
Święta Chleba nie bę-
dzie w tym roku? Bę-

dzie! Inne, jak wszystko 
jest inne w dobie pande-
mii. Tym razem spotka-
my się nie w strzeleckim 
parku, a przy pieczeniu 
chleba.

Zapraszamy do konkursu „Mój przepis na domowy chleb”! Trwa od połowy września do 
końca października. I są świetne nagrody, ufundowane przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego.

Odszukajcie  wszystkie stare przepisy na domowy chleb. Przepisy nie mogą pochodzić z 
blogów kulinarnych ani kucharskich książek. To ma być chleb taki, jaki pieczono w Waszym 
domu, według tradycyjnej receptury. Przyślijcie przepis, dołączcie do niego zdjęcie upieczo-
nego chleba, a potem Kapituła Konkursowa, której przewodzić będzie znany Wam doskonale 
Remigiusz Rączka, wybierze ten najlepszy, który zyska miano Chleba Powiatu Strzeleckiego 
2021!

Szczegóły – na plakacie na str. 8, a karta zgłoszenia do konkursu 
– na str. 6 tego numeru naszego dwutygodnika. Karty zgłoszenia 
są też dostępne na stronie internetowej i w holu Starostwa Po-
wiatowego.

Mój przepis na domowy chleb

Powiat się (za)szczepi

Punkt szczepień w Powiatowym Cen-
trum Kultury w Strzelcach Opolskich 

działać będzie jeszcze tylko do końca wrześ-
nia. Chętnych jest coraz mniej, nawet akcja 
promująca szczepienia w szkołach podczas 
spotkań z rodzicami nie przyniosła spodzie-
wanego rezultatu: zgłoszeń było bardzo mało, 
dwa-trzy w każdej. Czyli – niemal jak w całej 
Polsce. Nie ma również zgłoszeń z gmin na 
uruchomienie punktów szczepień mobilnych. 
Nasz samorząd powiatowy kończy więc swoją 
działalność jako organizator Powszechnego 
Punktu Szczepień.

O ile zdąży jeszcze 
przed czwartą falą 

To jednak nie powinno uspokajać: czwar-
ta fala nadchodzi, każdego dnia zachorowań 
jest więcej, nie tylko w kraju, ale i w naszym 
województwie. Dane z 14 września: 537 
nowych zachorowań na Sars-Cov-2 w Polsce, 
4 – w województwie opolskim, co oznacza, 
że od początku pandemii zachorowało w 
naszym regionie 69.590 osób. Na szczęście 
żadnego nowego przypadku tego dnia nie 
odnotowano w powiecie strzeleckim. 

Zauważyć jednak należy, że w żadnej 
z gmin na terenie naszego powiatu nie 
osiągnięto przynajmniej 50-procentowego 
poziomu szczepień (zobacz tabelkę na str 2).

Podczas zwołanej na 14 września sesji 
Rady Miejskiej radni Strzelec Opol-

skich podjęli uchwałę, w której wystosowali 
żądanie ujęcia obwodnicy Strzelec Opolskich 
na liście zadań inwestycyjnych realizowanych 
w ramach Rządowego Programu Budowy Stu 
Obwodnic na lata 2020-2030. W uchwale po-
jawiło się właśnie słowo „żądanie” -  wbrew 
wnioskowi radnego Jana Chabraszewskiego, 
który wolał słowo „apel” jako bardziej ele-
ganckie - bo radni stwierdzili, że kierowane 
od ponad 20 lat prośby o tę inwestycję nic 
nie dały, mimo obietnic polityków, także 
poprzedniego wojewody opolskiego.

Ustalono, że radni i politycy wszystkich 
opcji będą działać na rzecz budowy obwod-
nicy Strzelec Opolskich, a w sesji osobiście 
uczestniczył Tomasz Kostuś (KO) i on-line 
Janusz Kowalski (PiS), który przypisał sobie 
na Twitterze inicjatywę zwołania tej sesji. 
W obradach uczestniczył również dyrektor 
opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad Rafał Pydych, 
który poinformował, że obwodnica Strzelec 
została wpisana na listę rezerwową i „gdy 
pojawią się oszczędności z realizacji tej listy 
podstawowej bądź program zostanie zasilony 
dodatkowymi środkami, jest szansa na reali-
zacji tej obwodnicy”. 

W sesji Rady Miejskiej uczestniczyli też 
wicestarosta Waldemar Gaida i starosta 
strzelecki Józef Swaczyna, który zauważył, że 
politycy już rozpoczęli kampanię wyborczą, i 
to na szczeblu samorządu. Podkreślił również, 
że „gdybyśmy 15 lat temu nie wybudowali 

Żądamy obwodnicy 
Strzelec Opolskich!

drogi przez Rozmierkę, Strzelce byłyby w 
ogóle nieprzejezdne, a i tak czeka nas w la-
tach 2022-2023 zapewne remont mostu na 
ul. Cementowej, a zatem trzeba będzie się 
liczyć z kolejnymi utrudnieniami”.

O tzw. „małej obwodnicy północnej”, 
przez ul. Cementową i Zakładową, mówił 
wcześniej wicestarosta W. Gaida, wskazując, 
że ta inwestycja wynikała z czytelnych kry-
teriów wyboru potrzeb i oczekiwań miesz-
kańców. Te same kryteria powinny zostać 
przyjęte przy decyzji o tak dużej inwestycji, 
jaką jest obwodnica Strzelec Opolskich, a nie 
lobbowanie polityków, co właśnie ma miejsce 
w tym przypadku.

Może wreszcie wspólne działanie przyczy-
ni się do tego, że obwodnica rzeczywiście po-
wstanie, a miasto przestanie być zakorkowa-
ne. Ale trzeba też dodać, że nie stanie się to 
od razu, ani w ciągu roku czy dwóch. Nawet, 
jeśli politycy będą organizować spotkania z 
jednym czy drugim ministrem. Dlaczego? Bo 
sam proces inwestycyjny – od konkretnego 
wyznaczenia przebiegu całkiem nowej drogi, 
przez projekt, uzyskanie wszelkich pozwoleń 
i uzgodnień, także oceny oddziaływania na 
środowisko, zdobycie poparcia mieszkańców, 
zorganizowanie przetargu na wyłonienie 
wykonawcy robót, aż do ich zakończenia, 
trwa od 8 do 10 lat! Minimum osiem, i to w 
przypadku, gdy pieniądze na ten cel już będą 
przyznane i „zafiksowane”. O tym mówił z 
kolei dyrektor opolskiego oddziału Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
R. Pydych. 

Będzie bezpieczniej 

...w Jaryszowie ...w Staniszczach Wielkich

Więcej czytaj na str. 2



Pani Bronisława 
Pandel, mieszka-
jąca w Jemielnicy, 
rocznicę 95-lecia 
urodzin świętowała 
12 września br. Z 
tej okazji w imieniu 
całej naszej spo-
łeczności list gratu-
lacyjny, najlepsze 
życzenia oraz uro-
dzinowy upominek 
zostały przekazane Jubilatce przez władze Ewelinę Jelito sekretarz Powiatu 
Strzeleckiego, a w imieniu Gminy – wójt Marcin Wycisło.
Pani Josepha Skle-
bitz, mieszkająca 
w Jemielnicy, rocz-
nicę 95-lecia uro-
dzin świętowała 3 
września br. Z tej 
okazj i  Jubi latce 
winszował staro-
sta Józef Swaczy-
na, który przekazał 
list gratulacyjny, 
najlepsze życzenia 
oraz urodzinowy 
upominek w imieniu władz Powiatu Strzeleckiego oraz całej naszej spo-
łeczności.
Pan Helmut Zuber, 
mieszkaniec Szcze-
panka, 90 rocznicę 
urodzin obchodził 
26 sierpnia br. Z 
tej okazji Jubila-
towi winszowali: 
wicestarosta Wal-
demar Gaida, który 
przekazał urodzi-
nowy upominek, 
najserdeczniejsze 
życzenia i list gra-
tulacyjny w imieniu władz samorządu powiatowego, a w imieniu władz 
Strzelec Opolskich burmistrz Tadeusz Goc, sekretarz Magdalena Żelazny; 
nie mogło też zabraknąć sołtys Agnieszki Knopik.
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Z ogromną przyjemnością możemy poinformować, że grono 
Jubilatów - mieszkańców naszego powiatu, którzy w ostatnim 

czasie świętowali okrągłą rocznicę urodzin – znów się powiększyło.

Ad multos annos!

Jak wygląda szczepienie w poszczególnych 
gminach naszego powiatu?

Gmina Liczba zaszczepionych min. 
1 dawką

Liczba w pełni 
zaszczepionych

Procent w pełni 
zaszczepionych

Strzelce Opolskie 15 285 14 918 49,2%
Leśnica 3 099 3 006 39,9%
Izbicko 2 237 2 157 39,8%
Ujazd 2 577 2 524 39,2%

Kolonowskie 2 228 2 189 37,3%
Zawadzkie 4 243 4 159 37,1%
Jemielnica 2 733 2 671 36,9%

dane na dzień 14.09.2021; źródło: https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/ranking

Za nami XXX Forum Ekonomiczne 
w Karpaczu, które odbywało się 

w dniach 7-9 września. Hasło tegorocz-
nej edycji to „Europa w poszukiwaniu 
przywództwa”. Nie zabrakło też dys-
kusji na temat samorządów, w których 
udział wzięli przedstawiciele Związku 
Powiatów Polskich, m.in. starosta Józef 
Swaczyna. Jednym z ważnych tematów 
w tym roku były finanse jednostek sa-
morządu terytorialnego, zwłaszcza w 
perspektywie zmniejszenia wpływów z 
podatków PIT i CIT i efektów pandemii. 
Mówiono o tym w panelu dyskusyjnym 
„Finanse JST – gdzie szukać potrzeb-
nych środków i niezbędnych oszczęd-
ności?”, a na „Forum Ochrona Zdrowia” 
oczywiście mówiono o zdrowiu.

- Tworzą się dwa dokumenty – je-
den związany z ratownictwem medycz-
nym drugi – z restrukturyzacją szpitali 
– mówi starosta J. Swaczyna. – O tym 
zresztą nie jeden raz mówiliśmy już 
na forum Związku Powiatów Polskich. 
I dzięki naszej interwencji i uwagom 
Związku Powiatów Polskich w projek-
cie uchwały Rady Ministrów w spra-
wie ustanowienia polityki publicznej 
„Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne 
rozwoju systemu ochrony zdrowia na 

lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 
r.” wprowadzone zostały zmiany w 
zakresie planowanej reformy sieci szpi-
tali. Jako ZPP zgłosiliśmy następujący 
wniosek: „Z dokumentu strategicznego 
jakim jest „Zdrowa przyszłość” należy 
wykreślić szczegółowe planowane 
rozwiązania legislacyjne dotyczące 
restrukturyzacji sektora szpitalnictwa 
takie jak: utworzenie profesjonalnego, 
scentralizowanego system nadzoru 
poprzez powołanie Agencji Rozwoju 
Szpitali, której zasadniczym celem 
będzie zapewnienie rozwoju sektora 
szpitalnictwa oraz wspieranie proce-
sów restrukturyzacji szpitali, certyfika-
cja umiejętności kadry zarządzającej, 
uporządkowanie struktury świadcze-
niodawców, wykorzystanie efektu skali, 
interwencje obejmujące wszystkie 
podmioty np. wymiana sprzętu, zakupy 
wspólne; stworzenie Centrum Usług 
dla szpitali”. Wnioskowaliśmy również 
o uwzględnienie realnej wyceny przez 
NFZ kosztów udzielania świadczeń dla 
szpitali, od dawna na to wskazujemy, 
bo niektóre ze świadczeń są znacznie 
niedoszacowane, i to jest proces, któ-
ry obserwujemy od lat. Tymczasem 

rządzący jako jedyną przyczynę pogar-
szającej się sytuacji szpitali upatrują 
w ich niewłaściwym zarządzaniu. To 
nieprawda. Szpitale toną w długach 
nie z tego powodu, a dziś zadłużone 
są na 16-17 miliardów złotych, przy 
czym szpitale powiatowe i miejskie 
mają w tym zadłużeniu nieznaczny 
udział – 3-4 miliardy złotych. Zdecydo-
wanie większe zadłużenie przynoszą 
szpitale kliniczne i wojewódzkie. Teraz 
minister zapowiada, że przeznaczy dla 
szpitali 730 mln złotych na podnie-
sienie ryczałtu o 7 proc., ale… inflację 
mamy na poziomie 5,3 proc., w kraju 
funkcjonuje 301 szpitali powiatowych, 
a nie cała ta pula do nich trafi. Ile z tego 
więc dostanie nasz szpital? Około 140 
tysięcy miesięcznie. Tymczasem jego 
zadłużenie na koniec roku może wy-
nieść 2-3 mln zł. Taka sytuacja dotyczy 
nie tylko naszego szpitala, o czym w 
Karpaczu mówili inni samorządowcy. 
Nie jestem przeciwnikiem restruktury-
zacji w ochronie zdrowia, ale trzeba to 
robić nie zakładając, że nikt nie ma racji 
poza rządzącą ekipą. Trzeba rozmawiać 
z samorządami, które od lat szpitale 
wspomagają, jak mogą.

Będzie bezpieczniej 

14 września nastąpił oficjalny 
odbiór nowego chodnika w Stanisz-
czach Wielkich. To 2 etap zadania 
zlokalizowanego w ciągu drogi po-
wiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – 
Kolonowskie w m. Staniszcze Wielkie 
ul. 1 Maja. 

Nowy chodnik, o szerokości 2 m, 
ułożony został na odcinku 421,5 m, po 
prawej stronie ul. 1 Maja – od skrzyżo-
wania ul. Dworcową do posesji nr 52.

Wraz z budową chodnika powstała kanalizacja deszczowa z wpustami  oraz 
odprowadzeniem wód opadowych do rowów melioracyjnych, które także poddano 
remontowi lub odtworzeniu. Wszystkie istniejące zjazdy na posesje, drogi boczne 
i pola uprawne zostały przebudowane.

Wartość tej inwestycji wyniosła 610.605,85 zł, a wspólnie sfinansowały ją 
Powiat Strzelecki i Gmina Kolonowskie, dzieląc się kosztami po połowie.

Wykonawcą robót była firma PUH BUD-MET z Truskolas.

13 września oficjalnie za-
kończona została inwestycja 
pn. „Przebudowa nawierzchni 
jezdni drogi powiatowej 1441 
O Zimna Wódka – Jaryszów 
w miejscowości Jaryszów ul. 
1 Maja”. 

Nowa nawierzchnia położona została na odcinku od okolic REHA do skrzyżowa-
nia z ul. Polną. Wykonawcą wszystkich robót, czyli sfrezowania starej nawierzchni i 
starej masy ze smołobetonu, wyrównania płaszczyzn i ułożenie warstwy wiążącej i 
ścieralnej z betonu asfaltowego jako nowej nawierzchni, była firma PHU Transkom 
Robert Białdyga z Jaryszowa. 

To wspólna inwestycja dwóch samorządów: Powiatu Strzeleckiego i Gminy 
Ujazd, które po połowie podzieliły się kosztami tego zadania o wartości 56.602,69 
zł brutto. 

O zdrowiu w Karpaczu

1 września obchodzono Dzień Weterana Walk o Nie-
podległość Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Rady 

i Zarządu Powiatu Strzeleckiego wieniec pod Pomnikiem ku 
czci Ofiar Wojen i Przemocy złożyli Przewodniczący Rady 
Powiatu Stefan Szłapa, Wicestarosta Waldemar Gaida oraz 
Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego Janusz Żyłka, jak 
również przedstawiciele samorządów gminnych, Związku 
Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych w Strzelcach Opolskich, środowiska oświato-
wego oraz służby z terenu naszego powiatu.

Dzień Weterana w powiecie

dok. ze str. 1
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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:

KOSMETYCZKA/ KOSMETOLOG STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie kierunkowe
ARCHITEKT JEMIELNICA -  wykształcenie wyższe; - doświadczenie mile widziane;
  -  znajomość programu AUTOCAD, 
NAUCZYCIEL PSYCHOLOG ZAWADZKIE -  wykształcenie wyższe kierunkowe z uprawnieniami pe-

dagogicznymi
KSIĘGOWA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie
POMOC KSIĘGOWEJ RASZOWA - wykształcenie min. średnie kierunkowe w obszarze ra-

chunkowości;
  -  znajomość przepisów podatkowych, ZUS, kadrowych;
  - min.5 lat doświadczenia, - obsługa progr. PŁATNIK, OPTIMA
NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO PUBLICZNA -  wykształcenie wyższe; 
 SZKOŁA PODSTAWOWA -  upr. filologa angielskiego; 
 W KOLONOWSKIEM -  przygotowanie pedagogiczne  
 (18 godz.)
 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 
 (1godz.)
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie podstawowe
PRACOWNIK DO PRAC WEDŁUG ZLECEŃ 
REMONTOWYCH
KONTROLER PROCESÓW PRODUKCJI ZAWADZKIE -  wykształcenie podstawowe
OPERATOR MASZYNY PROD. KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
PRACOWNIK FIZYCZNY PRZY STRZELCE OPOLSKIE 
PRODUKCJI OKIEN I DRZWI
PAKOWACZ OLSZOWA
PIASKARZ STRZELCE OPOLSKIE
SPEDYTOR KOTULIN -  wykształcenie średnie ogólnokształcące,
  -  znajomość j. angielskiego B2,
  -  znajomość j. niemieckiego B2
OPERATOR OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW STANISZCZE MAŁE/ -  wykszt. zawodowe, preferowane średnie techniczne 
 KOLONOWSKIE -  prawo jazdy kat. B+E/T,
  -  umiejętność obsługi maszyn i urządzeń
MONTER INSTALACJI SANITARNYCH UJAZD -  prawo jazdy kat. C
TOKARZ/ ŚLUSARZ ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  umiejętność wykonywania ogólnych prac ślusarskich
KIEROWCA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO TRASY MIĘDZYNARODOWE -  prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy,
  -  obsługa tachografu cyfrowego
KIEROWCA KAT. C+E DO OBSŁUGI  SIERONIOWIC -  wykształcenie średnie, - prawo jazdy kat. C+E,
SKLEPÓW DINO  -  książeczka sanitarno – epidemiologiczna,
  -  min. 3 miesiące doświadczenia zawodowego
KIEROWCA OPERATOR SPRZĘTU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe, 
  -  prawo jazdy kat. C, - kwalifikacje zawodowe
  -  2 lata doświadczenia zawodowego
KIEROWCA C+E TRASY KRAJOWE -  prawo jazdy kat. C+E
KIEROWCA KARETKI WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE -  wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,
TRANSPORTOWEJ  -  prawo jazdy kat. B,
  -  min. 5 lat doświadczenia w charakterze kierowcy
OPERATOR MASZYN/ PRACOWNIK ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe, techniczne,
DS. UTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI PROD.
OPERATOR MASZYN ZIMNA WÓDKA
OPERATOR SZLIFIERNII STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
POMOCNIK OPERATORA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe, techniczne
ŚLUSARZ/ SPAWACZ IZBICKO -  mile widziane uprawnienia spawalnicze
MAGAZYNIER ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  umiejętność obsługi komputera
MAGAZYNIER OLSZOWA
MAGAZYNIER/ KIEROWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe, - prawo jazdy kat. B,
  -  uprawnienia do obsługi wózka widłowego
KUCHARZ/ POMOC KUCHENNA STRZELCE OPOLSKIE
KASJER/ SPRZEDAWCA ZIMNA WÓDK -  książeczka sanitarno - epidemiologiczna
 (strefa ekonomiczna)
KASJER/ SPRZEDAWCA JEMIELNICA -  książeczka sanitarno - epidemiologiczna
SPRZEDAWCA NA DZIALE: STRZELCE OPOLSKIE -  komunikatywność;
SERY/WĘDLINY/MIĘSO (INTERMARCHE) -  umiejętność obsługi klienta 
SPRZEDAWCA IZBICKO
KASJER / SPRZEDAWCA SIERONIOWICE
KASJER/ SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE
SPRZEDAWCA – DZIAŁ BUDOWLANY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
KRAWCOWA SZCZEPANEK -  wykształcenie średnie zawodowe
PRACOWNIK BIUROWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie, - obsługa komputera,
  -  komunikatywność;
  -  mile widziana komunikatywna znajomość j. ang.
PRACOWNIK DS.ZAŁADUNKU ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie; - samodzielność,
 I ROZŁADUNKU TOWARU  -  dobra org. pracy, - umiejętność pracy w zespole,
  -  upr. na wózek widłowy
PRACOWNIK MAGAZYNU ZAWADZKIE  - wykształcenie średnie,
  -  ogólna znajomość gospodarki magazynu, samodzielność, 

skrupulatność, dobra organizacja pracy, umiejętność 
pracy w zespole;

  -  mile widziane upr. na wózek widłowy
MALARZ KONSTRUKCJI STALOWYCH KOLONOWSKIE -  wykształcenie zawodowe;
  -  znajomość procesów technologicznych malowania hy-

drodynamicznego,
  -  upr. suwnicowego, hakowego (mile widziane)
OPERATOR CNC KOLONOWSKIE -  wykształcenie średnie/zawodowe;
  -  mile widziane upr. na suwnicę;
  -  znajomość rysunku technicznego, tematyki obróbki 

skrawaniem, programowanie, frezowanie
SPRZEDAWCA LODÓW STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie, - mile widziane doświadczenie;
  -  aktualna ks.sanitarno-epidemiologiczna
PRACOWNIK MAGAZYNU ZAWADZKIE -  wykszt. średnie, - mile widziane upr. na wózek widłowy;
  -  ogólna znajomość gospodarki magazynu

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

ZAPRASZAMY PRACODAWCÓW  DO SKŁADANIA 
WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY 

KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO
Zapraszamy pracodawców, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność go-
spodarczą na terenie Powiatu Strzeleckiego do składania wniosków o przyznanie 
środków finansowych z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie 
od 20.09.2021 r. do 22.09.2021 r.

Planowana kwota środków z rezerwy KFS wynosi 32.446,00zł
Pracodawca ubiegający się o środki z rezerwy KFS musi spełniać co najmniej 
jeden z priorytetów Rady Rynku Pracy, które zostały przyjęte na 2021 r.:
1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudnia-

jących cudzoziemców, 
2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmio-

tach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na 
liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonych przez MRiPS, członków lub 
pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności 
Zawodowej, 

3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykony-
wanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczegól-
nym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej, 

4. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecz-
nej, Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

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

6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji 
cyfrowych.

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

obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy, 
2)  zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowa-

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

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

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

środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego, 
6)  w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia usta-

wicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy 
kształcenia ustawicznego,

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

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

UWAGA! 
W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, 
zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi 
lub egzaminem.
Termin realizacji kształcenia ustawicznego powinien być planowany nie wcześniej 
niż 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków w urzędzie pracy. 
(Wszystkie formy kształcenia ustawicznego dofinansowane w ramach złożonego 
wniosku muszą rozpocząć się i zostać opłacone w roku 2021).

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy 
w Strzelcach Opolskich,  w godz.7.30–15.30 

(Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a) 
Szczegółowych informacji udziela: Elżbieta Światły, tel. 77 462 18 14

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich 
informuje, iż przyjmuje do odwołania:

* wnioski pracodawców ubiegających się 
o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

dla osoby bezrobotnej skierowanej z urzędu pracy
max. kwota 25.000 zł

* wnioski pracodawców ubiegających się o organizacje prac interwencyjnych
1200,00 zł + składki na ubezpieczenie społeczne 

przez okres do 6 miesięcy
 (dodatkowe informacje: p. Patrycja Gazda tel. 77 462 18 65, pok. 9)

Strzelce Opolskie dnia  13.09.2021 r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (J.t. Dz.U. z 2021r. 
poz. 247 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w 
dniu 09.09.2021r. na rzecz Pana Waldemara Kubika, decyzji administracyjnej 
Nr 424/2021 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na 
budowę budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej o obsadzie 242,06 
DJP w bezściółkowym systemie utrzymania wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną w Suchodańcu przy ul. Kadetów Lwowskich, na działce nr 1147/5, 
obręb Suchodaniec.

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można 
zapoznać się telefonicznie pod numerem telefonu 77 4401763 

(w godzinach pn. 12.00-16.00, wt.-pt. 9.00-12.00).
z up. Starosty

Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego 

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH 
REZERWY KRAJOWEGO 

FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO
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W dniach 27-29 sierpnia na stadionie lekkoatletycznym przy PWSZ w Koninie (woj. Wielkopolskie) 
odbyły się VI Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP wg regulaminu CTIF. Wśród reprezentacji 

województwa opolskiego wystąpiły cztery drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej: drużyna 
męska (grupa A), drużyna męska (grupa B), Kobieca Drużyna Pożarnicza (grupa A) i Kobieca Drużyna 
Pożarnicza (grupa B). W klasyfikacji generalnej jednostki zajęły następujące miejsca:

- Kobieca Drużyna Pożarnicza (grupa A) - II miejsce,
- Kobieca Drużyna Pożarnicza (grupa B) - II miejsce,
- drużyna męska (grupa A) – I miejsce - MISTRZ POLSKI.
- drużyna męska (grupa B) – III miejsce.
Kobieca Drużyna Pożarnicza, grupa A oraz dwie drużyny męskie (A i B) będą reprezentowały Polskę 

na Międzynarodowej Olimpiadzie Pożarniczej CTIF, która odbędzie się w dniach 17-24 lipca 2022 roku 
w Celje (Słowenia). 

Wyjazd drużyn na zawody został sfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Leśnicy, Starostwa 
Powiatowego w Strzelcach Opolskich oraz lokalnych firm z terenu powiatu kędzierzyńsko kozielskiego 
oraz strzeleckiego. Raszowscy strażacy serdecznie dziękują za wsparcie!

Marcin Murlowski

OSP Raszowa Mistrzem Polski!

Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, 

Wicestarosta Waldemar Gaida, członkowie 
Zarządu Powiatu Strzeleckiego, przedsta-
wiciele Opolskiego Kuratora Oświaty, Radni 
Powiatu Strzeleckiego. Swoją obecnością 
zaszczycili nas dyrektorzy Poradni Psycho-
logiczno - Pedagogicznych województwa 
opolskiego. Na uroczystość przybyli przedsta-
wiciele władz gmin z terenu naszego powiatu, 
dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, 
szkół ponadpodstawowych, szkolnictwa spe-
cjalnego, placówek oświatowych współpra-
cujących na co dzień z poradnią. Obecni byli 
także emerytowani i byli pracownicy Poradni. 
Zaproszenie przyjęli też przedstawiciele 
instytucji współpracujących z Poradnią w 
zakresie wychowania i opieki nad dzieckiem: 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Po-
wiatowego Centrum Kultury, Domu Pomocy 
Społecznej, Miejskiego Centrum Wspomaga-

10 września br. w sali widowisko-
wej Powiatowego Centrum Kultury 
odbyły się uroczystości jubileu-
szu 50-lecia powstania Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w 
Strzelcach Opolskich. 

nia Edukacji w Opolu. Uroczystość uświetnili 
swoim występem uczniowie Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzelcach 
Opolskich

Podczas części oficjalnej dyrektor Poradni 
Mirosława Stańczak podziękowała wszystkim 
obecnym za lata współpracy i wsparcia w 
działaniach instytucji. W swym wystąpieniu 
zaprezentowała wybrane aspekty działania 
Poradni. Naszą historię opowiedziały zdjęcia, 
a działania – liczby, orzeczenia, opinie, kon-
sultacje. Poradnia od początku swego istnie-
nia przechodziła zmiany - nazwy, trzykrotnie 
lokalizację. Zmieniała się kadra pedagogiczna 
oraz dyrektorzy. 

Przybywało zadań statutowych. Dzisiaj 
wśród wielu z nich są działania diagnostycz-
no-terapeutyczne, doradztwo edukacyjno-
-zawodowe, warsztaty, konsultacje, porady, 
profilaktyka, psychoedukacja, mediacje, in-
terwencja kryzysowa, badania przesiewowe, 

Początki funk-
cjonowania 
Poradni były 
n i e z w y k l e 
skromne: tyl-
ko dwie oso-
by – pedagog 
i psycholog. 
Dziś to zespół 
dwudziestu 
osób, służący 
pomocą na-
uczycielom, 

pedagogom, dyrektorom placówek oświa-
towych, a przede wszystkim rodzicom roz-
wiewać wątpliwości w odpowiedziach na 
pytanie, co w rozwoju dziecka jest prawid-
łowe lub co niepokoi i wymaga skutecznej 
pomocy specjalisty: psychologa, pedagoga 
lub logopedy. Pięćdziesiąt lat temu warun-
ki lokalowe, w jakich pracowała Poradnia 
też były skromne, dziś są znacznie lepsze, 
ale rosnące potrzeby dzieci i młodzieży w 
zakresie specjalistycznego wsparcia dla ich 
psychiki - co uwidoczniła zwłaszcza pandemia 
– wskazują, że nasze zamierzenia i dążenia 

50 lat minęło!

wspomaganie przedszkoli, szkół, placówek 
w realizacji ich zadań, dydaktycznych, wy-
chowawczych  i opiekuńczych. To treningi, 
wykłady, zajęcia grupowe, udział w radach 
pedagogicznych, w powiatowych grantach 
i programach unijnych. Jako jedna z pierw-
szych poradni w województwie prowadzili-
śmy przez szereg lat Wczesne Wspomaganie 
Rozwoju. Byliśmy pomysłodawcami i współ-
organizatorami studiów podyplomowych dla 
nauczycieli na terenie powiatu. Nasza praca 
jest pozytywnie oceniana. Świadczą o tym  
nagrody i wyróżnienia (Nagroda Opolskiego 
Kuratora Oświaty, Medale Komisji Eduka-
cji Narodowej, Nagrody Starosty Powiatu 
Strzeleckiego). Nagradzają nas nasi rodzice 
i klienci: uśmiechem, dobrym słowem i 
podziękowaniami. 

W trudnym czasie pandemii – prowadzili-
śmy działania diagnostyczne, terapeutyczne, 
konsultacje, konferencje. Wspieraliśmy rodzi-
ców, nauczycieli, dzieci i młodzież. Zdobywa-
liśmy nowe kwalifikacje. Zakupiliśmy nowe 
narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne w 
tym system SAT Screeningowy Audiometr 
Tonalny – platformę do diagnozy słuchu 
obwodowego i centralnego przetwarzania 
słuchowego oraz specjalistyczny sprzęt do 
terapii Biofeedback. Realizowaliśmy Program 
„Za życiem”. Na poradnianym facebooku kon-
tynuowaliśmy wcześniejsze działania poradni 
w tym „Dziecko w Poradni”, „Mniej ekranu 

więcej zabawy”. Na łamach dwutygodnika 
„Powiat Strzelecki” w ramach cyklu „Radość 
Czytania Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna poleca” regularnie prezentowaliśmy 
książki, które warto przeczytać. W planach 
poradni jest utworzenie Centrum Szkolenio-
wo Doradczego związanego z całościowymi 
zaburzeniami rozwojowymi ze szczególnym 
uwzględnieniem spektrum autyzmu,  zajęcia 
grupowe  dla dzieci z logorytmiki, faceboo-
kowy konkurs na najciekawsze zdjęcia logo-
pedyczne dla dzieci, „Terapia logopedyczna 
w odcinkach” – cykl filmików z prostymi ćwi-
czeniami logopedycznymi na FB, spotkania z 
uczniami w szkołach na temat wad postawy 
związanych z nadmiernym korzystaniem ze 
smartfonów w ramach akcji „mniej ekranu, 
więcej zabawy”.

Ważnym elementem uroczystości były 
rozmowy kuluarowe „przy kawie i torcie”, 
szczególnie z dawno niewidzianymi osoba-
mi. W tym wyjątkowym dniu spotkaliśmy 
się z licznymi przejawami sympatii, ciepłymi 
słowami doceniającymi naszą pracę. Za 
wszystkie okazane nam dowody wdzięczności 
- listy gratulacyjne, życzenia, wiązanki kwia-
tów, prezenty i wyrazy uznania - serdecznie 
dziękujemy.

Dyrektor oraz Pracownicy 
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

w Strzelcach Opolskich.

Wyzwania rosną
do utworzenia Centrum Wsparcia Dziecka i 
Rodziny, w którym funkcjonować będzie rów-
nież Poradnia wyposażona w nowoczesną 
bazę dydaktyczną, terapeutyczną i rehabilita-
cyjną, to słuszny kierunek. Przecież już w tej 
chwili zapewnia ona opiekę pedagogiczną i 
psychologiczną podopiecznym z blisko 60 pla-
cówek z terenu naszego powiatu, ale to nie 
wszystko – na specjalistyczną pomoc mogą 
liczyć również rodzice, i to nie tylko dzieci z 
pewnymi deficytami, ale i uzdolnione. To dla 
nich organizowane są tu warsztaty i zajęcia 
indywidualne i grupowe.

- Jubileusz Poradni był okazją do podzię-
kowań za wszystkie lata dotychczasowej 
działalności, ale też do życzeń – rozwoju 
i sukcesów. Od 23 lat Powiat Strzelecki 
jest organem prowadzącym dla Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach 
Opolskich. Wspieraliśmy ją w tym okresie 
i nadal będziemy to robić jak najlepiej, a 
przed nami trudny czas, bo w zmieniającym 
się świecie, w obliczu pandemii i zagrożeń, 
jakie niesie nauka zdalna, brak kontaktów 
rówieśniczych i samotność, wyzwania rosną. 
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Słyszałam, ze znowu trzeba będzie bardziej 
uważać na „chwilówki”, że mogą być 

droższe Czy zmieniły się ostatnio jakieś przepisy?
To prawda, od lipca pożyczki, zwłaszcza chwi-

lówki, mogą być nawet pięciokrotnie droższe 
– policz więc koszty, zanim podpiszesz umowę.

Przez ostatnie 15 miesięcy konsumenci mo-
gli zaciągać dużo tańsze pożyczki. Łączna suma 
kosztów pozaodsetkowych, czyli wszelkich opłat 
i prowizji związanych z przygotowaniem umowy, 
sprawdzeniem zdolności kredytowej konsumenta, 
ubezpieczeniem, obsługą rachunku itp., została 
znacznie ograniczona. Dla pożyczek do 30 dni, 
czyli tzw. chwilówek, kredytodawca nie mógł 
naliczyć kosztów pozaodsetkowych w wysokości 
przekraczającej 5 proc. wartości udzielonego 
finansowania. W przypadku dłuższych umów 
maksymalna wysokość kosztów pozaodsetkowych 
wynosiła 15 proc. pożyczonej kwoty (niezależnie 
od okresu kredytowania) plus 6 proc. za każdy rok 
kredytowania, jednak nie więcej niż 45 proc. Te 
przepisy wygasły 30 czerwca tego roku. 

Od 1 lipca limity maksymalnych kosztów poza-
odsetkowych wróciły do wcześniejszego poziomu, 
wynikającego z ustawy o kredycie konsumenckim. 
Zależą one od długości okresu kredytowania. Mak-
symalnie mogą wynieść 25 proc. pożyczonej kwoty 
plus 30 proc. za każdy rok kredytowania, jednak 
nie więcej niż 100 proc. kredytu. Przykładowo, 
pożyczając 1000 zł na 12 miesięcy, maksymalne 
koszty pozaodsetkowe mogą wynieść 550 zł. 
Do tego oczywiście dochodzą odsetki, ale przy 
obecnych stopach procentowych są one dużo 
mniejszym obciążeniem dla konsumenta. Ich 
maksymalna wysokość jest powiązana ze stopą 
referencyjną NBP i wynosi obecnie 7,2 proc. w 
skali roku. Oznacza to, że jeśli konsument pożycza 
na rok 1000 zł, po roku musi zapłacić nie więcej 
niż 72 zł odsetek.

Jeśli wzięliśmy pożyczkę przed 1 lipca, ale 
umowa jeszcze trwa, musimy się liczyć z tym, że 
przedsiębiorca może podwyższyć opłaty, ale tylko 

w odniesieniu do długości pozostałego okresu 
kredytowania. 

Podpisałam umowę na mobilny Internet. 
W miejscowości, w której mieszkam, nie ma 
odpowiedniego zasięgu. Czy operator w takim 
przypadku ponosi odpowiedzialność za niena-
leżyte świadczenie usługi?

Nie mam dobrych wiadomości. W takim 
przypadku operator niestety nie ponosi odpowie-
dzialności za nienależyte świadczenie usługi. Kon-
sument powinien przed podpisaniem umowy o 
świadczenie mobilnej usługi dostępu do Internetu 
sprawdzić, jakie regiony kraju obejmuje zasięgiem 
sieci dostawca. W przypadku usługi mobilnego 
Internetu dostawca zobowiązuje się bowiem do 
zapewnienia abonentowi korzystania z usług i 
wykonywania połączeń z dowolnego miejsca, ale 
tylko na obszarze znajdującym się w zasięgu sieci 
operatora. Usługa dostępu mobilnego oznacza, 
że nie jest ona związana z konkretną lokalizacją. 
Świadczenie usług mobilnego Internetu ogra-
niczone jest też możliwościami technicznymi 
poszczególnych operatorów i ich sieci, nie ma 
więc gwarancji pokrycia całego terytorium Polski 
zasięgiem danej sieci.

Możliwość zakwestionowania umowy daje 
konsumentowi wykazanie, że operator – oferując 
mu usługę mobilnego Internetu – wprowadził go 
w błąd co do zasięgu jego sieci, przez co zaintere-
sowany sądził, że może z niej swobodnie korzystać 
także w swoim miejscu zamieszkania. Wtedy kon-
sument mógłby – na podstawie art. 84 § 1 Kodeksu 
cywilnego uchylić się od skutków złożonego przez 
siebie oświadczenia woli (chęci zawarcia umowy), 
co oznacza w praktyce unieważnienie umowy.

Warto pamiętać, że gdy ewentualny spór na 
tym tle zostanie przekazany do rozstrzygnięcia 
przez sąd, to konsument będzie musiał udowod-
nić, iż został wprowadzony w błąd. Kwestie dowo-
dowe mają w tym przypadku istotne znaczenie 
praktyczne.

Małgorzata Płaszczyk – Waligórska 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
odpowiada na pytania mieszkańców Egzamin zawodowy zdali wszyscy!

7 września do ZSP w Zawadzkiem dotarły z OKE wyniki egzaminu zawodowego, który zdawało 
16 uczniów klasy 3 Technikum Informatycznego (obecna 4T): zdali wszyscy , czyli 10 proc.! Zda-

walność tego egzaminu w województwie opolskim – 79 proc. i województwie dolnośląskim – 69 proc.

Młodzicy z LO jadą na Mistrzostwa Polski!
W Mistrzostwach Województwa Opolskiego Młodzików w lekkiej atletyce (4 września w 

Kędzierzynie-Koźlu) uczniowie LO w Strzelcach Opolskich je jednocześnie zawodnicy UKS 
Komar Strzelce Opolskie uzyskali świetne wyniki: Aleksander Duk został mistrzem województwa w 
konkurencji wieloskok oraz II miejsce w biegu przez płotki na dystansie 110 m. Sztafeta w składzie: A. 
Duk, Wojciech Mehlich, Tomasz Markowski i Wojciech Markowski zajęła II miejsce w biegu sztafetowym 
4x100 m. Z kolei wicemistrzem województwa w konkurencji 300 mppł został Wojciech Mehlich.  Jadą 
więc na Mistrzostwa Polski Młodzików do Karpacza!

Sukcesy naszych uczniów

30 sierpnia oficjalnie oddano do użytku 
nowe przedszkole w Jemielnicy. I jest to 
zupełnie nowy obiekt, przy którym prace roz-
poczęto w 2020 roku. Znajdzie w nim opiekę 
125 przedszkolaków i jedna grupa żłobkowa. 

Koszt inwestycji to ok. 10 milionów zło-
tych, ze wsparciem z Rządowego Funduszu 

Nowe przedszkole w Jemielnicy

Inwestycji Lokalnych w wysokości ponad 1 
mln złotych oraz z programu „Maluch plus” 
dla żłobka. Gmina Jemielnica korzysta także 
z marszałkowskich projektów dla opiekunów 
i placówek opiekuńczych.

W uroczystości brał udział starosta Józef 
Swaczyna. 

Początek roku w naszych szkołach

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Strzelcach Opolskich

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem

ZSS w Kadłubie

ZSS  w Zawadzkiem
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GMINA IZBICKO
Kurs „Otmice – Strzelce Op. p. Kalinowice”  o godz. 6:55 będzie jeździł przez Ligotę Górną i Lipieniec    
(przyjazd do Strzelec Op. o godz. 7.40).
Kurs „Strzelce Op. – Otmice p. Szymiszów” o godz. 15:25 będzie jeździł przez Lipieniec i Ligotę Górną 
(przejazd wydłużony o 15 minut).
Kurs „Krośnica – Strzelce Op.” przesunięcie godziny odjazdu z 7:15 na 7:10

GMINA KOLONOWSKIE
Kurs „Kolonowskie – Strzelce Op.” przesunięcie godziny odjazdu z 6:50 na 6:45
Kurs „Strzelce Op. – Kolonowskie” przesunięcie godziny odjazdu z 15:40 na 15:45

GMINA LEŚNICA
Kurs „Strzelce Op. – Leśnica p. Zalesie Śl.” przesunięcie godziny odjazdu z 15:30 na 15:35
Kurs „Leśnica – Strzelce Op. p. Zalesie Śl.” przesunięcie godziny odjazdu z 16:10 na 16:15

GMINA STRZELCE OPOLSKIE
Kurs „Strzelce Op. – Strzelce Op.” p. Rożniątów, Szymiszów przesunięcie godziny odjazdu z 7:40 na 7:30
Kurs „Otmice – Strzelce Op. p. Kalinowice”  o godz. 6:55 będzie jeździł przez Ligotę Górną (godz. 7:15)                
i Lipieniec (godz.7:19).
Kurs „Strzelce Op. – Otmice p. Szymiszów” o godz. 15:25 będzie jeździł przez Lipieniec i Ligotę Górną.
Kurs ,,Strzelce Op. -  Strzelce Op.” p. Farska Kolonia, Rozmierka, Sucha, Szymiszów, Rożniatów, Biadacz 
Strzelce Op. PSP Nr 7, Strzelce Op. PSP Nr 4 dodano przystanek Rożniątów ul. Biadaczowa (kościół)  
Kurs ,,Brzezina” – PSP Nr 1 Strzelce Op. przesunięcie godziny odjazdu z 7:33 na 7:28
Kurs ,,Strzelce Op. ul. Krakowska” – Strzelce Op. PSP Nr 1 przesunięcie godziny odjazdu z 7:40 na 7:35
Kurs ,,Strzelce Op. Szkoła Specjalna” – Strzelce Op. PSP Nr 1 przesunięcie godziny odjazdu z 7:48 na 7:43
Kurs ,,Strzelce op. ul. Marka Prawego” – Strzelce Op. PSP Nr 1 przesunięcie godziny odjazdu 7:50 na 7: 45

GMINA ZAWADZKIE
Kurs ”Kielcza – Strzelce Op. przesunięcie godziny odjazdu z 6:35 na 6:40 (odjazd z Zawadzkiego przy-
śpieszony o 10 minut)
Kurs „Strzelce Op. – Kielcza” przesunięcie godziny odjazdu z 15:30 na 15:35
Kurs „Strzelce Op. – Zawadzkie” przesunięcie godziny odjazdu z 14:30 na 14:35
Kurs  „Zawadzkie – Kielcza” przesunięcie godziny odjazdu z 15:20 na 15:25

GMINA UJAZD
Kurs „Ujazd – Strzelce Op. p. Jaryszów” przesunięcie godziny odjazdu z 7:05 na 7:00
Kurs „Strzelce Op. – Ujazd p. Jaryszów” przesunięcie godziny odjazdu z godz. 15:30 na 15:35
Kurs „Ujazd – Strzelce Op. p. Zimną Wódkę” przesunięcie godziny odjazdu z 16:10 na 16:15
K Kurs „Ujazd – Strzelce Op. p. Zimną Wódkę” przesunięcie godziny odjazdu z 7:00 na 6:55
Kurs „Strzelce Op. – Ujazd p. Zimną Wódkę” przesunięcie godziny odjazdu z 14:40 na 14:35

GMINA KRAPKOWICE
Nowa linia komunikacyjna na trasie Krapkowice ,,Otmęt” – Żużela:

ZMIANY W ROZKŁADZIE 
JAZDY AUTOBUSÓW 
OD DNIA 01.09.2021

Zgłoszenie udziału w konkursie Zgłoszenie udziału w konkursie 
„MÓJ PRZEPIS „MÓJ PRZEPIS 

NA DOMOWY CHLEB”NA DOMOWY CHLEB”
Nazwa produktu

Imię i nazwisko osoby 
zgłaszającej
Miejscowość
Numer telefonu kont.
Adres e-mail
Przepis (składniki + szczegółowy sposób wykonania)

Źródło pochodzenia przepisu

Informacje dodatkowe, np. historia związana z przepisem, opis 
walorów zdrowotnych chleba i inne ciekawe informacje związa-
ne z przepisem

Oświadczam, że: 
• zapoznałem/ -am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia,
• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizato-

ra, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) oraz ustawą  z  dnia  10  maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.), 
dla potrzeb realizacji Konkursu, włącznie z ujawnieniem ich w mediach,

• wyrażam zgodę na rozpowszechnienie moich danych osobowych oraz prac 
nadesłanych na  powyższy Konkurs, na potrzeby reklamy Konkursu.

………………………………………………………………………………………….
(data i czytelny podpis uczestnika konkursu)

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
www.powiatstrzelecki.pl
tel. 77 440 17 13

Informacje Organizatora niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości 
przetwarzania danych osobowych Uczestników:
1. Administratorem danych jest Organizator mający siedzibę w Strzelcach Opolskich 

47-100 przy ul. Jordanowskiej 2. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/

Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych, poprzez email iod@powiatstrzelecki.pl lub  tel. 77 440  17 82.

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu, a po jego 
zakończeniu zgodnie z obowiązującą u Organizatora Instrukcją Kancelaryjną.

4. Uczestnik ma prawo żądać od Organizatora dostępu do swoich danych oso-
bowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
6. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika niezbędne jest do przeprowadzenia 

i rozstrzygnięcia konkursu.
7. Począwszy od dnia 25 maja 2018 roku Uczestnikowi przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania Organizatora w zakresie 
przetwarzania danych osobowych.

           ………………………………………………………………………………………….
       (data i czytelny podpis uczestnika konkursu)



7P O W I A T   S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń

Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka

Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów. 
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Skład: P.Z. "Solpress" sp. z o.o.
Opole, ul. Damrota 4

Druk: Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia
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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

Strzelce Opolskie dnia  13.09.2021 r.

STAROSTA STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (J.t. Dz.U. 
z 2021r. poz. 247 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o 
wydaniu w dniu 09.09.2021r. na rzecz Pana Waldemara Kubika, decyzji 
administracyjnej Nr 424/2021 zatwierdzającej projekt budowlany i udzie-
lającej pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego do chowu trzody 
chlewnej o obsadzie 242,06 DJP w bezściółkowym systemie utrzymania 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Suchodańcu przy ul. Kadetów 
Lwowskich, na działce nr 1147/5, obręb Suchodaniec.

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się 
telefonicznie pod numerem telefonu 77 4401763 
(w godzinach pn. 12.00-16.00, wt.-pt. 9.00-12.00).

z up. Starosty
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego 

O B W I E S Z C Z E N I E     
STAROSTY STRZELECKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg pub-
licznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.), art. 49 ustawy z 14 czerwca 
1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735),

podaję do publicznej wiadomości

że dnia 25.08.2021r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Burmistrza Kolonow-
skiego, decyzję administracyjną Nr 3/2021 o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej polegającej na „Budowie dróg gminnych w rejonie ulic: Plu-
derskiej, Słonecznej i Dębowej w miejscowości Kolonowskie” na działkach nr:

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

przed 
podziałem

Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki 
po podziale,

działki w liniach 
rozgraniczają-

cych

Nr działki 
po podziale,
działki poza 

liniami rozgrani-
czającymi

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

- poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących 
teren niezbędny dla obiektów budowlanych:
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 -

W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia 
zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz 

dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich 
– Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, 

(w godzinach: pon. 12.00-16.00, wt. - pt. 9.00-12.00).
Obwieszczenie wywiesza się na okres 

od 30 sierpnia 2021 r. do 27 września 2021 r.

O B W I E S Z C Z E N I E     
STAROSTY STRZELECKIEGO

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003r. 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 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 25 sierpnia 2021 r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Burmistrza 
Kolonowskiego z siedzibą w Kolonowskiem przy ul. Księdza Czerwionki 39, 
decyzję administracyjną Nr 4/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej ulicy Klonowej w miejsco-
wości  Kolonowskie”, na działkach:

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

Lp. Nr działki 
przed 

podziałem

Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki 
po podziale,

działki w liniach 
rozgraniczają-

cych

Nr działki 
po podziale,
działki poza 

liniami  
rozgraniczającymi

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 stanowiących 
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

W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia 
zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz 

dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich 
– Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2,  

(w godzinach pn. 12.00-16.00, wt.-pt. 9.00-12.00).
 

Obwieszczenie wywiesza się na okres 
od 30 sierpnia 2021 r. do 27 września 2021 r.

z up. Starosty
Diana Mańka

Zastępca Naczelnika Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
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