Jest projekt.

Będzie najdroższa w historii naszego samorządu inwestycja!

P

owiat Strzelecki wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Opole ogłosiły
konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Centrum Edukacji
i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny w Strzelcach Opolskich. W odpowiedzi 9 firm architektonicznych z całej Polski nadesłało swoje projekty.

8 listopada br. poznaliśmy wyniki. Sąd konkursowy pierwszą nagrodę przyznała firmie
INTERURBAN ŁUKASZ PIANKOWSKI z Gdyni, uzasadniając to w następujący sposób:
„Nagrodę przyznano dla najlepiej wyważonej propozycji przestrzennej, umiejętnie
balansującej pomiędzy poprawnością funkcjonalną, kompozycją architektoniczną, a
wpisaniem obiektu w niełatwy kontekst urbanistyczny. Przedstawione rozwiązania
z jednej strony zapewnia wysoki komfort dla użytkowników, z drugiej zaś budują
jakość architektoniczną, tak potrzebną dla ładu przestrzennego w tej części miasta.
Na szczególna uwagę zasługuje strefa wejściowa, która przechodząc płynnie w hall,
otwiera się na salę wielofunkcyjną i atrium po drugiej stronie. Daje to bardzo szeroki potencjał zastosowań i może służyć do budowania dobrych relacji pomiędzy
codziennymi użytkownikami ośrodka i mieszkańcami miasta. Przywraca to model
funkcjonowania obiektów edukacyjnych, które w określonych sytuacjach stają
się budynkami publicznymi, budującymi tożsamość i więzi wśród lokalnych
społeczności”.
Więcej – czytaj na str. 4

Zapraszamy na „osiemnastkę”!
W grudniu 2003 roku
ukazał się pierwszy numer naszego dwutygodnika.
W grudniu tego roku staje się on dorosły.
Zapraszamy zatem na „osiemnastkę”
wszystkich naszych Czytelników, Sympatyków i Przyjaciół

S

- 10 grudnia br. o godz. 17.00 w Powiatowym Centrum Kultury.

potkamy się, o ile koronawirus nam w tym nie przeszkodzi – w urodzinowej,
ale i przedświątecznej atmosferze. Nie zabraknie ciekawych gości.
Poznacie Państwo zwycięzców konkursów – na domowy chleb z naszego powiatu (do konkursu zgłoszono 19 przepisów!),
ale też dwóch innych – o których piszemy na str. 8 i zapowiadamy: nagrody są bardzo interesujące!
Więcej szczegółów – w następnym numerze naszego dwutygodnika.
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P

11 Listopada – Święto Niepodległości

o uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny delegacje władz samorządowych i
mieszkańców naszego powiatu złożyły kwiaty pod Pomnikiem ku Czci Ofiar
Wojen i Przemocy. Powiat Strzelecki reprezentowali Starosta Józef Swaczyna,
Przewodniczący Rady Powiatu Stefan Szłapa, Wicestarosta Waldemar Gaida oraz
Członek Zarządu Powiatu Janusz Żyłka.

Nowa pracownia w CKZiU
W

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach
Opolskich 9 listopada 2021 została otwarta
pracownia logistyczna zaadaptowana dzięki
środkom, jakie szkoła otrzymała od Powiatu Strzeleckiego, a doposażona w ramach
projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe
dla Rynku Pracy” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
w Opolu. Z części magazynowej warsztatów
szkolnych udało się utworzyć pracownię
logistyki. W ramach projektu zakupiony
został sprzęt do pracowni, m.in. komputery,
oprogramowanie magazynowe i transportowe, czytniki kodów kreskowych, drukarki
etykiet, wózek paletowy, regały i pojemniki
magazynowe, klocki logistyczne, a uczniowie

uzyskali dostęp do wirtualnego laboratorium.
Gościom uczestniczącym w uroczystości, a byli wśród nich m.in.: wicemarszałek
województwa opolskiego Zuzanna Donath-Kasiura, zastępca Dyrektora Opolskiego
Centrum Rozwoju Gospodarki Dariusz
Mazurczak, starosta Józef Swaczyna, wicestarosta Waldemar Gaida, członek zarządu
Powiatu Strzeleckiego Janusz Żyłka, dyrektor
RZPWE Lesław Tomczak, kierownik projektu
„Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku
pracy” Bartłomiej Piechaczek, Mariola Wiesiollek reprezentująca firmę Transannaberg
zaprezentowany został cyfrowy robot do
lutowania, który CKZiU otrzymało również
w ramach projektu.

Potrzebujesz pomocy prawnika?
Nie radzisz sobie z zadłużeniem?
Nie możesz porozumieć się z sąsiadem?

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego!
Taka pomoc jest udzielana za darmo,nic nie musisz za nią płacić.

Jaką pomoc możesz otrzymać?
• informację, jaka jest twoja sytuacja prawa oraz jakie są twoje prawa i obowiązki;
• informację, jak można rozwiązać twój problem;
• pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych
lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
• pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego realizacji,
• darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem).
Jak możesz skorzystać z pomocy?
Skontaktuj się telefonicznie z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
pod numerem telefonu 77 440 17 97 i poproś o umówienie na wizytę
lub umów się samodzielnie przez formularz na stronie np.ms.gov.pl

Z

Nasz PUP liderem!

awsze był czołówce, ale pierwszego
miejsca w kraju do tej pory nie zajął. Teraz
nieoficjalna informacja już jest: strzelecki Powiatowy Urząd Pracy zajął pierwsze miejsce
w Polsce w „Rankingu efektywności zatrudnieniowej prowadzonym przez Ministerstwo
Rodziny i Polityki Społecznej”. Ten ranking
jest prowadzony od prawie 10 lat. Ogłoszone
w październiku br. wyniki dotyczą efektywności programów za 2020 rok. Zwłoka czasowa

wynika z faktu, że efektywność jest mierzona
po 3 miesiącach od zakończenia określonych
form aktywizacji. Z efektywnością zatrudnieniową na poziomie 98,33 proc. znalazł się na
1 miejscu wśród 340 urzędów pracy w Polsce.
Oficjalne potwierdzenie wyniku nastąpi w
styczniu przyszłego roku w Warszawie, podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika
Publicznych Służb Zatrudnienia.

Wsparcie dla dzieci
i ich rodzin

P

oradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich jest realizatorem zadań programu „Pomoc osobom
niepełnosprawnym poszkodowanym w
wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi”. Porozumienie w sprawie jego realizacji podpiał
Powiat Strzelecki z Państwowym Funduszem
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Do końca roku dodatkowe wsparcie
realizowane bezpośrednio przez samorząd
na rzecz osób niepełnosprawnych, w celu
łagodzenia skutków wywołanych wirusem
SARS-Cov-2, dotyczyć będzie zajęć terapeutycznych prowadzonych przez psychologa dla
dzieci i ich rodziców związanych z zaburzeniami radzenia sobie w sytuacji po izolacji wywołanej pandemią, a także specjalistycznych
zajęć prowadzonych przez pedagogów - Trening Umiejętności Społecznych - związanych
z nabyciem umiejętności komunikowania
się z innymi ludźmi i współpracy w grupie.
Pomoc obejmować będzie także zakup
jednorazowych rękawiczek i 5 tunelowych
sterylizatorów powietrza z samoodkażającym
filtrem węglowym służących do dezynfekcji
i czyszczenia powietrza w pomieszczeniach
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Strzelcach Opolskich.
Kwota udzielonego wsparcia to prawie
20 000 zł.
Realizatorem cyklicznych zajęć dla grupy
dzieci i grup rodziców są pedagodzy i psy-

cholodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich. Ich celem jest
kształtowanie umiejętności społecznych u
dzieci (zwiększenie możliwości poprawnego
i twórczego porozumiewania się w różnych
sytuacjach, współdziałanie w grupie podczas zabawy i pracy, zdobycie umiejętności
radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych),
wspomaganie rozwoju osobistego dzieci (budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,
kształtowanie poczucia własnej wartości,
wdrażanie do wyrażania siebie w różnych
formach działalności, rozbudzenie ciekawości
aktywnością słowną), wspomaganie rozwoju
sfery emocjonalnej (zdobywanie umiejętności dostrzegania i wyrażania emocji swoich
i rówieśników, zdobywanie umiejętności
zrównoważonego reagowania w sytuacjach
trudnych, uczenie się sposobów odreagowywania napięć emocjonalnych). Zajęcia z
rodzicami mają utrwalić umiejętności dostrzegania emocjonalnych i psychicznych potrzeb dziecka wynikających z uwarunkowań
pandemii, budowania prawidłowych relacji
z dziećmi, zachęcania dzieci do współpracy,
samodzielności, motywowania do rozwoju.
Czas izolacji wpłynął szczególnie niekorzystnie na osoby niepełnosprawne, a zajęcia
terapeutyczne mają na celu złagodzenie skutków emocjonalnych pandemii koronawirusa.
Mamy nadzieję, że zajęcia warsztatowe będą
wsparciem i pomocą w przezwyciężaniu negatywnych skutków wywołanych pandemią.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Strzeleckiego informuje, że podano do publicznej wiadomości Wykaz nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ulicy Jordanowskiej nr 2
w Strzelcach Opolskich oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.
dot. nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1152/1
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Unijne środki
pomagają w walce
z bezrobociem

O

d 2004 roku, czyli od wejścia Polski do Unii
Europejskiej, strzelecki PUP uzyskał ponad
45,5 mln zł wliczając w to projekt, który zakończy
się za dwa lata.
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Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, Wydział Komunikacji i Transportu

KOMUNIKAT

Informujemy, że z dniem 15 listopada 2021 r.
Wydział Komunikacji i Transportu czynny będzie:
poniedziałek w godzinach
7.30 - 17.00
wtorek – czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach
7.30 - 14.00
Przypominamy również, że:

1. istnieje możliwość złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów do zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdu w
INFORMACJI na parterze Starostwa - za potwierdzeniem lub drogą elektroniczną - Skrzynka podawcza ePUAP
Adres skrzynki podawczej: /ja9s07ql6o/SkrytkaESP
2. istnieje możliwość telefonicznego zarezerwowania sobie dnia i godziny rejestracji tel. 77 440 17 00
3. pełna informacja dotycząca spraw załatwianych w Wydziale Komunikacji znajduje się na stronie BIP Powiatu
Strzeleckiego www.bip.powiatstrzelecki/ MOJA SPRAWA – WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

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

A gdybyśmy w Unii Europejskiej nie byli? I gdyby PUP nie mógł
skorzystać z tych pieniędzy? Zmieniłoby to sytuację na lokalnym rynku
pracy? – z tym pytaniem zwracam się do Norberta Jaskóły dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich.
Trudno sobie wyobrazić, jaka byłaby obecna sytuacja lokalnego rynku
pracy bez wejścia Polski do UE. Powiem tylko, że w grudniu 2003 roku
w PUP były zarejestrowane 3843 osoby bezrobotne. W bieżącym roku
prawdopodobnie nie przekroczymy 1200 osób. Oczywiście, nie jest to
zasługa wyłącznie tych 45 mln złotych, ale tego, że miliardy euro zostały
przeznaczone m.in. na rozwój gospodarki w całym kraju. Nasz Powiatowy
Urząd Pracy swymi działaniami starał się poprzez tych ponad 17 lat pozyskiwać jak najwięcej pieniędzy, które wspierały osoby przedsiębiorcze
do podejmowania działalności gospodarczej, pracodawców do tworzenia
nowych miejsc pracy, bądź przygotowywały przyszłych pracowników
poprzez staże zawodowe lub kursy rozwijające kwalifikacje zawodowe.
Które z projektów finansowanych przez UE przyniosły najlepsze
efekty. Śledzicie to w jakiś sposób?
Projekty, które realizowaliśmy przez te lata, były bardzo różnorodne.
Oprócz tych skierowanych do osób bezrobotnych czy osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, realizowaliśmy również projekty przeznaczone
dla osób pracujących (np. szkolenia językowe) i dla pracodawców. Założone
w projektach rezultaty zostały osiągnięte, a uzyskane efekty owocowały w
przyszłej pracy zawodowej beneficjentów. Osobiście uważam, że najlepsze
efekty przyniosły środki finansowe przeznaczone na wsparcie osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Jest to dość kosztowne wsparcie, ale
efekty są najbardziej mierzalne. Z początkiem każdego roku w Centralnej
Ewidencji Działalności Gospodarczej sprawdzamy, ile tych „naszych firm”
nadal jest zarejestrowanych. Oczywiście, wraz z upływem lat niektóre
firmy znikają, ale generalnie można stwierdzić, że w perspektywie 8-10
lat 70% firm nadal funkcjonuje. A co najbardziej cieszy, to bardzo wiele
przypadków, kiedy w PUP pojawia się były ”dotacjobiorca”, który jest już
pracodawcą i zamierza utworzyć kolejne miejsce pracy. Jestem pełen
podziwu dla osób, które przed kilkoma lub kilkunastoma laty zwracały się z
wnioskiem o dotację, a teraz zatrudniają kilkanaście lub kilkadziesiąt osób.
Rynek pracy się zmienia, bezrobocie w naszym powiecie nie jest
wysokie. Nasz PUP nadal zamierza korzystać z unijnych środków. Jakie
wsparcie byłoby najbardziej pożądane w obecnej sytuacji?
Istotnie, rynek pracy w ostatnim czasie bardzo się zmienił. Pojawienie
się „rynku pracownika” sprawiło, że spadło zainteresowanie stażami.
Realizujemy również mało szkoleń, gdyż od kilku lat pracodawcy mogą
szkolić pracowników już zatrudnionych przy wsparciu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Obecnie najwięcej pieniędzy przeznaczamy
na tworzenie nowych miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych lub
refundacji doposażenia stanowisk pracy. No i oczywiście dotacje dla osób
zamierzających rozpocząć indywidualną działalność gospodarczą. Od 1
listopada uruchomiliśmy nowy projekt „Strzelecki młody przedsiębiorca”,
w ramach którego 30 osób w wieku do 30 lat może uzyskać wsparcie w
kwocie prawie 33 tys. złotych. To kolejny 1 mln złotych z Unii Europejskiej.

MIEJSCE
PRACY

KONSUTANT DS. SPRZEDAŻY
STRZELCE OPOLSKIE
W SALONIE PLAY		
TECHNIK ANALITYKI MEDYCZNEJ
STRZELCE OPOLSKIE
		
DIAGNOSTA LABIORATORYJNY
STRZELCE OPOLSKIE
		
POMOC KUCHENNA
ZIMNA WÓDKA
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
ŚLUSARZ
STRZELCE OPOLSKIE
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
		
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY
STRZELCE OPOLSKIE
TOKARZ/ ŚLUSARZ
ZAWADZKIE
		
KIEROWCA C+E
TRASY KRAJOWE
POMOCNIK OPERATORA
STRZELCE OPOLSKIE
KASJER/ SPRZEDAWCA
IZBICKO
także praca dla osób
z orzeczonym stopniem
o niepełnosprawności
KASJER/ SPRZEDAWCA
LEŚNICA
także praca dla osób
z orzeczonym stopniem
o niepełnosprawności
KASJER / SPRZEDAWCA
SIERONIOWICE
KASJER/ SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
OPERATOR CNC
KOLONOWSKIE
		
		
PRACOWNIK DO KOMPLETOWANIA
STRZELCE OPOLSKIE
BLACH
MISTRZ PRODUKCJI
STRZELCE OPOLSKIE
TOKARZ
ZAWADZKIE
OPERATOR MASZYN/
ZIMNA WÓDKA
USTAWIACZ MASZYN		

-

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

wykształcenie średnie
znajomość obsługi komputera
wykształcenie średnie,
tytuł zawodowy technika analityki medycznej
wykształcenie wyższe,
tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego

- znajomość branży elektrycznej
- prawo jazdy mile widziane
-

wykształcenie zasadnicze zawodowe,
znajomość obsługi komputera
sprawność fizyczna
sprawność fizyczna
wykształcenie średnie
wykształcenie średnie
wykształcenie zasadnicze zawodowe
wykształcenie zasadnicze zawodowe elektryczne,
min. 1 rok doświadczenia zawodowego 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 podstawowe
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
umiejętność wykonywania ogólnych prac ślusarskich
prawo jazdy kat. C+E
wykształcenie podstawowe

- wykształcenie średnie/zawodowe;
- mile widziane upr. na suwnicę;
- znajomość rysunku technicznego, tematyki obróbki
skrawaniem, programowanie, frezowanie
- obsługa suwnicy z poziomu „0”
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- podstawowa znajomość obsługi komputera

Więcej informacji i ofert pracy: http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/
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Będzie Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny!

O

jego potrzebie mówiło
się od dawna. To jednak
kosztowna inwestycja, bez zewnętrznych środków niemożliwa do zrealizowania. Ma to być
centrum edukacyjne dla dzieci z
niepełnosprawnościami, dowożonymi tutaj wprost z domów,
z odpowiednio wyposażonymi
salami, z nowoczesnym zapleczem
rehabilitacyjnym, ze wsparciem
neurologicznym. Usytuowana w
Centrum zostanie również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
Merytorycznie wsparcia udzielało
będzie oczywiście również Centrum Pomocy Rodzinie. Będzie
tu także przestrzeń rekreacyjna.
Nowoczesne Centrum wymaga
wykorzystania odnawialnych źródeł
energii; dbamy o klimat. Gdzie to
Centrum powstanie? Oczywiste
jest, że w miejscu, do którego
można łatwo dojechać środkami
transportu zbiorowego, ale także własnym samochodem. Skąd
niedaleko do wszystkich ważnych
dla mieszkańców naszego powiatu

K

miejsc – instytucji, urzędów, szpitala, ośrodków kultury. Czyli – na
zrewitalizowanym dworcu PKS w
Strzelcach Opolskich.
- Jest koncepcja architektoniczna, a kiedy powstanie Centrum?
– z tym pytaniem zwróciłam się do
wicestarosty Waldemara Gaidy,
inicjatora przedsięwzięcia.
- W ciągu 3-4 miesięcy mamy
otrzymać pełną dokumentację
techniczną. Potrzebne są jednak
pieniądze – według kalkulacji koszt
tej inwestycji wyniesie ok. 35 mln
zł, wraz z przebudową centrum
przesiadkowego. W listopadzie
br. ponownie złożymy wniosek o
sfinansowanie inwestycji w ramach
Polskiego Ładu; starać się również
będziemy o objęcie jej pilotażem
Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Nauki, bo nasz projekt wpisuje
się doskonale w jego założenia
efektywnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wspierania
rodziny.
- Czyli pieniądze będziemy
mogli uzyskać już wkrótce?

- Zapewne rozstrzygnięcie naboru wniosków w ramach Polskiego
Ładu nastąpi na początku 2022
roku. Realizację inwestycji przewidujemy w latach 2022-2024. To
naprawdę duża inwestycja. Wiosną przyszłego roku uruchomione
zostaną również nowe nabory do
pozyskiwania środków z unijnych
funduszy.
- Centrum powstanie w miejscu obecnego budynku dworca
PKS?
- Ależ nie! To będzie nowy
obiekt, graniczący z dawnym boi-

skiem. Koncepcja przewiduje całkowicie nowe zagospodarowanie
tej przestrzeni. Dzięki temu ta
część miasta zupełnie się zmieni.
Budynek dworca PKS zostanie odnowiony, podobnie jak dworzec,
powstanie tu centrum przesiadkowe z prawdziwego zdarzenia
i oczywiście spory parking dla
samochodów osobowych. Wybór
miejsca na powstanie tego Centrum nie był przypadkowy: stąd jest
wszędzie blisko, a nowoczesna baza
edukacyjno-rehalibilitacyjna dla
dzieci i cały wachlarz wsparcia dla

rodziny skonsolidowany w jednym
miejscu to jest to, na czym nam
bardzo zależy.

Bezpieczniej na drogach

ażdy z mieszkańców naszego powiatu chce jeździć po dobrych drogach.
To wymaga ogromnych nakładów finansowych, bo – przypomnijmy –
powiaty otrzymały drogi w beznadziejnym stanie, drogi, których nikt nie
chciał. Z roku na rok jest lepiej, ale… wszyscy chcemy więcej. Ile w tym
roku Powiat Strzelecki przeznaczył w budżecie na drogi? – z tym pytaniem
zwróciłam się do Andrzeja Fula, naczelnika wydziału dróg.

Całkowita kwota wszystkich
wydatków „na drogi” w budżecie Powiatu na rok bieżący to
9.917.298,01 zł. Ponad 76 proc.
tej kwoty stanowią wydatki majątkowe, czyli pieniądze przeznaczone na inwestycje drogowe - to
aż 7.561.150,01 zł. Ważne jest, że
inwestycje drogowe są także finansowane z zewnętrznych źródeł,
największy wkład wnoszą Gminy,
których łączna pomoc finansowa
dla Powiatu wynosi 1.608.081,23
zł, a dofinansowanie w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych RFIL-I wynosi 730.000 zł.
Powiat otrzymał dofinansowanie w
ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 811 512,21 zł
na zadanie „Przebudowa mostu JNI
30004471 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica
- Zalesie Śląskie w m. Leśnica ul.
Zdzieszowicka” oraz dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej
Ministerstwa Finansów, Funduszy
i Polityki Regionalnej w wysokości
146.736 zł na zdanie „Przebudowa
mostu JNI 30004478 w ciągu drogi
powiatowej 1801 O Strzelce Opolskie - Brzezina w m. Strzelce Opolskie ul. Ujazdowska”. Inwestycje
drogowe to aż 34 zadania, taki to
jest budżet w cyfrach.
Jakie inwestycje drogowe są
aktualnie realizowane?
Największa inwestycja tegoroczna przebudowy mostu w Leś-

nicy w ciągu ul. Zdzieszowickiej. Całość zadania kosztuje 1.671.415,18
zł, roboty są mocno zaawansowane
i zbliżają się powoli ku końcowi.
W dniu 15 października został
przeprowadzony odbiór częściowy,
zakończenie planowane jest na
koniec listopada.
Kolejna inwestycja to przebudowa mostu w Strzelcach Opolskich
w ciągu ul. Ujazdowskiej -kosztuje
321.300 zł. Technologia robót wymusiła – także w tym przypadku
- konieczność zamknięcia drogi dla
ruchu. Stan budowy przedstawiamy na aktualnym zdjęciu.
Zakończone budowy i remonty,
to jakie główne wydarzenia, proszę
przypomnieć?
Trzy, duże i skomplikowane
budowy chodników: pierwszy etap
budowy chodnika w ciągu drogi
powiatowej 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1
Maja, drugi etap budowy chodnika
w ciągu drogi powiatowej 1844 O
Staniszcze Wielkie - Kolonowskie
w m. Staniszcze Wielkie ul. 1 Maja
oraz trzeci etap budowy chodnika
w ciągu drogi powiatowej 1802 O
Jemielnica - granica województwa
- (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa. Łącznie, te
trzy chodniki kosztowały ponad
1,4 miliona zł. To także mniejsze
zadania chodnikowe w Piotrówce
i Gąsiorowicach, budowa ronda
w Centawie, nowe nawierzchnie

asfaltowe na odcinku Leśnica – Krasowa, Olszowa – Zimna Wódka, w
Raszowej i Jaryszowie.
Co jeszcze będzie robione na
drogach w ramach tego, tak wysokiego, budżetu?
W ramach zawartej umowy
na wykonanie robót bitumicznych Etap 2 (1.055.931,47 zł +
60 017,08 zł zamówienie uzupełniające z oszczędności poprzetargowych), zostaną wykonane nowe
nawierzchnie asfaltowe na stepujących odcinkach dróg: Otmice –
Siedlec na odcinku 700 m + 118 m
zakres uzupełniający, w Grodzisku
ul. Wolności 440 m, w miejscowości Jędrynie 275 m, w Leśnicy ul.
Zdzieszowicka 373 m i w tej samej
miejscowości - ul. Góra Św. Anny
119 m + 20 m zakres uzupełniający.
Roboty są w trakcie realizacji
na wszystkich wymienionych odcinakach.
Została także podpisana ostatnia umowa na wykonanie robót
bitumicznych - Etap 3 (747.389,22
oraz 265 183,03 zł oszczędności
poprzetargowych). Umowa przewiduje wykonanie przebudowy
konstrukcji jezdni w m. Lichynia ul.
Daszyńskiego na odcinku 368 m z
możliwością wydłużenia o 110 m
jako zakres uzupełniający oraz na
odcinku Leśnica – Krasowa długości 260 m. W dniu 15 listopada
został przekazany wykonawcy plac
budowy.

Przebudowa drogi w Grodzisku

Nowa nawierzchnia w Jędryniach

Nowy przepust w Strzelcach Opolskich na ul. Ujazdowskiej

Przebudowa nawierzchni na odcinku Otmice - Siedlec
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SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW
Nasi Prymusi Opolszczyzny
28 października dwoje uczniów strzeleckiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego
odebrało Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego „Prymus
Opolszczyzny”. Byli to Fiona Rosak i Piotr Wojciechowski.
Piotr otrzymał nagrodę w kategorii sztuka za osiągnięcia w tańcu
towarzyskim na poziomie ogólnopolskim. W swoich zmaganiach
tanecznych reprezentuje on szkołę i powiat wraz ze swoją sportową partnerką Aleksandrą Goliszewską. Posiada klasę taneczną w
pięciu tańcach latynoamerykańskich oraz klasę D w pięciu tańcach
standardowych.
Fiona została nagrodzona za tytuły laureatki wielu konkursów,
które wygrała jeszcze jako uczennica PSP nr 4 im. J. Korczaka.
Brała udział m.in. w Diecezjalnym Konkursie Wiedzy Religijnej ŻAK
2021 – „Droga do beatyfikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiego”,
gdzie została finalistką. Zajęła II miejsce na Festiwalu Śląskiej i
Powstańczej Piosenki w Strzelcach Opolskich. Napisała też pracę
literacką, która zostanie umieszczona w kapsule czasu, a wszystko
to w ramach wygranej w konkursie organizowanym przez fundację
TworzyMy Kraków.

Zaszczytny tytuł Prymus Opolszczyzny w kategorii Wiedza zdobyła Martyna Czekała, uczennica CKZiU w zawodzie technik grafiki
i poligrafii cyfrowej.
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Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
przy�adającego 21 listopada
wszystkim t��, którzy na terenie powiat� st�zeleckiego
niosą pomoc ludziom w najt��dniejszych sy��acjach życiowych,
st�kają się z ludzkimi krzy�dami i bezsiłą w ich natłoku,
z gor�czą, samot�ością, składamy najszczersze wy�azy uznania.
Was na co dzień nie widać, nie zawsze Wasza praca jest doceniana, ale bez Waszego zaangażowania, trudu, wsparcia i opieki, a przede wszystkim – Waszych serc, życie innych,
czasem zupełnie bezradnych, byłoby jeszcze trudniejsze. Gorąco za to dziękujemy.
W dniu Waszego Święta życzymy Wam wytrwałości, zdrowia i satysfakcji z wykonywanej,
choć niełatwej pracy oraz życzliwości od wszystkich.
Rada Powiatu Strzeleckiego
Zarząd Powiatu Strzeleckiego

Fiona Rosak

Piotr Wojciechowski

Łukasz Ploch zdobył
grant Explory 2021!

czeń CKZiU, Łukasz Ploch z klasy 3
Pam został uczestnikiem Programu
Grantowego „Minigranty dla Młodych Talentów”, organizowanego przez Fundację
Zaawansowanych Technologii z siedzibą w
Warszawie, którego zadaniem jest, współfinansowane ze środków Ministra Edukacji i
Nauki, wspieranie rozwoju uczniów wybitnie
uzdolnionych.
W ramach Programu Grantowego Explory
2021 przyznano 35 grantów na łączną kwotę
dofinansowania: 23060,00 zł. Łukasz otrzymał maksymalne możliwe dofinansowanie,
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czyli 700 zł na rozwój swojego projektu „Sterownik wielofunkcyjny oparty na środowisku
Arduino”.
Przypomnijmy: Łukasz jest finalistą Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości
i uzyskał zaświadczenie zwalniające go z części pisemnej egzaminu zawodowego, finalistą
Ogólnopolskiego Kon-kursu „Młody Innowator”, uczestnikiem Regionalnego Finału
Konkursu Naukowego „Explory 2020 i 2021”
oraz awansował do II etapu Ogólnopolskiego
Konkursu Wiedzy o Energii Jądrowej Nukleo.

Znów będzie oddział covidowy
w naszym szpitalu

O

d 19 listopada decyzją wojewody
Szpital Powiatowy w Strzelcach
Opolskich im. Prałata J. Glowatzkiego znów
będzie przyjmował pacjentów chorych na
kronawirusa.
- Wracamy do tego, co było wiosną –
mówi Beata Czempiel dyrektor szpitala.
– Będzie 36 łóżek „covidowych”, z normalnego funkcjonowania zostają wyłączone dwa
oddziały: Intensywnej Terapii i Anestezjologii
oraz Wewnętrzny.
- Co z dotychczasowymi pacjentami tych
oddziałów?
- Zostaną przewiezieni do innych szpitali.
- Gdyby zaszła taka potrzeba – w naszym
szpitalu można będzie zwiększyć liczbę łóżek
dla zakażonych koronawirusem?
- Nie, te 36 łóżek to maksimum, więcej
chorych nie będziemy mogli przyjąć.
- A odwiedziny w szpitalu? Nadal są możliwe? Co z rodzinnymi porodami?
- W tej chwili, a rozmawiamy 16 listopada, sytuacja wygląda następująco: w związku
ze wzrostem zakażeń wirusem Sars-Cov-2 od-

wiedziny pacjentów na wszystkich oddziałach
są wstrzymane od 8 listopada br. Możliwe
będą tylko w szczególnych wypadkach, po
uzyskaniu zgody ordynatora klub lekarza
dyżurnego. Na oddziale dziecięcym istnieje
możliwość pobytu rodzica z dzieckiem, ale
tylko jednej osoby. Porody rodzinne także
są nadal możliwe. Trzeba jednak pamiętać,
że sytuacja zmienia się dynamicznie, a zatem
ponownie mogą zostać wprowadzone inne
obostrzenia. O wszystkich informujemy na
bieżąco na naszej głównej stronie internetowej – w zakładce odwiedziny, a także na
FB naszego szpitala. I jeszcze jedna uwaga:
ze względów epidemiologicznych paczki dla
pacjentów przebywających na oddziałach w
naszym szpitalu ponownie trzeba zostawiać
w holu na parterze, nieopodal rejestracji wszystkie muszą zostać opisane: imieniem
i nazwiskiem pacjenta oraz wskazaniem
oddziału, na którym przebywa; jeśli jednak
pacjent został przywieziony do nas w nocy na
SOR – paczki można zostawić na Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym.
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Sprawdź, może Twoja
zguba się znalazła?

Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca
w Strzelcach Opolskich

Ś

wiątynia w Strzelcach (Strelech) powstała w XIII w.
przed lokacją miasta. Pierwsze
informacje o niej pochodzą z 1271
r. (informacja o kazaniu na odpust
św. Wawrzyńca) i z 1290 r. (w dokumencie wymieniono proboszcza
Mikołaja). Jak w tym czasie wyglądał kościół, nie wiemy. W pobliżu
późniejszego miasta były jeszcze
dwie świątynie katolickie. W tym
czasie istniała osada Strzelce Polskie (Strelitz Polonico) – wioska
służebna istniała obrębie dzisiejszej ul. Marka Prawego. Według
zachowanych informacji w XIV w.
zbudowano tam kościół pw. Świętego Krzyża. Świątynię rozebrano
w 1874 r., a na jej miejscu wybudowano szkołę miejską, po 1945 r.
działała Szkoła Podstawowa nr 1.
Na przedmieściu na skrzyżowaniu
dróg do Opola i Krapkowic od XV w.
stoi kościół cmentarny pw. św. Barbary, który służy wiernym do dziś.
Kościół św. Wawrzyńca od średniowiecza był ważną świątynią w
mieście i okolicznych wioskach. W
tym czasie i w dalszych stuleciach
był siedzibą rozległego archiprezbiteriatu (odpowiednik dzisiejszego
dekanatu) strzeleckiego, należący
do archidiakonatu opolskiego,
diecezji wrocławskiej.
Na przestrzeni wieków kościół
strzelecki przeżył wiele wydarzeń.
Zmorą były pożary i najazdy wojsk,
a także decyzje władz państwowych i kościelnych. Poniżej wymienię cztery ważne wydarzenie w
dziejach kościoła św. Wawrzyńca:
Wraz z rozszerzeniem się protestantyzmu na Śląsku, strzelecki kościół katolicki w latach 1570–1629
należał do ewangelików. Miejscowi
katolicy nie uznawali nowej wiary
i korzystali z pobliskich katolickich
parafii – w Rozmierzy, Dolnej,
Centawie czy Jemielnicy. Dopiero
3 kwietnia 1629 r. cesarski misjonarz Wolfgang Cygnäus wprowadził katolickiego kapłana zgodnie
z ustaloną przyjętą w Augsburgu
z 1555 r. zasadą – „Czyja władza,
tego religia”.
Pod koniec XIX w. kościół został
przejęty przez państwo niemieckie
związaną z polityką kulturkampfu
Ottona von Bismarcka. Stało się
to po śmierci ks. prob. Augustina
Bertzika (1811–1875). Wbrew woli
wiernych i kurii biskupiej został
ustanowiony kapłan państwowy
Johannes Mücke (1832–1891),
który zarządzał parafią praktycznie
bez wiernych w latach 1876–1887.
Był to jeden z najgorszych nowożytnych okresów parafii strzeleckiej.
Budowa nowego kościoła św.
Wawrzyńca w latach 1904 – 1907,
o czym więcej w dalszej części
artykułu.
Pod koniec stycznia 1945 r. w
ówczesnych niemieckich Gross
Strehlitz rozegrał się dramat. Z rąk
żołnierzy radzieckich w mieście
i okolicznych wioskach zostało
zamordowanych wielu mieszkań-

WEZWANIE DO ODBIORU RZECZY

Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 roku, nr 397), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie
uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub nieustalenie osoby uprawnionej,
Starosta Strzelecki wzywa wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny) do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionych
rzeczy przechowywanych przez Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich:
Wykaz depozytów znajdujących się na stanie Biura Rzeczy Znalezionych
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich stan na 04.11.2021 r.

ców, w tym lubiany i szanowany
ks. proboszcz dziekan Karl Lange
(1870–1945). W 1945 r. Śląsk został
przejęty przez władze polskie i
nastąpił nowy okres w dziejach
świątyni i mieszkańców.
W parafii św. Wawrzyńca posługiwało wielu wikariuszy. Dwóch
z nich zostało biskupami. W 1814
r. w parafii strzeleckiej posługiwał
wikary ks. Daniel Latussek (1787–
1857), który w latach 1838–1857
był wrocławskim biskupem pomocniczym. W 1839 r. mieszkańcom
Strzelec Wielkich (Gross Strehlitz)
udzielił sakramentu bierzmowania.
W czasie budowy nowej świątyni
w parafii posługiwał wikary ks.
Maximilian Kaller (1880–1947),
późniejszy biskup warmiński w
latach 1930–1947.
Prezentowana pocztówka została wykonana w latach 20. XX
w. przez znakomitego i znanego
strzeleckiego księgarza i wydawcę
Arthura Wilperta (1856–1934),
który był właścicielem księgarni i
sklepu z artykułami papierniczymi
w rynku strzeleckim pod numerem
3 (północna pierzeja kamienic). Interes prowadził razem z żoną Marią
(1862–1940).
Widoczny kościół na pocztówce został zbudowany od podstaw
w latach 1904–1907 w miejsce
wyburzonego starego kościoła
barokowego z 1724 r. Ówczesny
proboszcz Maximilian Ganczarski
(1853–1925) po objęciu parafii
w 1891 r. podjął się trudnego zadania – odnowienia wiary wśród
mieszkańców oraz wybudowanie
nowego kościoła w mieście. Po
kilku latach ze środków wiernych,
parafii, miasta, diecezji i państwa
niemieckiego udało się wybudować piękną świątynię. Jej projektantem był znakomity architekt i
budowniczy z Paderborn, Jürgen
Güldenpfenning (1873–1914), który na początku I wojny światowej
poległ na froncie. Nadzór budowy
kierował powiatowy inspektor
budowlany Weihe. Prace ziemne
i murarskie zostały wykonane pod
nadzorem mistrza budowlanego
Maxa Sliwki z Zabrza. Koszt budowy
i wyposażenia wyniósł około 450
tys. marek. Poświęcenia świątyni
3 czerwca 1907 r. dokonał biskup
wrocławski książę kardynał Georg

von Kopp (1837–1914), który na
drugi dzień udzielił sakramentu
bierzmowania dla 3600 osób z
miasta i okolicznych wiosek.
Monumentalna świątynia górująca nad miastem została wybudowana w stylu neobarokowym
o kunsztownych zdobieniach, na
rzucie krzyża łacińskiego z nawą
główną, dwoma bocznymi nawami,
transeptem (nawa poprzeczna)
nad którym góruje wieżyczka z latarnią na sygnaturkę i prostokątne
zamknięte koszową apsydą prezbiterium. Kościół jest zbudowany
z cegły i kamienia, otynkowany,
nakryty dwuspadowymi dachami, niższe nawy boczne nakryte
dachami pulpitowymi, z wieżą na
62 metry wysokości ozdobioną
pilastrami, zwieńczoną hełmem
baniastym z latarnią, sterczyną,
kulą i krzyżem a pod hełmem znajduje się zegar wskazujący czas.
Wieża jest wkomponowana w
potężną 3-członową, 5-osiową,
3-kondygnacyjną, szeroką na 24 m
fasadą z wejściem głównym ozdobionym portalem z półkolumnami,
girlandami, po bokach figurami
św. Piotra i św. Pawła oraz medalionem z wizerunkiem „Chrystusa
Dobrego Pasterza” ufundowanym
przez dr med. Alexandra Glosa i
radnego miasta Paula Wustmanna
(1864–1943). Boczne osie fasady
mają po dwa wejścia, ozdobione
pilastrami, zwieńczone hełmami z
wielobocznymi latarniami. Długość
kościoła wynosi 58 m, szerokość
(wewnątrz) nawy głównej 12,8 m,
a wysokość do sufitu 14 m.
Z lewej strony pocztówki znajduje się nowo wybudowana plebania, oddana do użytku w 1913 r.
a z prawej strony jest stara baszta
obronna z XIV w. bądź z XV w.,
przekształcona na dzwonnicę pod
koniec XVII w. Po wybudowaniu
na początku XX w. nowej świątyni
dzwony zawieszono na wieży kościelnej.
Świątynia ma ponad sto lat i
mimo zmian państwowych i politycznych służy wiernym do dziś.
Dzięki kapłanom i licznym wiernym
oraz samorządom i ludzi dobrej
woli jest utrzymana w dobrym stanie. Jest jedną z największych i najpiękniejszych na ziemi strzeleckiej.
Piotr Smykała

Nr zgodny
z wykazem
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
139
140
141
142
143
144

Rodzaj przedmiotu

Można
odebrać do:

Saszetka z pieniędzmi
Telefon komórkowy Huawei
Słuchawka telefonu Siemens Gigaset
Telefon komórkowy Huawei
Pieniądze
Rower górski
Czarny pojedynczy klucz
Telefon komórkowy Samsung Galaxy J5
Telefon komórkowy Samsung wraz z słuchawkami
Sony oraz 6 sztukami kluczy
Pęk 8 kluczy z brelokiem w kształcie serca
Klucz do pojazdu marki Nissan
Pieniądze
Rower z napisem TREC 3700
Torba granatowa podróżna z zawartością
Portfel z pieniędzmi
Torba z ubraniami roboczymi
Pieniądze w kwocie
Saszetka czarna z kluczami
Wiertarka marka Duro
Telefon komórkowy Samsung
Telefon komórkowy Motorola
2 klucze, jeden z zieloną nakładką
Pieniądze
2 klucze samochodowe z brelokiem
Portfel
Telefon komórkowy HUAWEI
Telefon komórkowy Iphone
Pieniądze

13.12.2021 r.
16.01.2022 r.
26.02.2022 r.
28.02.2022 r.
02.03.2022 r.
03.03.2022 r.
17.06.2022 r.
25.06.2022 r.
20.08.2022 r.
14.09.2022 r.
15.09.2022 r.
16.09.2022 r.
29.10.2022 r.
09.11.2022 r.
27.11.2022 r.
02.12.2022 r.
12.01.2023 r.
09.02.2023 r.
02.03.2023
19.03.2023 r.
10.06.2023 r.
21.06.2023 r.
19.07.2023 r.
28.07.2023 r.
22.09.2023 r.
05.10.2023 r.
22.10.2023 r.
02.11.2023 r.

Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu Cywilnego jeżeli w ciągu dwóch lat od dnia
znalezienia rzeczy nie zostanie ona odebrana przez osobę uprawnioną staje się
własnością znalazcy jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak
rzecz została oddana Staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz
odbierze w wyznaczonym przez Starostę terminie.
2. Warunkiem odebrania przedmiotu z Biura Rzeczy Znalezionych jest złożenie
jego szczegółowego opisu lub przedstawienie dokumentów potwierdzających
prawo własności.
Kontakt w/s odbioru rzeczy przez osoby uprawnione oraz informacji
o terminie odebrania pod numerem telefonu 77 4401757
w godzinach 8.00-14.00 oraz w pokoju 209 Starostwa.

DYŻURY APTEK W STRZELCACH OP. w 2021 r.
Dyżury pełnią:
1. Apteka "Pro-Pharma" sp. z o.o., ul. Moniuszki 16,
tel. 728 309 383, 507 071 311
2. Apteka "Gemini", ul. Opolska 6, 77/417-90-03
3. Apteka "Śląska", Pl. Żeromskiego 9/1, tel. 77/461-21-43
4. Apteka "Słoneczna", ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56
5. Apteka "Dr. Max", ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92
6. Apteka "DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie", ul. M. Prawego 7/1E,
tel. 77/461-89-00
7. Apteka „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 21, tel. 77/461-38-76
8. Apteka "Multifarm", ul. Ligonia 1A, tel. 77/415-20-55
UWAGA! Dyżur rozpoczyna się od godziny 8.00 i kończy się
o godz. 8.00 następnego dnia.

LISTOPAD 2021
1. „DOZ Apteka”
2.		„Dr. Max”
3. „DOZ Apteka”
4. „LIBRA”
5. „Multifarm”
6. „Pro-Pharma”
7. „Gemini”
8. „Śląska”
9. „Słoneczna”
10. „Multifarm”

11. „Dr. Max”
12. „DOZ Apteka”
13. „LIBRA”
14. „Multifarm”
15. „Pro-Pharma”
16. „Gemini”
17. „Śląska”
18. „Słoneczna”
19. „Pro-Pharma”
20. „Dr. Max”

21. „DOZ Apteka”
22. „LIBRA”
23. „Multifarm”
24. „Pro-Pharma”
25. „Gemini”
26. „Śląska”
27. „Słoneczna”
28. „LIBRA”
29. „Dr. Max”
30. „DOZ Apteka”

Jeśli nie są Państwo pewni, która apteka pełni w danym dniu dyżur
– można upewnić się, dzwoniąc pod numer
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 664 480 500

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

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

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

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

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 2020 r. poz. 1363 ze zm.), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r.- Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 poz. 735 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości

podaję do publicznej wiadomości

że dnia 02 listopada 2021r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Burmistrza Ujazdu,
decyzję administracyjną Nr 6/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe, na działkach nr:

że dnia 3 listopada 2021 r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Burmistrza Strzelec
Opolskich, decyzję administracyjną Nr 7/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej ulicy
Jana Rychla w Strzelcach Opolskich w ramach zadania „Poprawa funkcjonalności
układu komunikacyjnego ulicy J. Rychla w Strzelcach Opolskich” na działkach nr:

- w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:
Lp. Nr działki przed
podziałem
1.
2223/12
2.
2391/19

Lp.

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

Arkusz
mapy
22
22

1.
2.

Nr działki
przed
podziałem
2223/11
2391/1

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

Nr działki po podziale

22
22

Ujazd
Ujazd

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. 12.30-16.00. wt. - pt. 9.30-12.00).
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 3 listopada 2021 r. do 1 grudnia 2021 r.
z up. Starosty
Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Strzelce Opolskie, dnia 22.10.2021 r.

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 (Dz. U. z 2021 r.
poz. 247 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu
22 października 2021 r. na rzecz Spółki SIG PORTFOLIO 5 Sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie, Plac Marszałka Piłsudskiego 2, decyzji nr 491/2021 o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej Rożniątów o mocy do 8MW wraz
z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Rożniątowie, na działce nr 410
obręb ewid. Rożniątów.
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).
					

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903
Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903

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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 247
z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 22
października 2021 r. na rzecz Spółki Elektrownia PV 78 Sp. z o. o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Puławskiej 2, decyzji nr 490/2021 o pozwoleniu na budowę
elektrowni słonecznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w
Rożniątowie (projekt Rożniątów II), na działce nr 470 obręb ewid. Rożniątów.

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

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

Strzelce Opolskie, dnia 29.10.2021 r.

STAROSTA STRZELECKI

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka

Ujazd
Ujazd

Nr działki po podziale, działki
w liniach rozgraniczających
-

STAROSTA STRZELECKI

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

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

Obręb

Obręb

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

OBWIESZCZENIE
STAROSTY STRZELECKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

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

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

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.

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

Nr działki
przed
podziałem

Obręb

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1955/2
1946/6
1955/3
1955/4
1950
1941/11
1934/5
2012/14
2012/12
2012/13
2012/10
2012/9
1934/9
1941/18
1946/5
1934/6
1941/17

Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.

Nr działki
po podziale,
działki w liniach
rozgraniczających
1934/13
1941/24
1946/7
1934/11
1941/22

Nr działki
po podziale,
działki poza liniami
rozgraniczającymi
1934/14
1941/25
1946/8
1934/12
1941/23

- poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren
niezbędny dla obiektów budowlanych:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nr działki
przed podziałem
1941/14
2009/4
2007
1994
2008
1991

Obręb

Nr działki po podziale,

Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.

-

- nieruchomości planowane do przejęcia na rzecz Gminy Strzelce Opolskie:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nr działki
przed podziałem
1934/9
1941/18
1946/5
1934/6
1946/6
1941/17

Obręb

Nr działki po podziale

Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.

1934/13 (do przejęcia)
1941/24 (do przejęcia)
1946/7 (do przejęcia)
1934/11 (do przejęcia)
(do przejęcia w całości)
1941/22
(wygasa użytkowanie wieczyste)

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. 12.30-16.00. wt. - pt. 9.30-12.00).
Obwieszczenie wywiesza się na okres
od 5 listopada 2021 r. do 3 grudnia 2021 r.
z up. Starosty
Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
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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Życzenia dla seniorów

Ad multos annos!

ogromną przyjemnością możemy poinformować, że grono Jubilatów - mieszkańców naszego powiatu, którzy w ostatnim czasie świętowali okrągłą rocznicę
urodzin – znów się powiększyło.

Z

Pani Martha Pyka,
mieszkająca w Jemielnicy, 6 listopada
obchodziła 95. rocznicę urodzin.

Pani Stanisława Krafczyk,
mieszkanka Poręby,
7 listopada świętowała 90-lecie urodzin.

Obydwie Jubilatki z okazji tak wyjątkowych urodzin odwiedził starosta Józef Swaczyna z
gratulacjami, najlepszymi życzeniami i urodzinowym upominkami.

Do wszystkich serdecznych życzeń dla Jubilatek dołączamy również swoje:
wielu jeszcze lat w dobrym zdrowiu, pełnych uśmiechów i radosnych dni!

okazji Światowego Dnia Seniora przypadającego 14 listopada, starosta Józef
Swaczyna oraz wicestarosta Waldemar Gaida odwiedzili mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, przekazując najlepsze życzenia i słodki upominek na ręce przedstawicieli Rady Mieszkańców
wszystkich trzech Domów.
Korzystając z okazji, radiowcy z „Głosu DPS-u”, czyli cotygodniowego serwisu wiadomości o tym, co dzieje się w DPS w Strzelcach Opolskich, przeprowadzili wywiady ze
starostą i wicestarostą na temat pracy socjalnej, ci z kolei złożyli życzenia przed nadchodzącym Dniem Pracownika Socjalnego całemu personelowi DPS-ów.

