. I jeśli chodzi o prawo zwrotu to-
waru w sklepie stacjonarnym, to nieste-
ty takiego powszechnego prawa nie ma. 

Jeżeli konsument dokonał zakupu w 
stacjonarnym sklepie, to zgodnie z pol-
skim prawem sprzedawca nie ma obo-
wiązku przyjmowania zwrotu niewad-
liwego towaru tylko dlatego, że klient 
się rozmyślił albo rzecz przestała mu się 
podobać. Sytuacja wygląda inaczej, jeże-
li towar ma wadę – wtedy zwrot towaru 
może być dokonany pod pewnymi wa-
runkami w ramach reklamacji złożonej 
na zasadach rękojmi. Ponadto sprzedawca 
może (ale nie musi) przewidzieć w regu-
laminie sklepu stacjonarnego ewentual-
ność zwrotu towaru przez kupującego w 
określonym terminie (np. 30 dni) i pod 
określonymi warunkami (np. tylko z pa-
ragonem zakupu i oryginalnymi metkami, 
w stanie nienaruszonym). Taka praktyka 
wynika najczęściej z polityki konkretnego 
przedsiębiorcy, a nie z przepisów prawa.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której 
towar został kupiony poza lokalem przed-
siębiorstwa (np. podczas pokazu organi-
zowanego w hotelu) lub na odległość (np. 
w sklepie internetowym). Konsument ma 
wtedy prawo do odstąpienia od umowy w 
terminie 14 dni i obowiązek zwrotu towa-
ru w ciągu kolejnych 14 dni.

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Jak się nie dać naciągnąć

Uczniowie  Zespołu Szkół Spe-
cjalnych i pensjonariusze DPS  w 
Kadłubie kolejny już  raz  mogli  
uczestniczyć w obozie narciarskim 
w Wiśle, gdzie pod czujnym okiem 
trenerów Romana Bema i Dariusza 
Lejżaka doskonalili swoje umiejęt-
ności, a nowi zawodnicy rozpoczęli 
przygodę z narciarstwem zjazdo-
wym.  W trakcie obozu odbyła się też 
mała olimpiada, która pozwoliła na 
zdrową i wspaniałą rywalizację jak i 
podsumowanie umiejętności.  Pomi-
mo rocznej przerwy nasi zawodnicy 
nie zapomnieli technik i zasad jazdy. 
Po trudnych początkach udało się do 
tej wspaniałej dyscypliny wdrożyć 
nowego zawodnika Kamila, który po 
wielu upadkach zaczął samodziel-
nie zjeżdżać z górki. Nasi zawodni-
cy szlifowali swoje umiejętności na 
stoku Pasieka w Wiśle, gdzie zawsze 

możemy liczyć na ciepłe przyjęcie i 
stok dostosowany dla naszych pod-
opiecznych. Jak co roku mogliśmy 
liczyć na wsparcie na wsparcie fi-
nansowe i rzeczowe  Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Edukacji i Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w Kadłubie, siostry dyrektor DPS w 
Kadłubie Janiny Telegi, Restauracji 
„Nova” Janusza Szopy w Kadłubie 
i anonimowego darczyńcy z Szymi-
szowa. 

Wszyscy uczestnicy tego wyjaz-
du chcą  bardzo serdecznie podzię-
kować sponsorom za serce i przy-
chylność w realizacji tego wyjazdu. 
Dzięki państwu nasi zawodnicy 
maja szansę na naukę i  doskonalenie  
swoich umiejętności w narciarstwie 
zjazdowym oraz rozwój umiejętności 
społecznych

Na stoku w Wiśle

We wtorek 7 lutego br. uczniowie kla-
sy II – III PdP wraz z opiekunem  p. An-
drzejem Podymą uczestniczyli w lekcji hi-
storii zorganizowanej przez pracowników 
Archiwum Państwowego w Opolu. Tema-
tem lekcji były „Początki miasta Opola”. 
Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z 
materiałami archiwalnymi dotyczącymi 
średniowiecznego Opola. Zajęcia połą-
czone były z wykładem na temat Książąt 
Opolskich z dynastii Piastów . Uczniowie 
otrzymali do ułożenia puzzle związane z 
dziejami Opola oraz rozwiązywali zgady-
wanki tematyczne, w których przewod-
nim tematem były dzieje miasta od XIII 
do XXI wieku.

W sobotę, 28 stycznia 2017, Instytut Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wroc-
ławskiego gościł ponad setkę finalistów etapów szkolnych olimpiady biologicznej. 
Uczestnicy rozwiązywali test, którego wyniki rozstrzygną dalsze losy młodych biolo-
gów. Każdy przygotował pracę badawczą na wybrany temat.  Uczeń klasy 2a ZSP w Za-
wadzkiem - Szymon Kochanek - poświęcił wiele czasu, by zinwentaryzować osobniki 
jemioły pospolitej w naszej gminie. Badał drzewa - żywiciele , a swoje badania zrefero-
wał w formie naukowego posteru, który zostanie oceniony przez botaników Uniwersyte-
tu Warszawskiego. Teraz czekamy na wyniki.

Reprezentantkami szkoły na interdyscyplinarnej olimpiadzie w CKZiU w Gli-
wicach były uczennice klasy 2a – Julia Koprek i Wiktoria Saternus. Razem z 70 
laureatami etapu podstawowego szkół licealnych oraz techników śląskich i opol-
skich rozwiązywały bardzo trudny test z zakresu składu chemicznego pożywie-
nia, sposobów jego przechowywania, przetwarzania i przygotowywania potraw. 
W czasie pracy jurorów dla uczniów i opiekunów odbył się wykład profesora dr hab. Jana 
Gawędzkiego- autora wielu publikacji z zakresu wiedzy o żywności i żywieniu. Tytuł 
wykładu brzmiał: „Słów kilka o genezie wskazówek żywieniowych”. Atrakcyjny okazał 
się pokaz kulinarny prowadzony przez szefów gliwickiej restauracji „Szamma” Marcina 
Janiszewskiego i Mirosława Stańczaka. Udział w zmaganiach olimpijskich był ciekawą 
przygodą intelektualną dla wielu pasjonatów kulinariów.

Olimpijskie zmagania uczniów

Szymon Kochanek

Dzięki kontynuacji współpracy z 
Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Strze-
leckim Klubem HDK PCK Salus może-
my organizować na terenie szkoły akcje 
krwiodawstwa. Fajnie, że pełnoletni ucz-
niowie wykazują tak duże zainteresowa-
nie tą szczytną inicjatywą. Przecież cały 
czas docierają do nas informacje o bra-
kującej krwi. Uczniowie CKZiU chętnie 
oddają krew. Wielu, deklaruje swój udział 

Młodzież z CKZiU

w akcjach organizowanych w Strzelcach 
Opolskich na Placu Żeromskiego, ale 
większość wspiera nasze szkolne pobory. 
Jest to bardzo dobre świadectwo na to, że 
traktują tę formę pomocy innym jako coś 
ważnego, wartościowego. Nam pozwala 
zaś wierzyć, że młode pokolenie potrafi 
myśleć o innych ludziach oraz dostrzegać 
ich problemy. 

2 lutego br. zorganizowaliśmy w 
szkole trzecią akcję krwiodawstwa w tym 
roku szkolnym. Krew oddało prawie 40 
osób, w tym nasi absolwenci. 

Dziękując wszystkim za zaangażo-
wanie zapraszamy na kolejny pobór, który 
odbędzie się 20 kwietnia br.  

Anna Mainka

Chętnie oddaje krew

Bawi się na studniówce

Przygotowuje się do zawodu
8 lutego br. klasa pierwsza straża-

cka  technikum  o specjalności – obsługa 
urządzeń i sprzętu ratowniczo – gaśnicze-
go  Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego z opiekunem Marcinem 
Buszmanem uczestniczyła w ramach za-
jęć Edukacja Pożarnicza na zajęciach w 
KPP Straży Pożarnej w Strzelcach Op. 
Zajęcia miały na celu zapoznanie się z 
strukturą organizacyjną, wyposażeniem 
KPPSP oraz przyswojeniem wiedzy nie-
zbędnej podczas prowadzenia akcji ra-
towniczej, kształtującej postawy strażaka.

Zbigniew Wróbel

Nietypowa lekcja historii
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 Otwarty Konkurs Ofert dla Organizacji Pozarządowych  
na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych 

w zakresie: 

1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie 
mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i 
rekreacji 

 - kwota dotacji: 10.000,00 zł

2) Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i dziedzictwa kultu-
rowego w Powiecie Strzeleckim (wystawy, festiwale, przeglądy, kon-
kursy o tematyce szeroko pojętej kultury i sztuki, koncerty i recitale, 
edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne) 

 - kwota dotacji: 10.000,00 zł

I. Zasady przyznawania dotacji.

1.  Dotacja przyznawana będzie na wsparcie (dofinansowanie) realizacji zadania. 
2. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z 

podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych 
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1817).

3. Wnioskodawca zobowiązuje się do zapewnienia finansowego wkładu własnego 
na poziomie co najmniej 5% wartości oczekiwanej dotacji. W wyniku realizacji 
zadania wartość zadeklarowanego finansowego wkładu własnego nie może ulec 
zmniejszeniu w odniesieniu do deklarowanej kwoty w ofercie.

4. Koszty poniesione przez oferenta związane z zadaniem a poniesione przed podpisa-
niem umowy nie są przedmiotem dotacji.

5. Koszty pokrywane z dotacji:
a) materiały promocyjne, informacyjne i edukacyjne,
b) wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia, warsztaty, honoraria artystyczne 

i naukowe,
c) wynagrodzenie osób bezpośrednio realizujących zadanie, 
d) obsługa finansowa zadania – nie więcej niż 5% przyznanej dotacji,
e) koszty utrzymania biura podmiotu poniesione podczas realizacji zadania, 

tj. czynsz, media, telefon – nie więcej niż 5% przyznanej dotacji, 
f) koszt najmu obiektów i sprzętu w celu przeprowadzenia zadania, 
g) zakup materiałów  niezbędnych do przeprowadzenia zadania, 
h) nagrody w konkursach.  

II. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie musi być zrealizowane w roku budżetowym 2017, czyli do dnia 31 grudnia 
2017 r., w terminie szczegółowo określonym w umowie. Dotacja będzie przyznana 
na zadania rozpoczynające się nie wcześniej niż 20 marca 2017 r.

2. W konkursie udział mogą brać podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 
24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3. Ostateczny termin dostarczenia sprawozdań merytorycznych i finansowych z reali-
zacji zadania  upływa w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania zawartej  
w umowie.

4. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z warunkami 
przedstawionymi w ofercie i zaakceptowanymi w umowie.

5.  Zakres realizacji następujących zadań: 

a) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkań-
com Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji:

W ramach w/w zadania będą wspierane działania skierowane do mieszkańców Powiatu 
Strzeleckiego o charakterze:
-  zajęć wprowadzających elementy gry zespołowej w zależności od trenowanej dyscypliny 

sportu,
-  imprez sportowo-rekreacyjnych, 
-  uczestnictwa reprezentacji sportowych powiatu w zawodach regionalnych i ogólno-

polskich,  
-  treningów dla dzieci i młodzieży,
-  turniejów i mistrzostw,
-  promocji kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo,
-  konkursów o charakterze sportowym,
-  w ramach zadania nie będzie wspierane uczestnictwo klubów sportowych w rozgryw-

kach ligowych.

b) Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i dziedzictwa kulturowego 
w Powiecie Strzeleckim (wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy o tematyce 
szeroko pojętej kultury i sztuki, koncerty i recitale, edukacja poprzez zajęcia 
muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne):

W ramach w/w zadania będą wspierane działania skierowane do mieszkańców Powiatu 
Strzeleckiego o charakterze:
- teoretycznych i praktycznych zajęć muzycznych – gra na instrumentach, śpiew, taniec, 

nauka nut,
- koncertów, recitali i występów o charakterze muzycznym,
- spotkań z artystami związanych z edukacją kulturalną, a także popularyzacją tradycji,
- konkursów obejmujących tematykę szeroko pojmowanej sztuki oraz popularyzacji 

tradycji i zachowania dziedzictwa kulturowego,
- przedstawień i zajęć teatralnych,
- organizacji plenerów malarskich czy rzeźbiarskich.

III. Termin i warunki składania ofert. 

1. Oferty należy składać wyłącznie według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do 
Rozporządzenia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących 
realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.08.2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1300), osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie w 1 egzemplarzu na 
adres:

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie

z dopiskiem: 
„Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego pn.:  

…………..……… 
nie otwierać do dnia 03.03.2017 r”.

2. Termin składania ofert upływa dnia 3 marca 2017. Oferty, które zostaną złożone 
lub doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną 
zwrócone bez otwierania. Na kopercie musi być adres zwrotny oferenta.

3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli. 
4. Oferta nie może dotyczyć działań, których realizacja już się rozpoczęła, bądź których 

realizacja rozpocznie się przed podpisaniem umowy.
5. W ofercie należy wskazać termin związania ofertą, który nie może być krótszy niż do 

dnia rozpoczęcia realizacji zadania zgodnie z harmonogramem oferenta.
6. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki lub ich kopię potwierdzoną „za 

zgodność z oryginałem” i podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
organizacji: 
a) statut organizacji, 
b) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument 

potwierdzający status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentują-
cych, 

c) sprawozdanie merytoryczne - z działalności za rok 2016, a w przypadku jego 
braku - za rok 2015  wraz z oświadczeniem o niezwłocznym przedłożeniu spra-
wozdania merytorycznego za rok 2016 w przypadku wyboru oferty i zawarcia 
umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy,

d) sprawozdanie finansowe za rok 2016 sporządzone zgodnie z odrębnymi przepi-
sami, a w przypadku jego braku - za rok 2015 wraz z oświadczeniem o przed-
łożeniu sprawozdania finansowego za rok 2016 w przypadku wyboru oferty i 
zawarcia umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy, 

e) umowę partnerską lub oświadczenie partnera, 
f) ewentualne rekomendacje.

7. Oferta nie będzie brała udziału w konkursie, jeśli:
- jest niekompletna,
- została złożona po upływie wyznaczonego terminu (decyduje data wpływu),
- została złożona wraz z załącznikami na innych drukach,
- zawiera istotne uchybienia względem wymogów formalnych,
- oferent nie jest uprawniony do ubiegania się o dotację,
- zawarte w ofercie działania są niezgodne z zadaniem wytyczonym w konkursie.

IV. Termin, tryb i kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert. 

1.  Termin rozpatrzenia ofert nastąpi do dnia 10.03.2017 r. 
2.  Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym 

przez Komisję Konkursową, powołaną przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego. Decyzja 
o odrzuceniu oferty lub o nie przyznaniu dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od 
niej odwołanie.

3.  Oferty zgłoszone do konkursu oceniane będą wg następujących kryteriów: 
a) zgodność oferty z warunkami konkursu, 
b) zgodność oferty z zadaniami publicznymi realizowanymi przez Powiat Strzelecki, 

a określonymi szczegółowo w „Rocznym Programie współpracy Powiatu Strze-
leckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w roku 2017”,

c) możliwość realizacji zadania przez oferenta (baza, zasoby rzeczowe, kadra, do-
świadczenie), 

d) koszty realizacji zadania, 
e) planowany przez oferenta udział własnych środków finansowych na realizację 

zadania, 
f) wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i praca 

społeczna członków, 
g) zgodność tematyki i zakresu oferty z celami statutowymi podmiotu,
h) atrakcyjność proponowanego programu realizacji zadania,
i) liczba beneficjentów docelowych zadania, struktura odbiorców i wyjaśnienie 

celowości jej doboru,
j) efekty realizacji zadania i ich mierzalność.

4 Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie 
złożona tylko jedna oferta. 

5.  Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej informacji poprzez 
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, w 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej  www.powiatstrzele-
cki.pl

V. Informacje o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2016 r.

 Nazwa zadania publicznego oraz organizacji, 
która otrzymała dotację

Kwota dotacji

Tytuł zadania: „Aktywnie dziś i jutro” – Fundacja Mały Krok 3 371,00 zł

Tytuł zadania: „Seniorom nie obca kultura fizyczna, rekreacja 
i wypoczynek” - STRZELECKIE STOWARZYSZENIE 
SENIORÓW

1 894,00 zł

Tytuł  zadania:  Porzućmy stagnację-czas  na ruch” - 
STOWARZYSZENIE ODNOWA WSI STANISZCZE MAŁE

4 735,00 zł

Tytuł zadania: „Poznaję, tańczę, gotuję – etniczne podróże po 
tradycji i kulturze” - STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZ-
WOJU SZKOŁY SPECJALNEJ ÓSEMKA W STRZELCACH 
OPOLSKICH

3 710,00 zł

Tytuł zadania: „Es Weihnachtet – XI edycja w dwóch częściach” 
TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW 
NA ŚLĄSKU OPOLSKIM

2 500,00 zł

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Strzeleckiego  
nr 379/2017 z dnia 10.02.2017 r.

ZARZĄD  POWIATU  STRZELECKIEGO
ogłasza:

na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) 
oraz Uchwały XXII/214/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.07.2016 r. w sprawie: uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”

ZAWIADOMIENIE
Stosownie do treści art. 61 § 4 

Kodeksu postępowania administra-
cyjnego (j. t. w Dz.U. z 2016 r. poz. 
23) zawiadamiam o wszczęciu z 
urzędu postępowania w sprawie na-
bycia przez Skarb Państwa z dniem 1 
stycznia 2016 roku, z mocy prawa, na 
podst. art. 9 ust 2b ustawy – przepisy 
wprowadzające ustawę o Krajowym 
Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 
1997 roku (Dz.U. Nr 121, poz. 770 ze 
zm.) własności nieruchomości rolnej 
niezabudowanej, położonej w Stanisz-
czach Małych, mapa 2, oznaczonej 
numerem działki 59 o powierzchni 
0,8830 ha.

Dla nieruchomości prowa-
dzona jest księga wieczysta nr 
OP1S/0027938/7.

W dziale II księgi wieczystej jako 
właściciel wpisana jest Rolnicza Spół-
dzielnia Produkcyjna w Staniszczach 
Małych.

Zgodnie z treścią art. 10 K.p.a. 
organy administracji publicznej obo-
wiązane są zapewnić stronom czynny 
udział w każdym stadium postępowa-
nia, a przed wydaniem decyzji umoż-
liwić im wypowiedzenie się co do 
zebranych dowodów i materiałów oraz 
zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym uprzej-
mie informuję, że akta przedmiotowej 
sprawy znajdują się do wglądu w sie-
dzibie Starostwa Strzeleckiego, w Wy-
dziale Geodezji, Kartografii, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomościami, pokój 
110, w terminie 7 dni od dnia wywie-
szenia niniejszego zawiadomienia na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego 
Starostwa oraz na stronie internetowej 
Starostwa.

Z up. Starosty Strzeleckiego
Rajmund Hudzik

Geodeta Powiatowy

Strzelce Opolskie dnia 01.02.2017r.

STAROSTA  
STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. 
Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.), 
podaje do publicznej wiadomości in-
formację o wydaniu w dniu 01 lutego 
2017r. na rzecz Pana Rajmunda Ada-
mietz, decyzji administracyjnej Nr 
34/17 o pozwoleniu na budowę hali 
magazynowej oraz przebudowę 
pomieszczeń biurowo-socjalnych, 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
w skład której wchodzą: zbiornik 
wody przeciwpożarowej, stacja tra-
fo, wewnętrzna droga dojazdowa, 
dwa zbiorniki na wody opadowe 
wraz z przebudową kanalizacji desz-
czowej, oraz pozostała infrastruktu-
ra techniczna, w Olszowej przy ul. 
Niemieckiej, na działkach nr: 51/12, 
52/9, 51/14, 52/11 obr. ew. Olszowa, 
jedn. ewid. Ujazd-obszar wiejski.

W Starostwie Powiatowym 
w Strzelcach Opolskich 

- Wydział 
Architektoniczno-Budowlany, 
ul. Jordanowska 2, II piętro, 

pokój nr 212  
(w godzinach pn. 7.30÷17.00, 

wt.-czw. 7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00), 
można zapoznać się z treścią 

decyzji oraz dokumentacją sprawy.

z up. Starosty 
Teresa Wanecka - Naczelnik Wydziału 

Architektoniczno-Budowlanego                
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Centrala Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703,  Faks +48 77 4401701

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756 
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów  707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy  706
Pozostałe numery  720
Wydział Dróg Powiatowych  714, 715, 716, 717, 718

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 
744, 745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 
756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

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

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54;  77/ 461 23 20;

tel kom. 604 540 402 

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422,
fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl

Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail:centrumkultury@powiatstrzelecki.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 77 4636422, 77 4636337
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel. 77 4615216
e-mail: zpolesnica@gmail.com

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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§ 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone § 1, § 3, § 5  
ust. 1 oraz § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października  
2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko 
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół  
i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.): 
1.  Stanowisko dyrektora może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, 

który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwali-

fikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs 

kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami 
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku na-
uczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela 
akademickiego;

4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie 

ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do 
konkursu na stanowisko dyrektora;

5)  spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym;

6)  nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379, z póź. zm.), 
a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa                 
w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym                   
(Dz. U. 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu po-
stępowanie dyscyplinarne;

7)  nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe;

8)  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego;

9)  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 
publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 
r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.  
z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.).

2.  Stanowisko dyrektora może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia 
łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) ukończyła studia magisterskie;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy 

na stanowisku kierowniczym; 
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
6) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2, 5, 7 i 9.

3.  Stanowisko dyrektora może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplo-
mowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych 
w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji 
Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzamina-
cyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z 
obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. 
o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881), spełniający wymagania 
określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej 
oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

§ 2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej 
szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r., 
Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju 

szkoły, 
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego 

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywa-
telstwo kandydata,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności 
informację o: 
a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby 

niebędącej nauczycielem,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie 

dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym 
mowa w pkt 3,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie 
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym 
dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów 
podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwa-
lifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 
pracy na stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestęp-
stwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych              
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1  
pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.), 

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a 
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn.zm) – w przypadku kandydatów urodzonych 
przed 01.08.1972 r.,

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu 
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku 
nauczyciela,

12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię 
karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela 
i nauczyciela akademickiego,

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa                        
w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 
2016 r., poz. 1379, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 
r. – Prawo                 o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. 
zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta                  
z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych                          
(Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora.

§ 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  
i dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich”,

w terminie do dnia 13.03.2017 r., do godz. 17.00 na adres: 
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce 

Opolskie, w sekretariacie urzędu, II piętro. 
Oferty, które wpłyną do Starostwa po terminie, nie będą rozpatrywane.

§ 4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu 
Strzeleckiego.

§ 5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci 
zostaną powiadomieni indywidualnie.

Załącznik do Uchwały Nr  378/2017 
Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 10 lutego 2017 r.

Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłasza konkurs na stanowisko 
Dyrektora Centrum Zawodowego i Ustawicznego

w Strzelcach Opolskich  z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 3, 
dla którego organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki 



Ad multos annos!

Powiatowe Centrum Kultury 

Z ogromną przyjemnością informujemy dziś Państwu o tym, że grono Ju-
bilatów - mieszkańców powiatu strzeleckiego, którzy w ostatnim czasie obcho-
dzili swoje okrągłe urodziny, znów się powiększyło. 

Dołączyła do nie-
go Pani Maria Marta 
Krahl, mieszkająca w 
Łąkach Kozielskich. 
Wspaniały jubileusz 
90-lecia obchodziła 
5 lutego br.! Ten uro-
czysty dzień spędziła 
w otoczeniu bliskich. 
Przy tej okazji nie 
mogło zabraknąć ofi-
cjalnych gratulacji i 
najlepszych życzeń, no 
i oczywiście urodzino-
wego prezentu od władz Powiatu Strzeleckiego. 

Do wszystkich urodzinowych życzeń z okazji 90. urodzin dołączamy rów-
nież swoje: wielu jeszcze lat w jak najlepszym zdrowiu, pełnych słońca i ra-
dości. 

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

Cyklicznie, od 14 września, w 
Powiatowym Centrum Kultury w 
Strzelcach Opolskich odbywają się 
zajęcia ruchowe przeznaczone dla 
Pań w wieku 50+.  

Projekt Powiatowego Centrum 
Kultury w Strzelcach Opolskich 
„Aerobik dla seniorów” uzyskał do-
finansowanie w ramach konkursu 
grantowego Fundacji Górażdże „Ak-
tywni w Regionie 2016”. 

Dziś zauważamy już efekty tej 
inicjatywy. Panie nie tylko poprawiły 
swoją aktywność fizyczną, ale przede 
wszystkim miały okazję miło spędzić 
czas w gronie swoich Fit-Towarzy-
szek i w końcu poświęcić parę chwil 
dla siebie i swojego zdrowia. Projekt 
zaowocował również zwiększeniem 
aktywnego uczestnictwa seniorów w 
życiu społecznym powiatu. 

Zajęcia odbywały się raz w ty-
godniu przez okres sześciu miesięcy 
pod okiem instruktorki – Ewy Pyki. 
Dla Pań uczęszczających na warszta-
ty ruchowe został zakupiony także 
profesjonalny sprzęt.

 Miejmy nadzieję, że zakorzenio-
ny w Fit-Seniorkach zdrowy styl ży-
cia zostanie w nich jeszcze na długie 
lata, a dzięki swojej niepowstrzyma-

Seniorzy udowadniają, 
że w zdrowym ciele, zdrowy duch!

nej energii, którą prezentowały na każdych zajęciach, zaszczepią zdrowego du-
cha sportu w swoim najbliższym gronie, również wśród swoich rówieśników.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej. Jeżeli nie jest Ci obojętny los dzieci, koniecznie przyjdź lub zadzwoń: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
ul. B. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie, pokój nr 8, Tel: 77-461-33-81. 

Rodziny potrzebne od zaraz

Ferie na półmetku

Więcej czytaj na str. 5


