P

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

odziękowań dla nauczycieli nigdy za wiele, zwłaszcza ich pracę w
pandemii, kiedy musieli podejmować wyzwania, z jakimi wcześniej
nigdy nie przyszło się im zmierzyć. I oby nie musieli już tego robić w
przyszłości! W każdej szkole dziękowano im w Dniu Edukacji Narodowej,
powszechnie zwanym Dniem Nauczyciela. Podziękowania usłyszeli taż
wszyscy pozostali pracownicy placówek oświatowych. Tradycyjnie nie
mogło jednak zabraknąć uroczystości powiatowej: to Powiat Strzelecki
jest organem prowadzącym szkoły średnie i specjalne.
15 października br. na uroczystości w strzeleckim Powiatowym Centrum Kultury uhonorowano nauczycieli i pedagogów za poprzedni rok.
Nagrody Starosty Strzeleckiego otrzymali:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem

Agnieszka Miksa – nauczycielka dyplomowana filologii rosyjskiej i filologii polskiej i Maciej
Skrabania - nauczyciel dyplomowany przedmiotów informatycznych.

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

Sabina Bęben - nauczycielka kontraktowa religii, Ilona Piontek – nauczycielka dyplomowana
biologii i Artur Gołdyn – nauczyciel dyplomowany języka niemieckiego i angielskiego.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Anna Grzesińska - nauczycielka dyplomowana języka niemieckiego, przedmiotów logistycznych, prawa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, Agnieszka Kozłowska - nauczycielka dyplomowana języka angielskiego, Adriana Kraik - wicedyrektor, nauczycielka dyplomowana
matematyki oraz Katarzyna Uchańska-Łukasik – nauczycielka dyplomowana fizyki.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich

Gratulacje i najlepsze życzenia przekazano również osobom,
które otrzymały medale i odznaczenia za rok 2021:
Złoty Krzyż Zasługi otrzymała Halina Kajstura Dyrektor CKZiU w Strzelcach Opolskich
Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymały: Beata Mehlich – z LO w Strzelcach Opolskich,
Ewa Puda – z CKZiU, Anna Sławska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Medal Złoty za długoletnią służbę otrzymali: Ilona Piontek – LO w Strzelcach Opolskich i Jan
Smoliński – CKZiU.
Medal Srebrny za długoletnią służbę otrzymali: Agnieszka Kozłowska – CKZiU, Adriana Kraik – CKZiU, Beata Mehlich – LO, Romana Straszewska – CKZIU, Małgorzata Swaczyna – LO,
Katarzyna Wojutyńska – PPP, Wojciech Majkowski – CKZiU
Medal Brązowy za długoletnią służbę otrzymała Magdalena Rył – LO.
Pani Irena Niewęgłowska otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji.

Irena Niewęgłowska – pedagog, nauczycielka
dyplomowana, koordynator rządowego programu „Za życiem”.

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w
Kadłubie

Monika Szendzielorz-Nowakowska – nauczycielka dyplomowana,
Nagrody Starosty Strzeleckiego otrzymali także
dyrektorzy: Halina Kajstura
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, Zdzisław
Żuchowski Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem, Ryszard Baszuk
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w
Leśnicy
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Nagrodzeni dyrektorzy

Mamy 2,7 mln
na modernizację boiska
w strzeleckim LO!

nwestycja będzie droższa, bo jej koszt oszacowano
na 3 mln zł, ale 90 proc. dofinansowania to jest coś!
więcej – na str. 2

Nagrodzeni nauczyciele

Święto Niepodległości
11 Listopada o godz. 9.00 w kościele pw. św. Wawrzyńca w Strzel-

cach Opolskich odbędzie się uroczysta Msza święta w intencji Ojczyzny.
Będzie istniała możliwość składania kwiatów pod Pomnikiem Ofiar
Wojen i Przemocy - kwiaty będzie można złożyć osobiście o dogodnej
dla siebie porze.
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Modernizacja ul. Głównej
w Grodzisku jeszcze w tym roku!

D

zięki inwestycji pn. „Przebudowa
drogi powiatowej 1815 O Izbicko –
Grodzisko w m. Grodzisko ul. Główna” na
dwóch odcinkach tej ulicy, o łącznej długości
441 metrów, znacznie poprawi się tu bezpieczeństwo ruchu. Jezdnia zostanie poszerzona
do 5,5 m, położona będzie również na niej
nowa nawierzchnia. Pobocza zostaną utwardzone, rowy wraz z elementami odwodnienia
– odnowione. Odnowione zostanie także
oznakowanie poziome drogi.
Przyzwyczailiśmy się już do tego, że wiele
inwestycji drogowych realizowanych jest
dzięki bardzo dobrej współpracy samorządu

powiatowego z samorządami gminnymi.
W tym przypadku jest inaczej – to zadanie
powstaje z inicjatywy prywatnego podmiotu: Firmy „Kapica” z Grodziska, która jako
darowiznę na ten cel przekazała Powiatowi
Strzeleckiemu
50 proc. wartości zadania, pozostałą
sumę pokryje Powiat Strzelecki z własnego
budżetu.
14 października br. został rozstrzygnięty
przetarg na wyłonienie wykonawcy prac.
Została nim firma „Domax” z Boronowa.
A kiedy nastąpi zakończenie inwestycji?
Jeszcze w tym roku, pod koniec grudnia!

Mamy 2,7 mln
na modernizację boiska
w strzeleckim LO!
Powiat Strzelecki w dniu 20 lipca 2021
r. złożył trzy wnioski o dofinansowanie z
Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu
Inwestycji Strategicznych:
1) Nowoczesna modernizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy
Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich
– przewidywana wartość inwestycji
3.000.000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 2.700.000,00 zł (wniosek, którego wartość dofinansowania nie może
przekroczyć 5 mln zł)
2) Budowa nowoczesnego, strategicznego,
bez barier Centrum Edukacji i Wsparcia
Dziecka oraz Rodziny wraz z budową
centrum przesiadkowego autobusów
zeroemisyjnych - przewidywana wartość
inwestycji 40.000.000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 34.000.000,00 zł
(wniosek bez kwotowego ograniczenia)
3) Przebudowa i rozbudowa strategicznych
odcinków dróg powiatowych: 1807 O
Rozmierka – Grodzisko – Kadłub, 1401 O
Leśnica – Lichynia i 1808 O Wysoka – Góra

Św.Anny - przewidywana wartość inwestycji 30.731.460,00 zł, wnioskowane
dofinansowanie 29.194.887,00 zł (wniosek, którego wartość dofinansowania nie
może przekroczyć 30 mln zł).
25 października 2021 r. na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego ukazała się
lista projektów, które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.
Powiat Strzelecki zakwalifikował się do
dofinansowania z projektem, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć
5 mln zł, czyli projekt nr 1 - „Nowoczesna
modernizacja wielofunkcyjnego kompleksu
sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach
Opolskich”. Wartość dofinansowania wynosi
2.700.000,00 zł, kwota udziału własnego to
300.000,00 zł (procentowy udział Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 10 proc.).
Postępowanie przetargowe na wybór
Wykonawcy musi zostać ogłoszone nie później niż na 6 miesięcy od chwili wystawienia
promesy wstępnej. Powiat Strzelecki posiada
już dokumentację kosztorysowo-projektową.

Informujemy,

Most w Leśnicy
– jeszcze w listopadzie!
15 października odbył się odbiór

częściowy robót związanych z inwestycją
pn. „Przebudowa mostu JNI 30004471 w
ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice
– Leśnica – Zalesie Śląskie w m. Leśnica ul.
Zdzieszowicka”.
Do tego dnia wykonawca, czyli BUD-BAU
OPOLE Sp. z o.o., zakończył roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, ziemne; wykonał
fundamenty i podpory mostu, a wcześniej
umocnił dno oraz skarpy rzeki.
Wartość tych prac wyniosła ok. 656 tysię-

cy złotych, czyli niespełna 40 proc. wartości
inwestycji. Dodatkowo wykonany został już
ustrój nośny z belek prefabrykowanych z betonu sprężonego, na których ułożona została
zespalająca płyta z betonu.
Przewidywany termin realizacji robót to
29 listopada br.
Koszt całkowity robót wyniesie
1.642.018,18 zł brutto, ale to zadanie jest
dofinansowane z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg w wysokości 821.009,09 zł
oraz przez Gminę Leśnica, która przekazała
na ten cel 200 tysięcy złotych.

że w dniach 29.10. 2021 r. do dnia 04.11. 2021 r.
odbywają się
KONSULTACJE PROJEKTU
„ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU
PUBLICZNEGO W ROKU 2022”
Wszelkie opinie, wnioski odnośnie programu można przesyłać w formie wypełnionej
ankiety lub sformułowanego w dowolny sposób stanowiska w sprawie programu drogą pocztową oraz e-mailem. Program i ankietę można pobrać:
ze stron internetowych www.powiatstrzelecki.pl oraz www.bip.powiatstrzelecki.pl
oraz będą dostępne w Zespole ds. Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w
Strzelcach Op. przy ul. Jordanowskiej 2 w Strzelcach Op.
Organizacje uczestniczące w konsultacji zobligowane są do podania wraz ze zgłaszanym
stanowiskiem dodatkowych informacji dotyczących celów statutowych organizacji, a także
danych takich jak adres, telefon, e-mail lub inną formę kontaktu zwrotnego. Stanowiska
anonimowe lub niezawierające tych informacji, nie będą rozpatrywane.

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje,
iż dnia 10 listopada 2021 roku

odbędzie się posiedzenie komisji do spraw rozpatrywania
wniosków o udzielenie świadczeń w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów.
Wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów należy składać w
sekretariatach placówek oświatowych właściwych ze względu na zatrudnienie do dnia 3
listopada 2021 roku.
Warunki przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki, określa uchwała nr XLVI/444/18 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu
ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2908). Uchwała dostępna do wglądu w sekretariatach placówek oświatowych.
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OFERTY PRACY
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/

STANOWISKO

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich
informuje, że w ramach
Działania 1.2 Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014 – 2020
realizuje projekt:

„STRZELECKI
MŁODY PRZEDSIĘBIORCA”
Okres realizacji projektu:

01.11.2021 - 30.10.2023

Wartość projektu:

1 000 000 zł

Celem głównym projektu jest wzrost przedsiębiorczości na
terenie powiatu strzeleckiego oraz podniesienie aktywności zawodowej grupy 30 osób (21 kobiet i 9 mężczyzn) w
wieku 18-29 lat zarejestrowanych w Powiatowym urzędzie
Pracy w Strzelcach Opolskich jako osoby bezrobotne, zainteresowanych rozpoczęciem i prowadzeniem działalności
gospodarczej.
W ramach niniejszego projektu planuje się
realizować następujące działania:
• poradnictwo indywidualne oraz doradztwo,
• jednorazowe środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 32 750
zł brutto
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich udziela wsparcia
wyłącznie w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Przyznawane wsparcie będzie zgodne z Regulaminem przyznawania przez Starostę Strzeleckiego jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej który określa kryteria i sposób oceny
wniosków. Każdy wniosek podlega ocenie wg stopnia przygotowania
planowanej działalności, analizy finansowej, a także statusu osoby
na rynku pracy z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i
mężczyzn w projekcie.
Wszelkich informacji na temat form wsparcia w projekcie
a także sposobu ich realizacji udzielają doradcy klienta zajmujący
się bezpośrednią obsługą osób bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich.
Dodatkowe informacje na temat realizowanego
projektu można uzyskać:
Justyna Donat pokój nr 9, tel: 77 462 18 18
Izabela Koziol pokój nr 3, tel: 77 462 18 62
oraz na stronie www.strzelceopolskie.praca.gov.pl

I termin naboru planowany jest
na okres od 02.11.2021 do 10.11.2021
o kolejnych PUP będzie informował na bieżąco.
POWIATOWY URZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a,
tel. 462 18 00, fax 462 18 01, e-mail opst@praca.gov.pl

MIEJSCE
PRACY

ROBOTNIK BUDOWLANY
KOTULIN
ELEKTOMONTER/ ELEKTRYK
KOTULIN
BETONIARZ/ ZBROJARZ
KOTULIN
KASJER SPRZEDAWCA
OLSZOWA
NA STACJI PALIW
PRACOWNIK BIURA SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
		
POKOJOWA
SZYMISZÓW
POKOJOWA
LEŚNICA
OPIEKUN
SZYMISZÓW
OPIEKUN
LEŚNICA
ELEKTROMECHANIK
STRZELCE OPOLSKIE
		
MECHANIK SAMOCHODOWY
STRZELCE OPOLSKIE
(SERWIS OPON)		
MECHANIK SAMOCHODOWY
STRZELCE OPOLSKIE
		
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
STRZELCE OPOLSKIE
		
INŻYNIER UTRZYMANIA RUCHU
ZAWADZKIE
		
KONSTRUKTOR
JEMIELNICA
		
TECHNOLOG
ZAWADZKIE
		
SPECJALISTA DS. LOGISTYKI
STRZELCE OPOLSKIE
		
		
BRUKARZ/ POMOCNIK BRUKARZA
BŁOTNICA STRZELECKA
według zleceń
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY
STRZELCE OPOLSKIE
PRACOWNIK DO PRAC REMONT.
WEDŁUG ZLECEŃ
OPERATOR OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
STANISZCZE MAŁE/
KOLONOWSKIE
		
MONTER INSTALACJI SANITARNYCH
UJAZD
TOKARZ/ ŚLUSARZ
ZAWADZKIE
		
KIEROWCA KONDUKTOR
STRZELCE OPOLSKIE
		
		
KIEROWCA KAT. C+E
SIERONIOWICE
DO OBSŁUGI SKLEPÓW DINO		
		
KIEROWCA C+E
TRASY KRAJOWE
OPERATOR MASZYN/ PRACOWNIK
ZIMNA WÓDKA
DS. UTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI PROD.
OPERATOR MASZYN
ZIMNA WÓDKA
POMOCNIK OPERATORA
STRZELCE OPOLSKIE
ŚLUSARZ/ SPAWACZ
IZBICKO
KUCHARZ/ POMOC KUCHENNA
STRZELCE OPOLSKIE
KASJER/ SPRZEDAWCA
ZIMNA WÓDKA
(strefa ekonomiczna)
KASJER/ SPRZEDAWCA
IZBICKO
także praca dla osób
z orzeczonym topniem
o niepełnosprawności
KASJER/ SPRZEDAWCA
LEŚNICA
także praca dla osób
z orzeczonym stopniem
o niepełnosprawności
KASJER / SPRZEDAWCA
SIERONIOWICE
KASJER/ SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
KRAWCOWA
SZCZEPANEK
PRACOWNIK MAGAZYNU
ZAWADZKIE
		
		
OPERATOR CNC
KOLONOWSKIE
		
		
PRACOWNIK MAGAZYNU
ZAWADZKIE
		
		
PRAC. DO KOMPLETOWANIA BLACH
STRZELCE OPOLSKIE
MISTRZ PRODUKCJI
STRZELCE OPOLSKIE

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
- znajomość branży elektrycznej
- prawo jazdy mile widziane
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- znajomość obsługi komputera
- sprawność fizyczna
- sprawność fizyczna
- wykształcenie średnie
- wykształcenie średnie
- wykształcenie zasadnicze zawodowe elektryczne,
- min. 1 rok dośw. zaw. w dziale utrzymania ruchu
- wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunkowe,
- prawo jazdy kat. B
- wykształcenie kierunkowe, - prawo jazdy kat. B,
- min. 1 rok doświadczenia zawodowego
- wykształcenie wyższe, - dobra znajomość j. angielskiego
- prawo jazdy kat. B
- wykształcenie średnie,
- znajomość podstawowych zagadnień technicznych
- wykształcenie wyższe budowlane
- znajomość oprogramowania specjalistycznego
- wykształcenie średnie,
- znajomość podstawowych zagadnień technicznych
- wykształcenie min. średnie,
- znajomość obsługi komputera,
- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
- wykształcenie podstawowe
- wykszt. zawodowe , preferowane średnie techniczne,
- prawo jazdy kat. B+E/T,
- umiejętność obsługi maszyn i urządzeń
- prawo jazdy kat. C
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- umiejętność wykonywania ogólnych prac ślusarskich
- prawo jazdy kat. D,
- kwalif. wstępna przyśpieszona dla prawa jazdy kat. D,
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
- wykształcenie średnie, - prawo jazdy kat. C+E,
- książeczka sanitarno – epidemiologiczna,
- min. 3 miesiące doświadczenia zawodowego
- prawo jazdy kat. C+E
- wykształcenie zasadnicze zawodowe, techniczne,
- wykształcenie podstawowe
- mile widziane uprawnienia spawalnicze
- książeczka sanitarno - epidemiologiczna

- wykształcenie średnie zawodowe
- wykształcenie średnie,
- ogólna znajomość gospodarki magazynu, samodzielność, skrupulatność, dobra organizacja pracy,
umiejętność pracy w zespole;
- mile widziane upr. na wózek widłowy
- wykształcenie średnie/zawodowe;
- mile widziane upr. na suwnicę;
- znajomość rysunku technicznego, tematyki obróbki
skrawaniem, programowanie, frezowanie
- wykształcenie średnie,
- mile widziane upr. na wózek widłowy;
- ogólna znajomość gospodarki magazynu
- obsługa suwnicy z poziomu „0”

Więcej informacji i ofert pracy: http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/
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Jesteśmy w Unii Europejskiej.
Nie dajmy się z niej wyprowadzić!

d pewnego czasu epatuje się nas informacjami, ile to straciliśmy na członkostwie w UE. Czy rzeczywiście? Ekonomiści są zgodni: Polska nigdy nie rozwijała się tak dynamicznie, jak w latach członkostwa
w Unii. Polska zyskuje na tym. Ile? - Zysk gospodarczy Polski z obecności w UE w latach 2004-20 wynosi
prawie 2 biliony zł - wynika z wyliczeń byłego członka Rady Polityki Pieniężnej prof. Jana Czekaja.

To wielka polityka – powie ktoś. Nie, to
nie jest wielka polityka. To, że Polska jest
członkiem UE ma wpływ, i to bezpośredni,
także na nas, mieszkańców powiatu strzeleckiego. Pomińmy tu takie oczywistości, jak
podróżowanie bez paszportów.
Co by było, gdyby Polska 1 maja 2004 r.
nie stała się członkiem Unii Europejskiej? Nie
mielibyśmy w naszym powiecie tylu inwestycji. Tych twardych, dzięki którym powstały
konkretne obiekty, i tych miękkich, dzięki
którym mieszkańcy naszego powiatu, ci młodzi, jeszcze uczniowie, i ci starsi, w sile wieku,
poszerzyli swoją wiedzę, zakres umiejętności
i kompetencji. Przyznajmy szczerze: bez

K

dofinansowania ze środków UE – a Powiat
Strzelecki od lat jest jednym z najskuteczniejszych samorządów w Opolskiem w ubieganiu
się o te fundusze – byłby biedniejszy. Szkoły
nie miałyby dobrej bazy edukacyjnej, nie
wysyłałyby uczniów (i nauczycieli) na kursy
i praktyki zagraniczne. Drogi byłyby mniej
bezpieczne, szpital – gorzej wyposażony, podobnie jak DPS-y nie spełniałby wymaganych
standardów.
Ile dokładnie udało się Powiatowi Strzeleckiemu uzyskać z unijnych środków? Od
2004 roku do końca I półrocza tego roku – aż
37.285.392,00 złote! I to bez projektów zre-

Dzięki UE – więcej dobrych dróg

iedy odrodziły się
samorządy powiatowe, „w spadku” po
poprzedniej administracji otrzymały sieć
dróg, których nikt nie
chciał. W bardzo złym
stanie technicznym.
Podobnie wyglądała
infrastruktura drogowa. Jednak w ślad za
nałożeniem na powiaty zadań z zakresu
drogownictwa, nie
wyposażono ich w
taki mechanizm finansowania, by mogły szybko i sprawnie nadrobić wieloletnie zaniedbania w tej sferze. Tym bardziej, że
inwestycje drogowe należą do najdroższych. Dzięki wsparciu finansowemu z unijnych środków udało
się wiele zmienić, choć jeszcze nie tyle, ile chcielibyśmy wszyscy. Jednak możemy się pochwalić kilkoma
naprawdę dużymi inwestycjami drogowymi, które znacznie poprawiły bezpieczeństwo ruchu.
Jedną z nich jest przebudowa dróg powiatowych: Zalesie Śl.- Kędzierzyn na odcinku Zalesie
Śl.- Cisowa oraz Zdzieszowice - Leśnica – Zalesie Śląskie na ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim. Projekt
zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zgodnie z umową partnerską
dotyczącą poprawy jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim. Powiat strzelecki jako
partner projektu otrzymał dofinansowanie z UE w wysokości 2.569.368,29 zł, co stanowiło 75,7 proc.
kosztów. Zbudowano ciąg pieszo-rowerowy na terenie zabudowanym o szerokości 3,5 m oraz ścieżkę
rowerową poza terenem zabudowanym o szerokość 2 m, nowy kanał deszczowy oraz zjazdy, a także
nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Druga inwestycja, wcześniejsza, to „Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich”. Zadanie to stanowi Etap I Odcinek 1 inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa ciągu
komunikacyjnego północnego obejścia i komunikacji gospodarczej miasta Strzelce Opolskie” i uzyskało
dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019” w wysokości 837.978,00 zł. Cała inwestycja, oddana do użytku w roku 2017 kosztowała
1.689.216,86 zł.

Nowoczesna kultura

alizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w
Strzelcach Opolskich (o których w następnym
numerze naszego dwutygodnika).
Nasz Szpital Powiatowy od roku 2004
zdobył prawie 35,2 mln zł dofinansowania
z UE, KP Straży Pożarnej – blisko 800 tys. zł!
A to przecież nie wszystkie nasze jednostki!
Nie możemy tu zaprezentować wszystkich
naszych projektów dofinansowanych przez
Unię Europejską. Pokażemy więc tylko wybrane największe inwestycje, z których korzysta
największa liczba ludzi, w każdej z czterech
sfer działania samorządu powiatowego:
edukacji, opiece społecznej, służbie zdrowia,
drogach i infrastrukturze drogowej.

W

ysoki poziom
leczenia, wyposażona w nowoczesne
urządzenia medyczne
i sprzęt diagnostyczny
placówka, zapewniająca
przy tym komfort pobytu
pacjentów to priorytet.
Właśnie dlatego Szpital
Powiatowy im. Prałata
J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich stale się
modernizuje. Przeprowadzono termomodernizację budynku, m.in.
zamontowano kolektory
słoneczne rozbudowano
Szpitalny Oddział Ratunkowy, zmodernizowano Zakład Diagnostyki
Obrazowej, przeniesiono i wyremontowano
Oddział Dziecięcy. Środki
na ten cel pozyskano z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
To nie koniec zmian dużych zmian i dużych inwestycji. W roku 2017 rozpoczęto trzy duże projekty (zakończono je w 2018 r.): modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków oraz pracowni endoskopowej. Unijne środki – łącznie było
ich 9,5 mln zł – również pochodziły z RPO, tyle że z nowego okresu programowania.
Z kolei w ramach programu „Opolskie dla rodziny” finansowanego także ze środków RPO w szpitalu rozszerzono zakres działań związany z opieką nad matką i dzieckiem Zwiększyła się ilość wizyt
położonych środowiskowych, zwiększono liczbę porad laktacyjnych, kobietom zaoferowano ćwiczenia
rehabilitacyjne po porodzie. Realizowano również bezpłatne szczepienia dzieci przeciw pneumokokom,
diagnostykę dzieci do lat 2, badania prenatalne.
Teraz trwa kolejna inwestycja, dzięki dofinansowaniu z programu Infrastruktura i Środowisko w
Strzelcach Opolskich, budowane jest lądowisko dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Z

O

d października 2013 roku funkcjonuje przy ul. Dworcowej 13 w Strzelcach Opolskich nowa
instytucja. Z multimedialną salą widowiskową, biblioteką, kawiarenką, stałymi i okazjonalnymi
wystawami. Z własnym programem imprez kulturalnych, poznawczych, profilaktycznych i różnorodnych
akcji. Z jej oferty korzystają chętnie i licznie nie tylko mieszkańcy naszego powiatu.
To Powiatowe Centrum Kultury. Na przekształcenie dawnej restauracji „Casino” w nowoczesny
obiekt, a to było kosztowną inwestycją, udało się zdobyć dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 5 mln złotych.

Leczyć po ludzku

Ekologiczne autobusy

akup nowych 15 niskoemisyjnych autobusów (2 dużych, 11 klasy MIDI oraz
2 małych) przez strzelecki PKS SA, należący do
Powiatu Strzeleckiego, możliwy był w ramach
realizacji projektu „Poprawa jakości powietrza
w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim Etap II”. Całkowita wartość projektu w części
realizowanej przez PKS Strzelce Op. S.A., to
10.942.019 zł, w tym kwota dofinansowania w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
wynosił 4.525.289 zł oraz dofinansowanie Powiatu Strzeleckiego do wkładu własnego PKS
w wysokości 1 mln zł. W ramach projektu został
również doposażony System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej opartej na systemie kiedyprzyjedzie.pl.
Dodajmy, że strzelecki PKS jest operatorem publicznego transportu zbiorowego dla Związku Powiatowo -Gminnego „JEDŹ Z NAMI”.
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Jesteśmy w Unii Europejskiej...

Szkolne inwestycje

P

owiat Strzelecki w partnerstwie z powiatami brzeskim, krapkowickim, kędzierzyńsko-kozielskim,
kluczborskim, namysłowskim, nyskim, oleskim i prudnickim oraz miastem Opole zrealizował
projekt pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wartość zadania
dla Powiatu Strzeleckiego wynosiła 2.213.769,87 zł, z czego dofinansowanie z funduszy unijnych
wynosiło 1.800.420,68 zł.
Lepsze warunki kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie i modernizację obiektów infrastruktury edukacyjnej w CKZiU w Strzelcach Opolskich to główny cel projektu. W ramach modernizacji
utworzono i doposażono Centrum Obróbki Metalu (COM) poprzez stworzenie pracowni: mechaniki
ogólnej, spawalni, obróbki plastycznej, mechaniki, ślusarni, obrabiarek konwencjonalnych, pracowni
CNC oraz utworzenie pracowni elektroniki, pracowni hotelarstwa i modernizacja pracowni turystycznej.
W ramach doposażenia zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych (frezarki,
tokarki, szlifierki, prasy hydrauliczne, oscyloskopy, stanowiska komputerowe, programy komputerowe,
stanowiska egzaminacyjne, lada recepcyjna, zestawy narzędzi do prac elektrycznych oraz inne materiały,
narzędzia i urządzenia niezbędne do praktycznej nauki zawodu). Od 1 września 2017 r. uczniowie CKZiU
mogli korzystać już z nowych pracowni.
W 2009 r., w ramach tego samego programu, przy tej samej szkole, ale noszącej wówczas miano
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich, powstał Orlik – wielofunkcyjne boisko do
koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej oraz boiska do gry w piłkę nożną, ze sztuczną
trawą, o wymiarach 30x60 m.
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Nowoczesny zabytkowy pałac

lutego 2021 r. zakończyła się oficjalnie
największa inwestycja
Powiatu Strzeleckiego
w ostatnich latach. Całkowita jej wartość to
9.619.910 zł, z czego
4.532.522 zł stanowiło
dofinansowanie z UE - ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, a wkład
własny powiatu wynosił
5.087.388 zł.
To inwestycja pn.
„Termomodernizacja
budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”, w ramach zadania
pn. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”.
Zabytkowy budynek nie tylko wypiękniał poprzez renowację elewacji wraz z odtworzeniem izolacji
przeciwwilgociowych pionowych i poziomych. Zyskał nową jakość dzięki wprowadzeniu nowoczesnych
technologii przy jego termomodernizacji, czyli zmianom w systemach ogrzewania i wentylacji oraz
instalacjach doprowadzających ciepłą wodę. Źródłem ciepła są gruntowe pompy ciepła o łącznej mocy
grzewczej 380 kW, ciepło w pierwszej kolejności przekazywane jest na bufory ciepła o sumarycznej
pojemności 5 tysięcy litrów, gdzie jest magazynowane a następnie przekazywane na grzejniki. Odczyty
oraz sterowanie pracą układów odbywa się za pomocą komputera lub tabletu z dowolnego miejsca.
Dolnym źródłem pomp ciepła są gruntowe odwierty, które zostały wykonane na prawie 3 hektarowej
powierzchni. Wykonano 90 odwiertów o łącznej głębokości 9 km, czyli po 100 m każdy. Alternatywnym
źródłem do podgrzewania ciepłej wody jest instalacja solarna - 60 paneli solarnych o łącznej mocy
prawie 100 kW.
Wymieniono instalację zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej i zużyto do tego
ponad 3 km rur. Wymieniona została także instalacja wentylacji mechanicznej, zabudowano dwie
nowoczesne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła.
Zamontowano prawie 280 nowych grzejników, a do wykonania nowej instalacji c.o. zużyto prawie
5 km rur.
Wymieniono 192 okna skrzynkowe i 15 drzwi wejściowych, stolarka okienna i drzwiowa wykonana
została jako drewniana, z zachowaniem jej zabytkowej formy, zarazem spełnia obecne wymogi przenikalności cieplnej.
Oświetlenie też jest nowe, energooszczędne: wymieniono 709 lamp na LED-owe, a w zabytkowych
żyrandolach zainstalowano 113 LED-owych żarówek.

Kompleks boisk przy strzeleckim LO
B
udowa hali sportowej wraz infrastrukturą techniczną, łącznikiem oraz kompleksem boisk
zewnętrznych w strzeleckim Zespole
Szkół Ogólnokształcących (dziś: LO z
Oddziałami Dwujęzycznymi im. W.
Broniewskiego) to jedyny projekt
w prezentowanym tu zestawieniu
zrealizowany jeszcze ze środków
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(ZPORR) – jednego z siedmiu programów operacyjnych uruchamianych
z udziałem funduszy strukturalnych
w pierwszym okresie członkowstwa
Polski w Unii Europejskiej.
Wartość zadania – 2.954.811,00
zł, w tym dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w kwocie
1.032.843,00 zł.
Hala i boiska wybudowane zostały latach 2004-2005.

„Wiem więcej – mogę więcej”

T

o projekt współfinansowany ze środków UE
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020. Jego
całkowita wartość wynosiła 1.637.616,00 zł, w
tym dofinansowanie z UE
- 1.391.973,60 zł.
Celem projektu było
uzyskanie nowych kompetencji kluczowych i
umiejętności praktycznych
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania na
rynku pracy oraz rozwoju
indywidualnego uczniów
szkół średnich, dla których Powiat Strzelecki jest organem prowadzącym. Uczestniczyło w nim 630
uczniów z techników w CKZiU i ZSP w Zawadzkiem oraz dwóch LO – w Strzelcach Op. i Zawadzkiem.

P

Zawodowi zawodowcy

rojekt skierowany
był do uczniów i
nauczycieli technikum i
szkoły zawodowej CKZiU
w Strzelcach Opolskich,
technikum i szkoły zawodowej ZSP w Zawadzkiem
i szkoły zawodowej w ZPO
w Leśnicy.
W jego ramach odbywały się praktyki, staże,
kursy, zajęcia wspomagające przygotowanie do
egzaminu zawodowego
dla uczniów oraz studia,
szkolenia, kursy i staże dla
nauczycieli.
Na realizację głównego celu projektu
„Zawodowi Zawodowcy”, czyli wzrostu atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Strzeleckim
poprzez uzyskanie przez uczniów i
nauczycieli dodatkowych kwalifikacji
Powiat Strzelecki pozyskał dofinansowanie w kwocie 1 615 168,50 zł
z czego 1 525 436,92 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 89 731,58 zł to
dofinansowanie z Budżetu Państwa.
Całkowita wartość projektu wynosi
1 794 631,68 zł.
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Powiatowy Rzecznik Konsumentów
odpowiada na pytania
C

zy mogę reklamować rzecz
zakupioną w Internecie od
osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą? Jakie przepisy mają wówczas
zastosowanie?
Czy mogę zwrócić taki towar,
który wygląda inaczej nić na zdjęciu
w Internecie?
Tak, można reklamować rzecz kupioną w Internecie od osoby fizycznej
(która nie jest przedsiębiorcą). Zasady
składania reklamacji w takich przypadkach określają przepisy Kodeksu
cywilnego o rękojmi (art. 556-576). Są
to szczególne zasady ochrony kupującego, które mają zabezpieczyć jego
interesy, jeżeli okaże się, że nabyty
towar ma wady.
Należy jednak pamiętać, że jeżeli
nabywca nie jest konsumentem, to
nie będzie objęty szczególną ochroną
prawną.
Przykładem niech będzie art. 556²
Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym
jeżeli kupującym jest konsument, a
wada fizyczna została stwierdzona
przed upływem roku od dnia wydania
rzeczy sprzedanej, domniemywa się,
że wada lub jej przyczyna istniała w
chwili przejścia niebezpieczeństwa na
kupującego. Oznacza to, że przedsiębiorca chcąc odrzucić reklamację musi
udowodnić, że rzecz była używana
niezgodnie z przeznaczeniem.
Ponadto zgodnie z art. 558 § 1
Kodeksu cywilnego strony umowy
mogą odpowiedzialność
z
tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć
lub wyłączyć. Jeżeli natomiast kupującym jest konsument, ograniczenie
lub wyłączenie odpowiedzialności z
tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko
w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.
Dlatego nabywając rzecz od osoby
fizycznej, która nie jest przedsiębiorcą,
warto pamiętać o różnicach działających na naszą niekorzyść w porównaniu
z zakupami dokonywanymi u przedsiębiorcy (którego przepisy traktują jak
profesjonalistę).
Dobrze jest również mieć na uwadze jeszcze jeden cenny przywilej:
jeżeli rzecz nabywamy przez Internet
od przedsiębiorcy, to przysługuje nam
prawo 14 dni kalendarzowych na zasta-

nowienie się, czy chcemy odstąpić od
umowy. Ten czas do namysłu dla kupującego nie jest jednak przewidziany, jeżeli sprzedawca nie jest profesjonalistą
(przedsiębiorcą).
W tym przypadku niestety nie
mamy prawa zwrotu, gdyż zakup jest
od osoby fizycznej. Możemy jednak
złożyć reklamację z tytułu rękojmi i żądać wymiany towaru na nowy, zgodny
ze zdjęciem.
Czy przedsiębiorca (np. bank)
może przenieść wierzytelność do
zewnętrznej firmy windykacyjnej bez
zgody dłużnika (konsumenta)?
Zgoda konsumenta na przeniesienie wierzytelności nie jest potrzebna.
Kwestię przelewu wierzytelności regulują przepisy Kodeksu Cywilnego (art.
509-518). Przepisy te nie wymagają,
aby do skuteczności przelewu wierzytelności była konieczna zgoda dłużnika,
wystarczy jedynie zawiadomienie go
przez zbywcę o transakcji. Bez zgody
konsumenta wierzyciel może też przekazać jego dane osobowe nabywcy wierzytelności (np. firmie windykacyjnej).
Jest to usprawiedliwione tym, że cesja
wierzytelności na firmę windykacyjną
wiąże się z dochodzeniem roszczenia.
Podobnie jest też wtedy, gdy do
cesji nie dochodzi, a firma windykacyjna jedynie na zlecenie wierzyciela stara się odzyskać należność od
zadłużonego konsumenta. Warto
podkreślić, że część przedsiębiorców,
aby uniknąć kontrowersji, i tak prosi
w momencie zawierania umowy o
ewentualną zgodę na dokonanie przelewu wierzytelności. Na przeszkodzie
cesjom wierzytelności bez zgody konsumentów nie stoi też art. 3853 pkt 5
Kodeksu cywilnego. Przepis ten mówi
o tym, że za niedozwoloną klauzulę
umowną należy uznać zapis, który
pozwala kontrahentowi konsumenta
na przeniesienie praw i przekazanie
obowiązków wynikających z umowy
bez zgody konsumenta. Choć rozumie
się przez to zakaz zmiany strony umowy
bez zgody konsumenta, to dopuszcza
się sprzedaż już wymagalnego roszczenia firmie windykacyjnej, bo jest to
tylko jeden z elementów zobowiązania.
Czy firma windykacyjna może
zająć przedmioty majątkowe dłużnika

(np. telewizor) – podobnie jak komornik sądowy? Firma windykacyjna
dzwoni i straszy mnie, że przyjadą i
zabiorą mi samochód, jeżeli nie zacznę
spłacać zobowiązania, z którym się nie
zgadzam.
Nie, firma windykacyjna nie ma
możliwości sama zajmować przedmiotów majątkowych dłużnika. Windykatorzy powinni wystąpić o zabezpieczenie
roszczeń do sądu, a gdy mają już
prawomocny wyrok sądowy z klauzulą wykonalności, to zabezpieczenia
na majątku dłużnika może dokonać
komornik. Firma windykacyjna może
oczywiście zwrócić się do nas z prośbą
o ujawnienie majątku, ale nie może na
nas wymóc tego ujawnienia. Jedyną
metodą na zmuszenie dłużnika do
wyjawienia majątku jest skierowanie
w tej sprawie odpowiedniego wniosku
do sądu.
Przedsiębiorstwo windykacyjne
może podejmować wszelkie – mieszczące się w granicach prawa – środki służące celowemu dochodzeniu
należności Zatem nie jest zakazane
przez prawo podejmowanie przez
przedsiębiorstwo windykacyjne prób
kontaktu osobistego z dłużnikiem,
rozmów telefonicznych, a nawet wizyt
w miejscu zamieszkania konsumenta.
Niemniej jednak, w każdym przypadku,
w którym przedsiębiorca podejmuje
działania opisane powyżej, nie może
wprowadzać konsumentów w błąd
nieprawdziwymi informacjami, jak
również nie może stosować ani grozić
zastosowaniem wobec konsumenta
przymusu fizycznego lub psychicznego.
Zakazane jest natomiast informowanie konsumenta, że windykatorzy
przyjdą w celu spisania majątku albo
zajęcia jakichś ruchomości, bo nie mają
takich uprawnień. Prezes UOKiK ukarał
z tego powodu jedną z firm windykacyjnych, która wysyłała do konsumentów
listy sugerujące, że jej pracownicy
odwiedzą dłużnika, aby spisać jego
majątek. Inna z firm windykacyjnych
została ukarana przez Prezesa UOKiK za
to, że w swoich pismach do dłużników
stwarzała wrażenie, że windykatorzy
mogą wejść do mieszkania konsumenta
mimo jego sprzeciwu.
Małgorzata Płaszczyk – Waligórska

Uwaga, zmiana dyżuru apteki
1 listopada!

I

nformujemy, iż 1 listopada 2021 r. nastąpi zmiana apteki pełniącej
dyżur w Strzelcach Opolskich. Zamiast wskazanej w harmonogramie
dyżurów, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/250/20 Rady
Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego
w 2021 roku Apteki „VITA” dyżur w godzinach od 9.00 do 20.00 pełnić
będzie apteka „DOZ Apteka. Dbam o zdrowie” zlokalizowana w Strzelcach
Opolskich przy ul. Marka Prawego 7/1E

OBWIESZCZENIE
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 szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z
2020r. poz. 1363 ze zm.), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 poz. 735 ze zm.),
podaję do publicznej wiadomości
że dnia 15 października 2021r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Burmistrza
Strzelec Opolskich, decyzję administracyjną Nr 5/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej
ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskichw ramach zadania „Przebudowa drogi
gminnej ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich” na działkach nr:

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

Nr działki
przed
podziałem

Obręb

Nr działki
Nr działki
po podziale,
po podziale,
działki w liniach działki poza liniami
rozgraniczających rozgraniczającymi
1.
1135/2
Strzelce Op.
1135/6
1135/7
2.
1907
Strzelce Op.
1907/1
1907/2
3.
1900/12
Strzelce Op.
4.
1904/1
Strzelce Op.
5.
1903/2
Strzelce Op.
6.
1885/4
Strzelce Op.
7.
1881/2
Strzelce Op.
8.
1880/2
Strzelce Op.
9.
5057/2
Strzelce Op.
10.
1869/3
Strzelce Op.
11.
1692/1
Strzelce Op.
12.
1650/60
Strzelce Op.
1650/77
1650/76
13.
1650/24
Strzelce Op.
1650/75
1650/74
14.
1650/4
Strzelce Op.
15.
1650/73
Strzelce Op.
16.
1135/3
Strzelce Op.
17.
1668/1
Strzelce Op.
- poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren
niezbędny dla obiektów budowlanych:
Lp. Nr działki przed
Obręb
Nr działki po podziale,
podziałem
1.
1872
Strzelce Op.
2.
1865
Strzelce Op.
3.
1691
Strzelce Op.
4.
1692/4
Strzelce Op.
5.
4368
Strzelce Op.
6.
1166/12
Strzelce Op.
7.
1677
Strzelce Op.
8.
1167
Strzelce Op.
9.
1168/11
Strzelce Op.
10.
1169
Strzelce Op.
11.
4370/8
Strzelce Op.
12.
1135/4
Strzelce Op.
- nieruchomości planowane do przejęcia na rzecz Gminy Zawadzkie:
Lp.
1.

Arkusz mapy
8

Obręb
Strzelce Op.

Nr działki
1907/1

Powierzchnia (ha)
0,0015

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. 1230-1600. wt. - pt. 930-1200).
Obwieszczenie wywiesza się na okres
od 20 października 2021r. do 17 listopada 2021r.
							
z up. Starosty
Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału - Architektoniczno-Budowlanego
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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

S
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Dawna siedziba Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Wielkich

iedziba Starostwa Powiatowego w Strzelcach Wielkich
(Gross Strehlitz) została zbudowana przy ówczesnej Krakauerstrasse
(obecnie ul. Krakowska) w latach
80. XIX w. w stylu neobarokowym z
domieszką manieryzmu. Budynek był
zwartą bryłą zbudowanym z cegły,
ozdobionym kamieniem. W dachu
krytym dachówką po bokach umieszczono lukarny, z frontu - ozdobne
dwuskrzydłowe. Pod środkową usytuowano otwarty kamienny balkon,
na który wychodziło dwoje okien i
drzwi, zwieńczone łukowo, podpartymi pilastrami. Z przodu ozdobnej
fasady znajdowały się na bokach dwa
wejścia. Po bokach budynku znajdowały się piękne ryzality zakończone w
górnej części attyką. Trzy duże okna
na pierwszym piętrze (dwa boczne
ryzality) zwieńczone w górnej części
półokręgiem wspierały cztery kolumny. Siedziba starostwa był jedną
z piękniejszych i reprezentacyjnych
budowli w mieście. Na tle parku wyglądała bardziej jak pałac, niż siedziba
władz powiatowych. Administracja
miała podobne zadania jak obecnie
Starostwo Powiatowe w Strzelcach
Opolskich, znajdujące się w innym
miejscu - przy ulicy Jordanowskiej 2.
Powiat strzelecki w 1939 r. miał
powierzchnię 892,76 km kw., liczył
94.062 mieszkańców - w 82 gminach
oraz trzech miastach. W Strzelcach
Wielkich mieszkało 11.523 osoby w
2 871 mieszkaniach i domach.
Prezentowane na widokówce
zdjęcie starostwa wykonał fotograf
około 1916 r. bądź wcześniej z przeciwnej strony ulicy z pewnej wysokości – z drabiny strażackiej bądź z

dachu budynku. Natomiast wydawcą
pocztówki z starostwem wydał właściciel sklepu i magazynu artykułów
papierniczych Cyrill Kleemann z
Strzelec Wielkich (niem. Gross Strehlitz). Pocztówka została zapisana w
Kadłubie (Kadlub) i wysłana pocztą
polową 27 października 1917 r. w Fosowskiem (Vossowka). Na pocztówce
znajduje się ciekawy napis: „Landrat:
Geheimer Regierungsrat von Alten”
– Starosta Powiatowy, Tajny Radca
von Alten.
Kim był ów tajny radca (niem.
Geheimrat)? Początkowo był to tytuł
wysokich urzędników państwowych,
zasiadających w gremium doradczym
rozpatrującym sprawy polityki wewnętrznej i ustawodawstwa. Z biegiem czasu owe kolegia radców przy
boku panującego zniknęły, ale tytuł
pozostał honorowym wyróżnieniem
urzędników państwowych (źródło:
Wikipedia).
Starosta Viktor Johann Wilhelm
von Alten (1854–1917) pochodził ze
starej szlachty dolnosaksońskiej Adel.
Funkcję starosty pełnił przez 34 lata.
Przez mieszkańców był szanowanym
i lubianym urzędnikiem, zwano go
nawet „małym królem”. Jego syn, rodowity strzelczanin, prawnik administracyjny (niem. Verwaltungsanwalt)
Friedrich von Alten (1888–1944) także
pełnił urząd starosty m.in. w Strzelcach Wielkich w latach 1933 – 1934.
Był przeciwnikiem rządów Adolfa
Hitlera. Po zamachu 20 lipca 1944 r. na
kanclerza Rzeszy został aresztowany
przez Gestapo (Geheime Staatspolizei - Tajną Policję Państwową) w
Gorzowie Wielkopolskim (Landsberg
an der Warthe), po czym popełnił
samobójstwo.

Wróćmy jednak do prezentowanego na pocztówce obiektu. Niestety,
ten piękny budynek, znajdujący się
obok Królewskiego Gimnazjum Johanneum (na pocztówce widać wschodnią część szkoły), gdzie obecnie przy
ulicy Krakowskiej znajduje się Liceum
Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego,
nie przetrwał do naszych czasów. W
sobotę 20 stycznia 1945 r. późnym
wieczorem, około godz. 23, do miasta
powiatowego Strzelce Wielkie (niem.
Gross Strehlitz) wkroczyli pierwsi
żołnierze Armii Czerwonej. Po kilku
dniach 25 stycznia 1945 r. siedziba
Starostwa Powiatowego została zniszczona, najpierw ograbiona, potem
i podpalona przez żołnierzy sowieckich. W następnych latach budynek
jako mienie poniemieckie został

rozebrany do fundamentów – dobry i
przydatny materiał budowlany został
wywieziony na odbudowę Warszawy
zniszczonej przez Niemców.
W latach 60. XX w. na fundamentach starostwa wybudowano
kino „Pionier”. Nowy budynek miał
charakterystyczny kształt dla dawnego starostwa, nawet po bokach
nowe skromne ryzality. Salę kinową
wykonano wkopując się w głąb fundamentów. Kino działało aż do lat 90.
XX w. Następne zarządcą była firma
filmowa „Silesia-Film” z Katowic, która
wynajmowała budynek dzierżawcom.
Ostatni seans wyświetlono w grudniu
2003 r. Następnie budynek sprzedano,
a w 2007 r. rozebrano. Obecnie w
tym miejscu znajduje się kompleks
handlowo-usługowy.
Piotr Smykała

Zgodnie z zapowiedzią, na łamach naszego dwutygodnika, prezentować będziemy wybrane obiekty uwiecznione w zbiorze należącym
do Powiatowego Centrum Kultury „Powiat strzeleckie na dawnych
pocztówkach z lat 1898 – 1956”.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskich
poszukuje osób do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej.

Ciociu, Wujku ! Mamo, Tato !
Czekamy na Was !

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Daj dziecku szansę na lepszą przyszłość.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

Rodzina zastępcza to forma opieki nad małoletnim dzieckiem,
które częściowo lub całkowicie zostało pozbawione opieki rodzicielskiej.
Poszukujemy małżeństw, rodzin z dziećmi oraz osób samotnych, które chcą tworzyć rodziny zastępcze.

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
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
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
ul. Baczyńskiego 25A,
41-203 Sosnowiec

Szczegółowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich
ul. B. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie, tel. (77) 461-33-81, pokój nr 3 i 4
e-mail: sekretariat@pcpr.strzelceop.pl, www.pcpr.strzelceop.pl

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
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20 lat partnerstwa

Drodzy Mieszkańcy,
informujemy, iż Powiat Strzelecki

nie udziela wsparcia
tzn. nie udziela dotacji na fotowoltaikę
w ramach Programu „Czysty Powiat”!
Otrzymaliśmy informację,
że do mieszkańców naszego powiatu dzwonią osoby,
które podszywają się pod pracowników
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
i oferują dotację na fotowoltaikę
w wysokości do 15.000,00 zł.
To absolutnie nieprawda!
Apelujemy o ostrożność!

23 października 2001 to waż-

na data w relacji Powiatu Strzeleckiego z partnerskim Powiatem
Soest. Tego dnia została podpisana
umowa partnerska. Współpraca
była zapoczątkowana wizytami
w powiecie Soest i rewizytami w
powiecie strzeleckim radnych,
uczniów, nauczycieli, strażaków,
policjantów, rolników, muzyków czy
kolejnych jednostek, np. Szpitala
Powiatowego i Domów Pomocy
Społecznej, doprowadziła do wystąpienia przez Radę Powiatu Strzeleckiego i ówczesnego Starostę
Strzeleckiego Gerarda Mateję do
władz Powiatu Soest - z ówczesnym
Starostą Wilhelmem Riebnigerem
na czele - z propozycją zawarcia
umowy partnerskiej w 2000 roku.
Stosowną uchwałę w tej sprawie
podjęła Rada Powiatu Strzeleckiego
w czerwcu 2000 r. a Rada Powiatu
Soest – w czerwcu 2001 r. Właśnie
obchodzimy jubileusz 20-lecia tamtych ważnych dla naszego powiatu
wydarzeń.

Jednakże dużo wcześniej, bo w
latach 50-tych XX wieku historyczne
więzi obu powiatów, rolniczy ich
charakter, nawet podobieństwa
branż przemysłowych, stały się
podstawą do podjęcia uchwały
Rady Powiatu Soest z 4 lutego
1957 r., obejmującą patronatem
powiat strzelecki. Jej inicjatorem
był ostatni przed wojną burmistrz
Strzelec Opolskich dr Felix Gollasch.
Pierwsze spotkanie Strzelczan w
Soest miało miejsce 28-29 września
1957 r., potem organizowano je nie
co roku, a co dwa lata. W roku 1991,
z okazji 20. ogólnoniemieckiego
spotkania Strzelczan w Soest otwarto izbę pamięci (Heimatzimmer
Groβ Strehlitz). Jej zbiory później
przeniesione zostały do tamtejszego powiatowego archiwum, a
dzięki części zgromadzonych w nim
fotografii wzbogaciliśmy wydaną
w 2012 r. przez nasz samorząd
i dofinansowaną przez powiat
Soest dwujęzyczną publikację pt.

„Strzelczan Album Rodzinny. Od
kołyski aż po grób. Groβ Strehlitzer
Familienalbum. Von der Wiege bis
zum Grab”. Partnerstwo naszych
powiatów istnieje nie tylko na papierze i nie ogranicza się wyłącznie
do oficjalnych wizyt.
Zanim doszło do podpisania
umowy partnerskiej między obu
powiatami, kontakty nawiązały samorządy gmin – Strzelec Opolskich
i Soest, wkrótce potem – szkoły z
obu miast. To był początek relacji
młodzieży ze wszystkich typów
szkół, bo one nadal trwają!
To partnerstwo przez 20 lat
pokazało, że współpracować można na różnych płaszczyznach, a w
trudnych chwilach można liczyć na
wsparcie partnera, jak było np. w
czasie klęsk żywiołowych, jakie dotknęły nasz powiat. Współpraca nie
jedno ma imię. To chcemy pokazać,
przypomnieć, przybliżyć w przygotowywanej aktualnie publikacji,
która ukaże się już niebawem…

90 rocznica urodzin Karola Cebuli

T

o nazwisko w Strzelcach
Opolskich znają wszyscy.
Nieżyjącemu już dziś Karolowi
Cebuli, przedsiębiorcy, wydawcy,
społecznikowi, honorowemu senatorowi Uniwersytetu Opolskiego
poświęcona została specjalna sesja
w Muzeum UO. Wspominali go
ci, którzy blisko z nim współpracowali, m.in. obecny i były rektor
UO, burmistrz Strzelec Opolskich
Tadeusz Goc i wicestarosta Waldemar Gaida. Ten ostatni mówił
nie tylko o Nim jako założycielu i
wydawcy „Strzelca Opolskiego”, ale
też o ufundowaniu Śląskiej Piety –
Pomnika Ofiar Wojen i Przemocy.
- Widniejący na nim napis w
czterech językach, hołd oddany

poległym i zaginionym wskazuje, że na Ziemi Strzeleckiej, jest miejsce dla
wszystkich, niezależnie od tego skąd pochodzą, gdzie się urodzili, czy na
Śląsku, Kresach, w innym państwie, czy na innym kontynencie – tu jest
ich Mała Ojczyzna. A ten pomnik jest symbolem pojednania, którego tak
bardzo potrzebowaliśmy i potrzebujemy, zwłaszcza teraz.

Bajecznie po raz trzeci
W

min io ny czwartek 21
października w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach
Opolskich odbył się III Powiatowy
Festiwal Piosenki Dziecięcej „Bajeczne Melodie”. Po dłuższej przerwie,
związanej z pandemią, udało się
wznowić tą festiwalową tradycję.
Konkurs został przeprowadzony
w trzech kategoriach wiekowych,
tj. dzieci przedszkolne, uczniowie
klas I-III szkół podstawowych oraz
uczniowie klas IV- VIII szkół podstawowych. W tym roku Powiatowe
Centrum Kultury postanowiło nieco
zmodyfikować formułę festiwalu, co
odnosiło się głównie do grup przedszkolnych. Zadaniem uczestników w
tej kategorii wiekowej było bowiem
przygotowanie i wykonanie piosenki,
a następnie przesłanie nagrania do
Powiatowego Centrum Kultury w
wyznaczonym terminie. Jury natomiast, po obejrzeniu wszystkich nagrań
w dniu festiwalu, dokonało wyboru
i przyznało trzy zasłużone miejsca.
Uczestnicy zgłoszeni w pozostałych
kategoriach wiekowych prezentowali
swoje umiejętności indywidualnie
już bezpośrednio ze sceny PCK. Do
festiwalu zgłosiło się łącznie 15 grup
przedszkolnych, 40 solistów oraz 2
duety.
Decyzją Jury laureatami III Powiatowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej
„Bajeczne Melodie” zostali:
w kategorii wiekowej:
dzieci przedszkolne:
I miejsce – Publiczne Przedszkole
nr 10 w Strzelcach Opolskich - Maja
Ociepka i grupa Jagódki
II miejsce – Publiczne Przedszkole
im. Braci Grimm w Leśnicy - grupa
Motylki
III miejsce – Przedszkole Publiczne
nr 8 w Strzelcach Opolskich - grupa
Pszczółki

w kategorii wiekowej: uczniowie
klas I-III szkół podstawowych:
I miejsce – Marlena Szczerska
II miejsce – Adam Rathmann
III miejsce – Maja Majnusz
Wyróżnienie – duet: Tymoteusz Potyka i Mateusz Kruk, duet: Julia Sitnik
i Magdalena Galusek
w kategorii wiekowej: uczniowie
klas IV- VIII szkół podstawowych:
I miejsce – Natalia Płachetka
II miejsce – Agata Michalska, Katarzyna Palus
III miejsce – Nikola Niepala
Wyróżnienie – Laura Sładek, Wiktoria
Mikosz, Zofia Sładek
Zwieńczeniem całego wydarzenia
był koncert Pani Aleksandry Stokłosy
– solistki Opery Śląskiej w Bytomiu
oraz instruktorki warsztatów wokalnych w PCK, która pełniła również
funkcję przewodniczącej Jury.
Dzięki przychylności i hojności
sponsorów, nie tylko laureaci i
zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, ale również pozostali soliści
i grupy przedszkolne biorące udział
w festiwalu. Za wsparcie w tym obszarze Powiatowe Centrum Kultury
przesyła ogromne podziękowania:
firmom WeWire Poland sp. z o. o,
sp.k oraz Kronospan KOP Sp. z o.o.;
PPO Przedsiębiorstwo Państwowe;
PKS w Strzelcach Opolskich, Fundacji
Górażdże, Bankowi Spółdzielczemu w
Leśnicy (oddział w Strzelcach Opolskich). Na uwagę i podziękowania
zasługują również partnerzy wydarzenia, tj. Publiczna Szkoła Muzyczna I
stopnia w Leśnicy, Państwowa Szkoła
Muzyczna I stopnia w Strzelcach
Opolskich oraz Muzeum Polskiej
Piosenki w Opolu.
Całe wydarzenie objęte zostało
Honorowym Patronatem Starosty
Powiatu Strzeleckiego.
Iwona Nieświec

