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Podczas zwołanej na 27 wrześ-
nia r. sesji Rady Powiatu, 34 z kolei w 
tej kadencji, radni wysłuchali zarówno 
Informacji Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska o stanie środowiska 
na obszarze województwa z uwzględnie-
niem powiatu strzeleckiego, jak i Infor-
macji Ośrodka Doradztwa Rolniczego i 
Izby Rolniczej o stanie rolnictwa w po-
wiecie strzeleckim.

W związku z materiałem pierwszym, 
zaprezentowanym przez Krzysztofa Ga-
worskiego, pytania zgłosił radny Jan 
Bogusz: - Wiele skarg i pytań dotyczy źle 
osadzonych pokryw studzienek kanaliza-
cyjnych w pasie drogowy i hałasu, jaki 
wywołują przejeżdżające po nich pojaz-
dy - czy to może stwarzać zagrożenie dla 
mieszkańców? Drugie zagadnienie doty-
czy wzrostu świadomości na temat se-
gregowania odpadów  w gospodarstwach 
domowych, większość robi to zgodnie z 
zasadami, jednak spora część mieszkań-
ców wyrzuca śmieci na tereny leśne bądź 
w pasie drogowym, szczególnie widocz-
ne jest to po okresie zimowym. Jak trafi ć 
do mieszkańców?

K. Gaworski: - Inspektorat Ochrony 
Środowiska nie obejmuje pomiarów ha-
łasu spowodowanego przez studzienki; 
rozwiązania należy szukać u właścicieli 
dróg, czy też instalacji kanalizacyjnej tej 
drogi. Natomiast co do drugiej kwestii - 
należy przekonywać ludzi do właściwej 
segregacji odpadów. Paląc śmieci truje-
my siebie i sąsiadów. Najgorszy jest pył, 
którego nie widać – podrażniający błony 
śluzowe i osadzający się w pęcherzykach 
oddechowych.

Do kwestii środowiska nawiązał 
także wicestarosta Janusz Żyłka, który 
uczestniczył w debacie przed podjęciem 
przez Samorząd Wojewódzki uchwały 
antysmogowej i zapytał, czy w związ-
ku z zapowiadaną kosztowną wymianą 
starych kotłów, wprowadzać się będzie 
jakąś pomoc w sfi nansowaniu zakupów 
dla mieszkańców naszego województwa 
oraz o zasady kontroli w przedsiębior-
stwach.

K. Gaworski odpowiedział, że po 
październikowej naradzie na pewno 
przekaże informacje staroście, natomiast 
co do drugiego zagadnienia poinformo-
wał: - 16 Wojewódzkich Inspektorów 
składało ofi cjalnie 5 razy projekt, aby 
zmienić zasady kontroli zawartej w usta-
wie o swobodzie działalności gospodar-
czej. Wg opinii kancelarii sejmu, takie 
przepisy obowiązują na terenie całej 
Europy i związku z tym nie można zmie-
nić zapisu ustawy.  Art. 92 mówi, że In-

Sesja Rady Powiatu
spektor może wejść na teren zakładu bez 
powiadomienia w momencie zagrożenia 
życia i zdrowia. Niejednokrotnie trudne 
było określenie zagrożenia życia i zdro-
wia, trzeba było być przygotowany na 
reakcję zwrotną zakładu, który często za-
rzucał, że nasze działania przeszkadzają 
w procesie produkcji. Skorzystaliśmy z 
tego przepisu kilkakrotnie, m.in. w 2012 
roku w Kronospanie. Od zeszłego roku 
pojawiły się nowe możliwości działania 
- powiadomienie możemy wręczyć w 
momencie wejścia na zakład, natomiast 
obowiązkiem Inspektora jest wykonanie 
w ciągu 24h pomiarów w tym zakładzie. 
Kontrola musi wiązać się z zagrożeniem 
i możliwością stwierdzenia tego pomia-
rami.

Radny Jan Zubek z kolei spytał 
Woj. Inspektora Ochrony Środowiska o 
zapis w uchwale o paleniu drewnem po-
niżej 20% wilgotności. 

K. Gaworski: - Uchwała jest autor-
ską uchwałą Sejmiku Województwa, nie 
było żadnych konsultacji z WIOŚ. Drew-
no o wilgotności 20% to próg umożliwia-
jący gazowanie węgla w piecach wyso-
kiej generacji, kanały są wąskie i przy 
większej wilgotności po 8 godzinach 
palenia piec należałoby wyczyścić, w in-
nym przypadku będzie niewydolny. 

Po tych wyjaśnieniach radni przyjęli 
informację Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska 17 „za”, 1 „wstrzy-
mujący się”.       

Informację Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego i Izby Rolniczej o stanie rolni-
ctwa w powiecie strzeleckim przedstawi-
li Halina Kryś i Herbert Czaja.

Radny Hubert Ibrom w nawiąza-
niu do tych informacji zapytał o to, czy  
wpływają skargi i protesty okolicznych 
mieszkańców spowodowane budową 
chlewni. Taki przypadek miał miejsce 
dwa lata temu w Jaryszowie.

H. Kryś:  - Nie było takich zgłoszeń. 
Wszystkie budowy miały odpowiednie 
zezwolenia m.in. Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowiska. Jedna 
budowa jest na etapie postępowania ofer-
towego.

Radny H. Ibrom: - W jakich miej-
scowościach powstają budowy?

H. Kryś: - W Zimnej Wódce, Po-
znowicach, trzecia najprawdopodobniej 
rozpocznie się w Suchodańcu.

Herbert  Czaja: - Jako instytucja 
Krajowej Rady Izb Rolniczych złoży-
liśmy wniosek do Ministerstwa Rolni-
ctwa o wprowadzenia zmian w prawie 
budowlanym, z zasadą, że jeśli ktoś chce 
budować dom na wsi, powinien w pełni 

zaakceptować istniejące warunki.
Radny H. Ibrom z kolejnym pyta-

niem zwrócił się do prezesa Izby Rolni-
czej w Opolu H. Czai: - W jaki sposób 
będzie odbywać się odgrodzenie Polski 
od terenów wschodnich w celu zapobie-
gania przemieszczania się dzików, które 
mogą być zarażone wirusem afrykań-
skiego pomoru świń?

H. Czaja: - Wnioskujemy o ogro-
dzenie terenów siatką, wkopaną na co 
najmniej pół metra w ziemię, by ogra-
niczyć wędrówki dziczyzny. Niedaw-
no minister rolnictwa ocenił, że taniej 
będzie ogrodzić całą ścianę wschodnią, 
niż sfi nansować ogrodzenia wszystkim 
rolnikom.

Radny J. Bogusz: - Moje pytanie 
dotyczy obrotów ziemią. Ostatnio stało 
się powszechne posiadanie zmieni na ho-
dowlę danieli, jeleni oraz innych, czasem 
egzotycznych, zwierząt. Czy jest w jakiś 
sposób regulowana sprzedaż zmieni, kto 
ma prawo pierwokupu? Jak jest skala 
zjawiska?

H. Czaja: - Od prawie 2 lat jest 
ograniczenie w obrocie ziemią. Ograni-
czenia były kilkakrotnie zmodyfi kowane. 
Generalnie Agencja Nieruchomości (w 
tej chwili Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa) nie może sprzedawać więk-
szych działek niż 2 ha przez kolejne 5 lat. 
Ponadto Agencja ma prawo ingerowa-
nia w obrót ziemią, natomiast  jeśli jest 
to obrót miedzy rolnikami danej gminy 
i gmin ościennych Agencja nie ingeru-
je. W przetargach ograniczonych mogą 
startować rolnicy, posiadający mniej niż 
300 ha. Procedura skomplikowała obrót 
ziemią. Jako Izba Rolnicza zabiegamy o 
zmianę ustawy, a dokładnie o wprowa-
dzenie możliwości wymiany gruntów. 
W sytuacji zakupu bądź sprzedaży lasu 
- Lasy Państwowe mają pierwszeństwo 
wejścia w transakcję.

Po tych wyjaśnieniach Informacja 
Izby Rolniczej została przyjęta przez 
radnych jednogłośnie.

W toku obrad radni jednogłośnie 
przyjęli uchwały w sprawach:
-  przyjęcia przedstawionej przez Za-

rząd Powiatu Strzeleckiego informa-
cji o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy fi nansowej Powiatu Strze-
leckiego 

-  przyjęcia informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Powiatu Strze-
leckiego za pierwsze półrocze 2017 
roku

-  przyjęcia informacji o przebiegu wy-
konania za pierwsze półrocze 2017 
roku planu fi nansowego Szpitala 

Powiatowego im. Prałata J. Glowat-
zkiego w Strzelcach Opolskich

-  przyjęcia informacji o przebiegu wy-
konania za pierwsze półrocze 2017 
roku planu fi nansowego samorzą-
dowej instytucji kultury, dla którego 
Organizatorem jest Powiat Strzele-
cki – Powiatowego Centrum Kultury 
w Strzelcach Opolskich

- nowelizacji uchwały (z 28 czerwca 
br.) w sprawie udzielenia przez Po-
wiat Strzelecki Szpitalowi Powiato-
wemu im. Prałata J. Glowatzkiego 
w Strzelcach Opolskich poręczenia 
spłaty kredytu

-  nowelizacji uchwały (z 22 lutego br.) 
w sprawie określenia zadań realizo-
wanych przez Powiat Strzelecki, na 
które przeznacza się w 2017 roku 
środki Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych 
i wysokości środków na ich fi nanso-
wanie

-  w sprawie ustalenia wysokości opłat 
za usunięcie i przechowywanie po-
jazdu usuniętego z drogi oraz wy-
sokości kosztów powstałych w razie 
odstąpienia od usunięcia pojazdu 
(nowe opłaty będą obowiązywały od 
początku 2018 r., zatem wysokość 
stawek zostanie opublikowana w 
numerze grudniowym naszego dwu-
tygodnika – przyp. red.)

-  udzielenia z budżetu Powiatu Strze-
leckiego pomocy fi nansowej Gminie 
Sulęczyno w wys. 30 tys. zł (na usu-
wanie skutków sierpniowych nawał-
nic)

-  udzielenia z budżetu Powiatu Strze-
leckiego pomocy fi nansowej Gminie 
Cisek w wys. 15 tys. zł (na usuwanie 
skutków lipcowej trąby powietrznej)

-  zmiany wieloletniej prognozy fi -
nansowej Powiatu Strzeleckiego na 
lata 2017-2020

-  zmiany budżetu i zmian w budżecie 
Powiatu Strzeleckiego na rok 2017.
W kolejnym punkcie obrad, przed 

głosowaniem nad projektem nowelizacji 
uchwały z 26 lipca br. w sprawie zatwier-
dzenia planu fi nansowego i inwestycyj-
nego na rok 2017 Szpitala Powiatowego 
im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach 
Opolskich, radni wysłuchali wyjaśnień 
dyrektor Beaty Czempiel.

- Szpital wnosi o pozytywnie zaopi-
niowanie zmian w planie fi nansowym. 
Zmiana polega na zwiększeniu przy-
chodów i kosztów, wynik fi nansowy nie 
ulega zmianie. Przede wszystkim zmiana 
spowodowana jest wzrostem przycho-
dów związanych z zawarciem umowy 

przez szpital na koordynowaną opiekę 
nad kobietą ciężarną, a także w związku 
ze zwiększeniem przychodów na pod-
wyżki dla pielęgniarek położnych oraz 
dla ratowników. Podpisanie umów w za-
kresie świadczeń opieki zdrowotnej na 
IV kwartał pozwoliło na zwiększenie po 
stronie przychodów i kosztów, analogicz-
nie wzrost wynagrodzeń pracowników, 
następnie pozycje związane z zakupami 
na remonty, zwiększenie na usługi zwią-
zane z wzrostem cen usług za pranie, 
zmniejszenie związane z zatrudnieniem 
pracowników z orzeczeniem stopnia nie-
pełnosprawności. W niewielkim stopniu 
uległ zmianie plan inwestycji: pojawił się 
zapis modernizacji oddziału wewnętrz-
nego (inwestycja miałby być zrealizowa-
na w roku 2020).

Ta uchwała również została przyjęta 
jednogłośnie.

W punkcie obrad interpelacje, zapy-
tania, wnioski radny K. Kubal zapytał 
dyrektor Czempiel o to, czy w szpitalu 
z dniem 1 października zmieniają się za-
sady opieki całodobowej w soboty, nie-
dziele i święta? 

B. Czempiel - Od 1 października u 
nas wszystko pozostaje na takich samych 
zasadach jak od 10 lat. Zmienia się sy-
tuacja tych szpitali, które nie miały POZ 
nocnej i świątecznej opieki. 

Radny J. Bogusz: - Proszę o prze-
gląd studzienek Powiatu Strzeleckiego, 
szczególną uwagę proszę zwrócić na ul. 
Wolności w Szymiszowie, naprzeciwko 
posesji Pana Rakoczy. Druga sprawa. 
W ostatnim czasie zostały wykoszone 
pobocza. Tym samym bardziej widocz-
ne są porzucone śmieci w pasie drogo-
wym. Bardzo proszę o uporządkowanie, 
zwłaszcza w pobliżu wysypiska śmieci 
na ul. Dworcowej w Szymiszowie. Trze-
cia sprawa. Związana jest również w 
wykoszeniem poboczy. Krzewy, które 
zostały zasłaniają widoczność na dro-
gach stanowiących własność Powiatu 
Strzeleckiego.

Radna Gizela Szendzielorz z kolei 
podziękowała za objęcie patronatem Sta-
rosty Strzeleckiego  Biegu Leśnicka Piąt-
ka oraz ufundowanie nagród i pucharów 
oraz za obecność radnych na tej  imprezie 
oraz pogratulowała organizacji Święta 
Chleba 2017.

Oprac. mg

Debata oświatowa to temat 
kolejnej sesji Rady Powiatu 
zwołanej na 25 października br.

Powiat Strzelecki był jednym z 
pierwszych samorządów, który fi nan-
sowo wsparł (kwotą 50 tysięcy zło-
tych) utworzenie kierunku lekarskiego 
na Uniwersytecie Opolskim. Było to 
w marcu tego roku, a już 11 paździer-
nika br. pierwszych stu studentów me-
dycyny złożyło ślubowanie podczas 
inauguracji działalności Collegium 
Medicum Uniwersytetu Opolskiego.

Przyszli lekarze będą się kształcić nie tyl-
ko w murach uczelni, ale i w Uniwersyte-
ckim Szpitalu Klinicznym, w który został 
przekształcony WCM, a także w wybra-
nych, bardzo dobrych, szpitalach na tere-
nie Opolszczyzny. Wśród nich  znalazła 
się również nasza placówka – Szpital 
Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego 
w Strzelcach Opolskich.

W  historycznej inauguracji nowego 
kierunku na Uniwersytecie Opolskim, na 
którą zaproszono przedstawicieli fi rm, 
instytucji i samorządów, brał udział mini-
ster szkolnictwa wyższego Jarosław Go-
win, który wraz z Karolem Cebulą, ho-
norowym senatorem UO, odsłonił tablicę 
upamiętniającą wszystkich darczyńców, 
którzy przyczynili się do uruchomienia 
medycyny w naszym województwie.

Medycyna na UO - z naszą cegiełką

październik 2017 r.

marzec 2017 r.

Czwarta już edycja Białej Soboty 
za nami. Dzięki niej 7 października br. 
w Szpitalu Powiatowym im. Prałata J. 
Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich z 
bezpłatnych badań i konsultacji skorzy-
stało 296 mieszkańców naszego powia-
tu. Na szczęście. Na szczęście, bo z tej 
grupy aż 81 osób skierowanych zostało 
do dalszego leczenia w poradniach spe-
cjalistycznych. 

- Ta akcja profi laktyczna od począt-
ku pomyślana była jako przesiewowa, a 
więc spełnia nasze oczekiwania – ocenia 
jej inicjator Waldemar Gaida, członek 
Zarządu Powiatu. – Kiedy kolejki do le-
karzy wydłużają się, bo nakłady na zdro-
wie od dawna są poniżej wszelkich norm, 
niektóre samorządy, a przynajmniej 
nasz, starają się robić wszystko co w ich 
mocy, by ułatwić dostęp do specjalistów, 
zwłaszcza tych, których brak jest najbar-
dziej odczuwalny. Stąd właśnie pomysł, 
by przed tegoroczną Białą Sobotą prze-
prowadzić ankietę wśród mieszkańców 
i zapytać o ich potrzeby. Jeśli chcemy 
zadbać o własne zdrowie, musimy badać 
się profi laktycznie. To zresztą podkreślał 
na łamach naszego dwutygodnika znany 
kardiolog dr n. med. Janusz Prokopczuk, 
z którego wiedzy korzystaliśmy w tym 
roku kolejny raz. A skoro aż 81 osób 
skierowanych zostało do dalszego lecze-
nia, i podobny odsetek kierowany był do 

specjalistów 
p o d c z a s 
p o p r z e d -
nich edycji, 
świadczy o 
tym, że Biała 
Sobota jest 
nie tylko potrzebna, ale wręcz niezbęd-
na!

- Absolutna większość osób, które 
skorzystały z porady specjalisty, bardzo 
pozytywnie wypowiadała się o Białej 
Sobocie i o możliwości konsultacji u 
wybranego lekarza. Jednak słyszałam też 
zdanie, że endokrynolog nie robi USG 
tarczycy. 

- Nie mamy nieograniczonych środ-
ków, z których możemy czerpać do woli. 
Budżet Powiatu Strzeleckiego jest ogra-
niczony. Sfi nansowanie badań laborato-
ryjnych wskazanych przez specjalistów 
uczestniczących w Białej Sobocie oraz 
lekarskie porady kosztują. Mieszkaniec 
powiatu strzeleckiego za to nie płaci, 
ale płaci nasz samorząd. Jeśli po wizy-
cie lekarz oceni, że konieczna jest dalsza 
diagnostyka, skieruje na nią pacjenta. 
Nie wszyscy przecież potrzebują wszel-
kich możliwych badań i nie każda osoba, 
która wybierze się do endokrynologa, 
potrzebuje USG tarczycy. To do lekarza, 
a nie pacjenta należy ocena, jakie ewen-
tualne badania są mu potrzebne. 

Przebadano 296 osób
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Tytuł nadaje się za wybitne zasługi 
na rzecz Powiatu Strzeleckiego, przy-
czyniające się do jego rozwoju oraz 
wzbogacające dorobek w różnych dzie-
dzinach życia społecznego i gospodar-
czego. Może być nadawany obywatelom 
polskim, z wyłączeniem mieszkańców 
Powiatu Strzeleckiego oraz obywatelom 
innych państw.

Wniosek o nadanie tytułu mają pra-
wo złożyć:
1.  100 mieszkańców Powiatu Strzele-

ckiego;
2.  Komisje stałe Rady Powiatu Strzele-

ckiego;
3.  Zarząd Powiatu Strzeleckiego. 

Wniosek o nadanie tytułu powinien 
zawierać następujące dane osoby zgło-
szonej do wyróżnienia:
1.  imię i nazwisko,
2.  datę i miejsce urodzenia,
3.  miejsce zamieszkania,
4.  obywatelstwo,
5. szczegółowe uzasadnienie ze wska-

zaniem wybitnych zasług na rzecz 
Powiatu Strzeleckiego,

6.  oznaczenie wnioskodawcy  i podpis.

Wnioski o nadanie tytułu zgłasza się 
do Starostwa Powiatowego w Strzelcach 
Op. (na adres Starostwo Powiatowe, 47-
100 Strzelce Op. ul. Jordanowska 2) lub 
za pośrednictwem elektronicznej skrzyn-
ki podawczej Starostwa Powiatowego 
(www.bip.powiatstrzelecki.pl) w termi-
nie do dnia 31 października. 

Wnioski o nadanie tytułu rozpatry-
wane są do 30 listopada przez Kapitułę 
Tytułu „Honorowy Obywatel  Powiatu 
Strzeleckiego” powołaną przez Radę Po-
wiatu Strzeleckiego. 

Do wniosku należy dołączyć zdjęcia, 
artykuły prasowe, dyplomy, certyfikaty, 
itp. potwierdzające osiągnięcia kandy-
data, uchwałę danego organu uchwało-
dawczego (w przypadku wnioskodaw-
cy wskazanego w § 5 pkt 2 i 3), podpis 
głównych inicjatorów akcji zgłoszenia 
kandydata w przypadku wniosku 100 
mieszkańców Powiatu Strzeleckiego.

Osoby uhonorowane wyżej wymie-
nionym tytułem otrzymują pamiątkowe 
dyplomy podczas corocznej Gali Lau-
ri. Szczegółowe informacje oraz wzór 
wniosku dostępne są na stronie interne-
towej www.powiatstrzelecki.pl

Procedury nadawania tytułu 
„Honorowy Obywatel 

Powiatu Strzeleckiego”

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Strzeleckiego 
nr 481/2017 z dnia 12.10.2017r.

w sprawie konsultacji 
„Rocznego Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018” 

ogłasza się konsultacje dla organizacji pozarządowych 
w sprawie w/w programu.

Konsultacje trwają od dnia 16.10. do 20.10.2017 roku.

Konsultacje będą przeprowadzone pisemnie w następującej formie:
1) Na podstawie wypełnionych przez organizacje ankiet odnośnie programu,  

a opracowanych w Zespole ds. Promocji Powiatu,
2)  Na podstawie otrzymanych stanowisk w sprawie programu drogą poczty tradycyj-

nej lub elektronicznej (mailem) lub faksem na adres:
-  pp@powiatstrzelecki.pl
-  Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
 Zespół ds. Promocji Powiatu
 Ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
-  fax: 77 4401 701.

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 informacji, o których wyżej, nie będą roz-
patrywane.

Dla osób, którzy chcą robić w życiu 
coś pożytecznego, czuć wyjątkowość 
swojej profesji i mieć stałość zatrudnie-
nia, strzelecka komenda Policji zaprasza 
25 października o godz. 10.00 do Po-
wiatowego Urzędu Pracy w  Strzelcach 
Opolskich na spotkanie w sprawie pro-
mocji zawodu POLICJANT.

To zawód dla ludzi z pasją. Dużo 
wymagający i dużo dający w zamian. 
Co trzeba zrobić, aby służyć w Policji? 
Oto szybki sposób na przejście wyma-
ganych procedur. Kto ma szansę na 
służbę w Policji? 

Każdy, kto chciałby wstąpić w sze-
regi tej formacji musi spełnić następujące 
wymagania:
• obywatel polski o nieposzlakowanej 

opinii
• który nie był skazany prawomocnym 

wyrokiem sądu za przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe

• korzystający z pełni praw publicz-
nych

• posiadający co najmniej średnie wy-
kształcenie

• posiadający zdolność fizyczną i 
psychiczną do służby w formacjach 
uzbrojonych, podległych szczegól-
nej dyscyplinie służbowej, której 
gotów jest się podporządkować 

• dający rękojmię zachowania tajem-
nicy stosownie do wymogów okre-
ślonych w przepisach o ochronie 
informacji niejawnych

• ponadto mężczyźni powinni posia-
dać uregulowany stosunek do służby 
wojskowej 
Tyle mówią podstawowe wymogi 

formalne. Jeżeli je spełniasz, to znaczy, 

że możesz rozpocząć starania o przyjęcie 
do służby. 

Co należy zrobić na samym po-
czątku? 

Krok pierwszy to złożyć wszystkie 
dokumenty niezbędne do przyjęcia, po-
nieważ z tą chwilą rozpoczyna się postę-
powanie kwalifikacyjne. Jednak jeszcze 
przed ich złożeniem kandydat czy kan-
dydatka powinni dokładnie zapoznać się 
z ogłoszeniami o doborze do Policji. Nie-
zbędne informacje, wzory dokumentów 
są umieszczone na stronie internetowej 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu 
(www.opolska.policja.gov.pl) i Komendy 
Głównej Policji (www.policja.pl). 

Kolejne etapy? 
Kandydaci muszą wykazać się wie-

dzą z zakresu funkcjonowania władzy 
ustawodawczej, wykonawczej i sądow-
niczej oraz z zakresu bezpieczeństwa 
publicznego - test z wiedzy obejmuje 40 
pytań. Następnie każdy musi pokonać 
sprawnościowy tor przeszkód w odpo-
wiednim czasie. Taki test sprawności 
fizycznej sprawdza szybkość, zwinność, 
siłę i wytrzymałość kandydatów. Kolejne 
etapy to test psychologiczny tzw. Mul-
tiSelect, który bada predyspozycje inte-
lektualne i osobowościowe kandydata do 
służby w Policji, rozmowy kwalifikacyj-
ne  m.in. mające na celu poznanie kandy-
data do służby i ocenę jego społecznych 
postaw wobec ludzi, jego motywacji do 
podjęcia służby w Policji. Poszczególne 
etapy są punktowane i trzeba uzyskać 
odpowiednią ich ilość, która decydować 
będzie o dalszym przyjęciu. Na samym 
końcu komisja lekarska ocenia zdolność 
fizyczną i psychiczną do służby.

Korzyści jakie służący z oddaniem 
ojczyźnie i społeczeństwu Policjant 
może uzyskać: 
• skrócony staż pracy niezbędny do 

uzyskania świadczeń emerytalnych 
(25 lat służby – 55 lat życia)

• możliwość kształcenia się i awan-
sowania zarówno w stopniu jak i na 
stanowisku

• szeroki wachlarz możliwości sa-
morealizacji poprzez wybór rodza-
ju służby (prewencja, kryminalny, 
wspomagająca)

• możliwość realizowania ambitnych 
planów dotyczących współtworze-
nia życia społeczeństwa, niesienia 
pomocy potrzebującym, wspierania 
pokrzywdzonych i poszkodowanych

• uzyskiwanie stałego i pewnego źród-
ła dochodu dla siebie i rodziny

• możliwość otrzymania dodatkowych 
świadczeń dla uprawnionych:
-  dopłata do wypoczynku,
-  zwrot kosztów dojazdu do służ-

by,
-  ekwiwalent za umundurowanie,
-  mieszkanie służbowe lub rów-

noważnik za jego brak,
-  nagrody roczne i motywacyjne,
-  zapomogi.
25 października 2017 roku o go-

dzinie 10.00  w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Strzelcach Opolskich odbędzie 
się spotkanie z przedstawicielami strze-
leckiej komendy, którzy będą zachęcać 
osoby do wstąpienia w szeregi Policji. 
Wszyscy zainteresowani będą mogli 
uzyskać pełne informacje na temat rekru-
tacji oraz predyspozycji, jakie powinien 
posiadać policjant.

I ty możesz zostać policjantem

Konsultacje projektu 
"Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018"

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. zmianie 
uległy zasady wydawania legitymacji 
osoby niepełnosprawnej. Zmiana doty-
czy przede wszystkim blankietu legi-
tymacji osoby niepełnosprawnej oraz 
okresu ważności legitymacji osoby nie-
pełnosprawnej. 

Wnioski o wydanie legitymacji skła-
da się do powiatowego zespołu ds. orze-
kania o niepełnosprawności właściwego 
wg miejsca zamieszkania wnioskodawcy. 

Legitymacja jest wydawana na pod-
stawie ostatniego, posiadanego przez 
wnioskodawcę prawomocnego orzecze-
nia o niepełnosprawności, o stopniu nie-
pełnosprawności lub o wskazaniach do 
ulg i uprawnień na okres ważności orze-
czenia, nie dłużej jednak niż na okres:
• 5 lat, w przypadku legitymacji dzieci 

do 16 roku życia,
• 10 lat, w przypadku legitymacji osób 

do 60 roku życia.
• Osoby po 60 roku życia mogą otrzy-

mać legitymację na stałe (jeśli posia-
dają orzeczenie o stopniu niepełno-
sprawności wydane na stałe). 
Stopień niepełnosprawności oraz 

symbole przyczyny niepełnosprawności 
będą umieszczane w legitymacji wyłącz-

Zmiany w legitymacjach 
osób niepełnosprawnych

nie na wniosek osoby niepełnosprawnej. 
Należy jednak mieć na uwadze, że umiesz-
czenie na legitymacji symbolów i stopnia 
może warunkować przyznanie określo-
nych odrębnymi przepisami ulg i upraw-
nień (np. uprawnień do ulgowych przejaz-
dów środkami transportu publicznego).

Zmianie uległ sposób rozpatrywa-
nia wniosków o wydanie legitymacji. 
Aktualnie Powiatowy Zespół będzie 
jedynie przyjmował wnioski o wydanie 
legitymacji, weryfikował i przekazywał 
(za pośrednictwem systemu informatycz-
nego) do podmiotu zewnętrznego, który 
będzie zajmował się produkcją blankie-
tów legitymacji osoby niepełnosprawnej. 
I ostatecznie Powiatowy Zespół będzie 
przekazywał wydaną legitymację wnio-
skodawcy.

Nowa legitymacja osoby niepełno-
sprawnej będzie wykonana z takiego ma-
teriału i w takim rozmiarze, jak dowód 
osobisty. Na legitymacji umieszczany bę-
dzie tzw. QR kod, który zawierać będzie 
PESEL osoby niepełnosprawnej i nr legi-
tymacji oraz na wniosek osoby dane do-
tyczące stopnia niepełnosprawności oraz 
symbolu przyczyny niepełnosprawności.

Na chwilę obecną nie uruchomiono 

produkcji blankietów. Osoby niepełno-
sprawne mogą jednak składać do Powia-
towego Zespołu ds. Orzekania o Niepeł-
nosprawności w Strzelcach Opolskich 
wnioski o wydanie legitymacji osoby 
niepełnosprawnej.

Ponadto została wprowadzona opła-
ta za wydanie duplikatu legitymacji (w 
przypadku zniszczenia lub utraty posia-
danej legitymacji). Opłata wynosi 15 zł 
i stanowić będzie dochód budżetu pań-
stwa.

Należy zaznaczyć, że legitymacje 
wystawione przed dniem 1 września 
2017 r. zachowają ważność na czas w 
nich określony. Natomiast jeśli osoba 
niepełnosprawna nie posiada ważnej 
legitymacji osoby niepełnosprawnej, i 
oczekuje na wydanie nowej legitymacji, 
może posługiwać się posiadanym orze-
czeniem o niepełnosprawności, stopniu 
niepełnosprawności lub o wskazaniach 
do ulg i uprawnień. 

Szczegółowych informacji na temat 
legitymacji można uzyskać w Powiato-
wym Zespole ds. Orzekania o Niepełno-
sprawności w Strzelcach Opolskich, ul. 
B. Chrobrego 5, pokój nr 1 oraz pod nr 
telefonu 77 4613381.

7 lipca br. przez gminę Cisek prze-
szły silne wiatry i nawałnice, w wyniku 
których uszkodzeniu uległo 49 budyn-
ków mieszkalnych w miejscowości 
Landzmierz. Rada Powiatu poparła 
wniosek Zarządu Powiatu Strzeleckiego i 
na sesji 27 września  br. podjęła uchwałę 
o udzieleniu pomocy finansowej Gminie 

Cisek w wysokości 15 tysięcy zł z prze-
znaczeniem na finansowanie wydatków 
związanych z usuwaniem skutków na-
wałnicy. 

Starosta Józef Swaczyna symbolicz-
ny czek przekazał 16 października na 
ręce wójta gminy Cisek Alojzego Parysa 
i skarbnik Aliny Hanisz.

Pomagamy gminie Cisek

Przewodniczący Zarządu Związ-
ku Powiatowo - Gminnego „JEDŹ Z 
NAMI" na podstawie  art. 10 ust. 1 w 
zw. art. 14 ustawy z dnia 16 grudnia 
2010 r. o publicznym transporcie zbio-
rowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1867 ze 
zm.) podaje do wiadomości informa-
cję o opracowaniu projektu aktualiza-
cji: „Planu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego dla 
Związku Powiatowo – Gminnego „JEDŹ  
Z NAMI".

Z treścią  dokumentu  można zapo-
znać  się od dnia 19 października  2017 r .
a)  w siedzibie Związku Powiatowo-

-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” w 
Strzelcach     Opolskich,  ul. Jor-

O G Ł O S Z E N IE
Związku  Powiatowo - Gminnego  „JEDŹ  Z  NAMI"

z dnia 17 października 2017 r.
w  sprawie: przyjęcia projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego  rozwoju publicznego trans-

portu  zbiorowego dla Związku Powiatowo - Gminnego "JEDŹ Z NAMI"

danowska 2 , w poniedziałki w 
godz. 14:00 - 16:00; środy w godz. 
7:00-14:00-pokój 309.

b) na stronach Biuletynu Informacji 
Publicznej Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich - zakład-
ka: Związek Powiatowo – Gminny 
„JEDŹ Z NAMI”.

Opinie do projektu w/w dokumentu 
można składać w terminie do dnia 9 li-
stopada 2017 r.:
a)  w formie pisemnej na adres: Zwią-

zek Powiatowo-Gminny „JEDŹ Z 
NAMI” w Strzelcach Opolskich,  
47-100 Strzelce Op., ul. Jordanow-
ska 2 ,

b) za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, na adres e-mail:  
zwiazek@ powiatstrzelecki.pl, bez 
konieczności opatrywania ich bez-
piecznym podpisem elektronicz-
nym.

Rozpatrywane  będą   jedynie  opi-
nie, które wpłyną  do  Związku Powia-
towo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” w 
Strzelcach Opolskich w terminie do dnia 
9 listopada 2017 r.

Przewodniczący Zarządu Związku                                                  
                  Powiatowo - Gminnego 

„JEDŹ Z NAMI"
Waldemar Gaida



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

16 października br. w CKZiU  
w Strzelcach Opolskich odbyła się 
uroczystość ślubowania pierwsze-
go rocznika klas mundurowych oraz 
nadania stopnia młodszego kadeta.  
Uroczyste ślubowanie złożyli uczniowie 
uczący się w zawodach:
•    technik mechanik - klasa strażacka 

o specjalności obsługa urządzeń i 
sprzętu ratunkowo –gaśniczego 

•    technik logistyk - klasa penitencjar-
na o o specjalności logistyka służby 
więziennej. 
W tym szczególnym wydarzeniu 

wzięli udział zaproszeni goście: Walde-
mar Gaida – Członek Zarządu Powiatu 
Strzeleckiego, Robert Socha  - specjali-
sta ds. obronnych Kuratorium Oświaty 
w Opolu, Ewa Pinkawa - Naczelnik Wy-
działy EKT Starostwa Powiatowego w 
Strzelcach Opolskich, st.bryg Wojciech 
Lisowski - Komendant Powiatowy Stra-
ży Pożarnej w Strzelcach Opolskich, płk 
Andrzej Tesarewicz - Dyrektor Zakładu 
Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich, 
Grzegorz Płatek - Prezes Zarządu Tere-
nowego Jednostki Terenowej Huzar Sto-
warzyszenia Ligi Obrony Kraju w Strzel-

Zupełnie wyjątkowo obchodzono 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Strzelcach Opolskich Dzień Edukacji 
Narodowej 3 października. Podczas uro-
czystości w sali gimnastycznej doszło 
do podpisania umowy rozwijającej part-
nerstwo szkoły z Politechniką Opolską, 
która obejmie swoim patronatem jedną z 
klas Liceum Ogólnokształcącego im. W. 
Broniewskiego. Uczniowie klasy o profi-
lu politechnicznym będą mogli korzystać 
z bazy i wyposażenia politechniki, a jej 
wykładowcy poprowadzą również część 
zajęć, m.in. z informatyki czy robotyki.

Umowę podpisali dyrektor Jan 
Wróblewski i prof. dr hab. inż. Tomasz 
Boczar dziekan Wydziału Elektrotech-
niki, Automatyki i Informatyki, gdyż to 
właśnie ten wydział obejmuje patronat 
nad klasą. Ze strony organu prowadzące-
go podpisy złożyli starosta strzelecki Jó-
zef Swaczyna i członek zarządu powiatu 
Waldemar Gaida. Jest to pierwsza tak ści-
sła współpraca uczelni ze szkołą średnią 
poza Opolem.

12 października w Zespole Szkół 
Specjalnych w Kadłubie świętowano 
DEN. W ten szczególny dzień miesz-
kańcy i pracownicy Domu Pomocy 
Społecznej zaprosili na uroczysty apel 
pracowników Szkoły.  Oprawę artystycz-
ną przygotowali absolwenci i uczniowie 
szkoły pod kierunkiem p. Heleny Sachta-
-Griner. Życzenia w imieniu wszystkich 
złożyła s. Agnieszka. Na koniec - jak 
co roku - dyrektor szkoły,      s. Jolanta 
Wojtaszak, podziękowała za codzien-

We wrześniu w Zespole Placówek 
Oświatowych w Leśnicy odbyły się 
pierwsze zajęcia w ramach innowacji 
pedagogicznej „W świecie dźwięków”. 
Uczniowie z zapałem i zaangażowa-
niem brali udział w zabawach 
słuchowych: poszukiwali źródła 
dźwięku, wskazywali, skąd do-
chodzi dźwięk oraz słuchowo 
– ruchowych, w których musieli 
odpowiednio reagować na usły-
szane dźwięki i odgłosy. Na ko-
niec zajęć uczestnicy mieli moż-
liwość zrelaksowania się przy 
spokojnej muzyce, która przywo-
łała miłe wspomnienia. Każde z 
tych wspomnień, symbolizowane 
przez kolorową kokardę, zostało 
umieszczone na wspólnie wyko-
nanym drzewie. 

Zajęcia stanowiły wstęp do 
cyklu zajęć, których głównym ce-
lem jest kształtowanie wrażliwo-
ści słuchowej uczniów z niepeł-
nosprawnością intelektualną w 

Umowa ZSO z Politechniką Opolską

Pierwsza taka umowa Politechniki Opolskiej ze szkołą średnią spoza stolicy województwa

Gratulacje i podziękowania dla wicedyrektor ZSO Wandy Treli

Ślubowanie klas mundurowych 
i przyjęcie do klasy patronackiej

cach Opolskich oraz rodzice uczniów.
Punktem kulminacyjnym uroczy-

stości było złożenie ślubowania według 
ceremoniału wojskowego. Ślubowali: 
dbać o honor Ojczyzny, szanować flagę 
i godło państwowe, strzec honoru kadeta 
oraz przestrzegać zasad etyki służb mun-
durowych, godnie reprezentować szkołę, 
dbać o jej dobre imię i przestrzegać Sta-
tutu szkoły i Regulaminu Klas Wojsko-
wych,  postępować honorowo i zgodnie  
z zasadami dobrych obyczajów, mając na 
względzie szacunek dla innych ludzi. Po 
ślubowaniu przyszli technicy otrzymali 
tytuł młodszego kadeta.

W czasie  uroczystości miało miej-
sce  przyjęcie do klasy patronackiej 
uczniów klasy pierwszej uczących się 
w zawodzie technik mechatronik oraz 
w zawodzie technik mechanik. Patronat 
nad klasą obejmie „Kronospan” OSB sp. 
z o.o. Z tej okazji gościliśmy  członka 
zarządu oraz dyrektora zakładu DSO sp. 
z o.o. Piotra Herchela oraz mentorów.  
„Kronospan” będzie wspierał szkołę w 
kształceniu praktycznym. Uczniowie 
będą realizować na terenie „Kronospa-
nu” zajęcia dydaktyczne oraz będą mo-

gli w czasie wakacji odbywać staże, aby 
szlifować praktyczne umiejętności tak 
bardzo przydatne na rynku pracy.

Dzień Edukacji Narodowej 
w ZSS Kadłub

ną, zwykłą a przecież i niezwykłą pracę 
wręczając każdemu kwiat słonecznika, 
niektórym zaś również nagrodę finanso-
wą. Siostra dyrektor otrzymała natomiast 
bukiet wrzosów.

W tym samym czasie trójka naszych 
nauczycieli: p. Barbara Macygon, p. Iwo-
na Mielcarz i p. Roman Bem brali udział 
w wojewódzkich obchodach DEN. Zo-
stali oni odznaczeni Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej. 

Gratulujemy!

Startuje innowacja
stopniu umiarkowanym. Zaburze-
nia istniejące w sferze słuchowej 
ograniczają skuteczną interpreta-
cję bodźców płynących z otocze-
nia, co przekłada się na trudności 
w orientacji i utrudnia właściwe 
reagowanie w sytuacjach społecz-
nych. Ma to duże znaczenie dla 
ogólnego samopoczucia i rozwoju 
samooceny. U uczniów z niepeł-
nosprawnością intelektualną w 
stopniu umiarkowanym praca nad 
rozwijaniem sfery słuchowej ma 
szczególne znaczenie ze względu 
na ich znacznie osłabione możli-
wości analizy i interpretacji syg-
nałów płynących z otoczenia. 

Innowacja będzie realizowa-
na w roku szkolnym 2017/2018. 
Obejmuje cykl 10 zajęć, których 
tematyka będzie odzwierciedlała 
aktualne wydarzenia i rozwija-

ła zainteresowania uczniów np. święta, 
pory roku, warunki pogodowe, ważniej-
sze wydarzenia w szkole. 

Karolina Piwowar, Anita Wiener
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Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

Jak co roku podczas powiatowej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej wręczane są Nagrody Starosty Strzeleckiego dla najlepszych nauczycieli. Naj-
lepszych, czyli nieprzeciętnych. 

W tym roku otrzymali je:
• Mirosław Bratek - nauczyciel matematyki w Zespole Placówek Oświatowych 

w Leśnicy
• Krzysztof Kalisz - nauczyciel przedmiotów branży ekonomicznej w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich 
• Halina Kajstura - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawiczne-

go w Strzelcach Opolskich
• Agnieszka Kozłowska - nauczycielka języka angielskiego w Centrum Kształ-

cenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
• Halina Łyżwa - nauczycielka zajęć rehabilitacyjnych, logopedycznych, rewali-

dacyjno – wychowawczych, wczesnego wspomagania rozwoju i opiekuńczo – 
wychowawczych w Zespole Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej 
w Zawadzkiem 

• Marta Kurowska - nauczycielka języka niemieckiego i przedmiotów branży 
turystycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich

• Katarzyna Malara - psycholog  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 
Strzelcach Opolskich

• Teresa Marchewka - nauczycielka geografii i chemii w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Strzelcach Opolskich

• Beata Mehlich - nauczycielka wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących w Strzelcach Opolskich

• Iwona Mielcarz - nauczycielka zajęć rozwijających kreatywność, funkcjono-
wania osobistego i społecznego, przysposobienia do pracy i zajęć rozwijających 
komunikowanie się w Zespole Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecz-
nej w Kadłubie

• Dorota Nemś - nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Zawadzkiem

• Anna Rzeźniczek - nauczycielka języka niemieckiego, muzyki, plastyki i zajęć 
artystycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich

• Maciej Skrabania - nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem

• Dominika Swaczyna- Piechaczek - nauczycielka języka niemieckiego w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich

• Marek Walichowski - nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bez-
pieczeństwa w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy

• Jolanta Wojtaszek - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych  przy Domu Pomocy 
Społecznej w Kadłubie.

• Aleksandra Wnuk- Cejzik - nauczycielka chemii i przedmiotów branży tu-
rystycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich.

Ten wyjątkowy dzień jest też okazją do przekazania gratulacji przez władze 
Powiatu Strzeleckiego tym pedagogom, którzy za swoje osiągnięcia zostali uhono-
rowani innymi nagrodami.

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej - Artur Gołdyn, nauczyciel języka nie-
mieckiego i angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opol-
skich

Nagroda Opolskiego Kuratora Oświaty - Marek Rosiński, nauczyciel historii, 
wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa w Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Złoty Medal za długoletnią służbę:
• Małgorzata Tacica – nauczycielka w  Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
• Bogusław Furman – nauczyciel w Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-

wicznego w Strzelcach Opolskich

Srebrny Medal za długoletnią służbę:
• Mirosława Stańczak - wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-

wicznego w Strzelcach Opolskich
• Wiesława Tubek - nauczycielka w Zespole Szkół Ogólnokształcących w 

Strzelcach Opolskich

Medal Komisji Edukacji Narodowej:
• Adriana Kraik – wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-

nego w Strzelcach Opolskich 
• Ilona Hajduk – nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach 

Opolskich
• Wiesława Tubek – nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzel-

cach Opolskich
• Iwona Mielcarz – nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomo-

cy Społecznej w Kadłubie
• Barbara Macygon - nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Po-

mocy Społecznej w Kadłubie
• Roman Bem - nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Spo-

łecznej w Kadłubie
• Ewa Hajduk – nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy
• Marek Walichowski – nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy
• Agnieszka Rużycka – Rączkowska – psycholog Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w  Strzelcach Opolskich

Nauczyciele uhonorowani Nagrodą Starosty Strzeleckiego
o czym szerzej - obok

Gratulacje dla nauczycieli uhonorowanych nagrodami resortowymi
o czym szerzej - obok

Podziękowania od dyrekcji i społeczności uczniowskiej CKZiU 
dla wicemarszałka województwa Romana Kolka, 

Zarządu Powiatu - starosty Józefa Swaczyny, wicestarosty Janusza Żyłki, 
członków: Kazimierza Kubala, Jana Zubka, 

Waldemara Gaidy oraz naczelnik EKT Ewy Pinkawy i naczelnika WI Marcina Hurka 
- najbardziej zaangażowanym w ostatni projekt dla szkoły

Podziękowania dla zespołu nauczycieli CKZiU, 
którzy w czasie wakacji nie szczędzili czasu, by wszystkie urządzenia trafiły do nowych pracowni

Najlepsze dla najlepszych!
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszym powiecie 
miała w tym roku zupełnie wyjątkowy charakter. Połączona została 
z otwarciem nowych pracowni w CKZiU, dzięki ostatniemu projek-
towi "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu 
branżach", za sprawą którego trafiło do szkoły ponad 2,1 mln złotych. 
Zdecydowana większość, bo 1,8 miliona to dofinansowanie ze środ-
ków unijnych, ale ponad 300 tysięcy złotych dołożył Powiat Strzele-
cki ze swojego budżetu.



Październik w Powiatowym Centrum Kultury 
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14 października br. swój Jubileusz 90-lecia urodzin obchodziła Pani Marianna 
Korycka, mieszkanka DPS w Strzelcach Opolskich. 

Najserdeczniejsze życzenia zdrowia i gratulacje przekazał Jubilatce w imieniu ca-
łej naszej społeczności Waldemar Gaida, członek Zarządu Powiatu.

Ad multos annos!

W związku z realizacją projektu 
„Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie 
rodzin przeżywających problemy opie-
kuńczo –wychowawcze oraz wsparcie 
pieczy zastępczej” które był realizowany 
prze Regionalny Ośrodek Polityki Spo-
łecznej i Opolskie Centrum Demokracji 
Lokalnej FRDL dzieci i młodzież z ro-
dzin zastępczych Powiatu Strzeleckiego 
miały okazję wyjechać do Zakopanego 
gdzie uczestniczyli  w kolonii letniej i 
obozie językowym. 

Poza doskonaleniem umiejętności 
językowych dzieci miały okazję uczest-

niczyć w wycieczkach autokarowych 
podczas których zwiedzili Zalew Czor-
sztyński oraz zamek w Niedzicy. W 
czasie pieszych wycieczek zapoznali się 
bliżej z historią, folklorem i kulturą re-
jonów Zakopanego. Oczywiście nie za-
brakło tam również pieszych wycieczek 
górskich,  warsztatów tematycznych, za-
jęć artystycznych, integracyjnych ognisk 
oraz wyjść do Aquaparku. W wyjeździe 
udział wzięło 17  dzieci z rodzin zastęp-
czych powiatu strzeleckiego w przedzia-
le wiekowym 7-17 lat. 

Obóz językowy dla dzieci 
z rodzin zastępczych

Przedpołudnie 14 października br. w 
Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich 
zwolennicy nordic walking spędzili bar-
dzo aktywnie - z korzyścią dla własnego 
serca i zdrowia.   

Na zakończenie imprezy starosta 
Józef Swaczyna wręczył ufundowane 
puchary - dla najstarszego oraz najmłod-
szego uczestnika marszu. 

Maszerowali  z kijkami

Rejestracja pojazdu – prosta czy 
skomplikowana sprawa?

Wydaje się sprawą banalną. Jednak-
że postępowanie przy rejestracji zależy 
od tego, czy dotyczy pojazdu nowego, 
czy starego, kupionego w kraju, czy za 
granicą. 

Przepisy ustawy Prawo o ruchu 
drogowym bardzo precyzyjnie określa-
ją dokumenty, które stanowią podstawę 
zarejestrowania pojazdu. Obowiązek ich 
przedłożenia ciąży na składającym wnio-
sek o zarejestrowanie pojazdu. 

Czy któryś z dokumentów można 
dostarczyć później?

Brak kompletnego wniosku i choć-
by jednego z dokumentów uniemożliwia 
zarejestrowanie pojazdu. Szczególnie 
ważna jest umowa kupna-sprzedaży: to 
ona jest dowodem przeniesienia prawa 
własności pojazdu. 

Pozostałe dokumenty?
Innymi dokumentami potwierdzają-

cymi dowód własności, oprócz umowy 
kupna sprzedaży, jest umowa zamiany, 
darowizny, umowa o dożywocie, faktura 
VAT, prawomocne orzeczenie sądu roz-

Rejestracja 
– pamiętaj o oryginałach dokumentów!

przypomina wicestarosta strzelecki Janusz Żyłka
strzygające o prawie własności. A co naj-
ważniejsze, do wniosku o rejestrację na-
leży przedłożyć oryginał takiej umowy. 

Jakie problemy występują często 
przy rejestracjach?

Najczęściej związane z faktem, 
że dane są różne w różnych dokumen-
tach. W przypadku,  gdy dane zbywcy 
pojazdu zawarte w dowodzie własności 
(np. umowie kupna-sprzedaży) pojazdu 
są niezgodne z danymi właściciela za-
wartymi w dowodzie rejestracyjnym, do 
rejestracji należy przedstawić wszystkie 
dokumenty potwierdzające fakt przenie-
sienia prawa własności, tzn. wszystkie 
umowy pośrednie i  co ważne (!) rów-
nież w oryginale. 

Czy jest jakiś wyjątek?
Tak, jest jeden. W przypadku, gdy 

zbywcą (sprzedającym) jest przedsię-
biorca prowadzący działalność gospo-
darczą na terytorium naszego kraju w 
zakresie obrotu pojazdami, jako dowód 
własności potwierdzający nabycie prawa 
własności przez tego zbywcę (sprzedają-
cego) dopuszcza się poświadczoną nota-
rialnie kopię tego dowodu.

Równie istotne są pozostałe doku-
menty niezbędne do rejestracji, ocenia 
się bowiem ich oryginalność, wiarygod-
ność, zgodność ze stanem faktycznym 
i rzeczywistym. 

Gdzie najłatwiej odnaleźć infor-
mację na temat rejestracji?

Wszystkie informacje dotyczące 
dokumentów niezbędnych do zarejestro-
wania samochodu są zamieszczone na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
naszego urzędu.

To już kolejna część projektu mię-
dzynarodowego o nazwie „Ostsee ver-
bindet uns”, czyli „Bałtyk nas łączy” 
realizowana przez uczniów naszej szkoły 
pod opieką nauczycielki języka niemie-
ckiego Danuty Schmidt-Winnickiej. 

Pierwsza część, ubiegłoroczna, od-
była się w Polsce w Trójmieście i nazy-
wała się „Sport, Spiel, Spannung, Spaß”. 
Gościliśmy wtedy grupy z Polski, Rosji i 
Niemiec. Było tak ciekawie, że przygoto-
waliśmy wspólnie z naszymi partnerami 
drugą część projektu, tym razem poświę-
coną rzekom.

Nie mogło więc obyć się bez wiel-
kiej rzeki – tym razem w Niemczech.  
Projekt zrealizowaliśmy  w dniach 8-13 
października w  Leutesdorf.

Wspaniała miejscowość leżąca nad 
Renem oczarowała nas swoim położe-
niem, widokiem na rzekę, winnicami, 
wspaniałym schroniskiem młodzieżo-
wym i bliskością wielu atrakcji. 

Zwiedziliśmy wiele: byliśmy w An-
dernach, aby dowiedzieć się wszystkiego 

o wulkanach i na własne oczy zobaczyć 
gejzer z Namedy. Byliśmy też w Koblenz 
i Köln, oraz w Königswinter i Rhein-
brohl. Tam czekały na nas Drachenfels i 
Römer Welt. Płynęliśmy statkiem po Re-
nie, jechaliśmy kolejką linową do twier-
dzy Ehrenbreitstein. Każdego dnia mieli-
śmy także wspólne wieczorki, na których 
realizowaliśmy projekt „Geschichte im 
Fluss”. Były więc wieczory polski, ro-
syjski i niemiecki. Były gry integracyjne, 
wspólne zabawy, tańce i muzyka. Uczy-
liśmy się nowych słów w języku niemie-

ckim i rosyjskim. Nawiązaliśmy wiele 
nowych znajomości. Grupa polska czyli 
my i grupa z Zespołu Szkół z Gąbina też 
bardzo się polubiliśmy. Trudno było się 
rozstawać, choć podróż autokarem była 
bardzo długa. 

Polsko-Niemieckiej Wymianie Mło-
dzieży dziękujemy za finansowanie pro-
jektu.

Planujemy już kontynuację, ale na 
razie jeszcze ciągle wspominamy pobyt 
w Leutesdorf i chwalimy się jego efekta-
mi. Podróże przecież kształcą.

„Historia jak rzeka” 
oder/lub „Geschichte im Fluss”
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Centrala Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703,  Faks +48 77 4401701

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

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

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

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

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

tel kom. 604 540 402 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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W dniu 18 grudnia 2017 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Starostwa 
Strzeleckiego przy ulicy Jordanowskiej nr 2, w sali narad (II piętro) odbę-
dzie się drugi przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości 
Powiatu Strzeleckiego, położonej w Zawadzkiem przy ulicy Opolskiej nr 2, 
zabudowanej dwoma budynkami byłej szkoły zawodowej wybudowanymi 
w 1949 roku: dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 1219,35 m2  i  
trzykondygnacyjnym o powierzchni użytkowej  2354,31 m2.

Nieruchomość oznaczona jest numerami działek: 416/1, 416/7 i 370/2  o 
łącznej powierzchni 3,1178 ha, karta mapy 2. W planie zagospodarowania 
przestrzennego nieruchomość oznaczona jest jako tereny usług oświaty, a 
działka nr  370/2 wraz  z częścią działki nr 416/1 (łącznie pas o szerokości 
ok. 5 metrów wzdłuż ulicy Opolskiej), oznaczona jest symbolem 1/2 KDG – 
teren układu komunikacyjnego, ulica Opolska.

Gmina Zawadzkie przystąpiła do prac nad nowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego, w którym planuje się zmianę przeznaczenia na tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami oraz, jako przeznacze-
nie uzupełniające, tereny zabudowy jednorodzinnej.  Nieruchomość jest  wpi-
sana w księdze wieczystej nr OP1S/00009498/8, bez obciążeń. 

Obecnie nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem z siedzibą przy ul. Krótkiej nr 1.  
W przypadku wyłonienia nabywcy nieruchomości trwały zarząd zostanie wy-
gaszony.  

Cena wywoławcza nieruchomości –  990 000,00 zł.
Minimalne postąpienie ceny – 9 900,00 zł.
Wadium  (płatne w pieniądzu) – 50 000,00 zł.  
Wadium należy wpłacić do dnia 13 grudnia 2017 roku na konto Starostwa 

Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśnica, Oddział 
Strzelce Opolskie, na rachunek numer 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006. 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, za-
licza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku odstąpienia 
od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez sprzedającego – przepada.

Nabywca ponosi także  koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 

43 ust.1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i 
usług  (j.t. w Dz.U. z 2017 r. poz. 1221).

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografii, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 

pokój nr 110, telefon nr  77 44 01 740.

Ogłoszenie
Zarządu Powiatu Strzeleckiego

Strzelce Opolskie, dnia 12.10.2017r.

O B W I E S Z C Z E N I E 
S T A R O S T Y S T R Z E L E C K I E G O

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 (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1496 z późn.zm.), art. 49 usta-
wy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyj- nego (t.j. 
Dz.U. z 2017r. poz. 1257),

podaję do publicznej wiadomości
że w dniu 12 października 2017r. została wydana na rzecz Burmistrza 
Ujazdu decyzja administracyjna Nr 3/17 o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej pn.: budowę publicznej drogi gminnej - ul. Zapłotnej, 
na działkach z obrębu ewidencyjnego Olszowa, jednostka ewidencyj-
na Ujazd - obszar wiejski, ark.m. 1, o następujących numerach ewi-
dencyjnych:
1) w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas dro-
gowy:
- 219 - działka gminna drogowa,
-  216/1 - (działka nr 216/1 o pow. 0,0025 ha – do zajęcia pod drogę, po-

wstała po podziale działki nr 216 na działki o nr. 216/1 i 216/2; działka 
nr 216/2 o pow. 0,2528 ha pozostaje we władaniu dotychczasowego 
właściciela),

- 217/3 - (działka nr 217/3 o pow. 0,0138 ha – do zajęcia pod drogę, 
powstała po podziale działki nr 217/2 na działki o nr. 217/3 i 217/4; 
działka nr 217/4 o pow. 0,2729 ha pozostaje we władaniu dotychcza-
sowych właścicieli),

- 218/2 - działka gminna drogowa,
2) poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stano-
wiących teren niezbędny:
- 291 - część działki gminnej pod budowę włączenia do ul. Szkolnej,
- 213/5 - część działki gminnej pod budowę włączenia do drogi gminnej,
- 160/2 - część działki gminnej pod budowę włączenia do ul. Wiejskiej,
- 160/4 - część działki gminnej pod budowę włączenia do ul. Wiejskiej.
W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zain-
teresowane strony mogą w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opol-
skich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II pię-
tro, pokój nr 212 (w godzinach pn. 7.30÷17.00, wt.-czw. 7.30÷15.30, pt. 
7.30÷14.00), zapoznać się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy.

Obwieszczenie wywiesza się 
na okres od 12 października 2017r. do 08 listopada 2017r.

z up. Starosty
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

 Strzelce Opolskie, dnia 04.10.2017 r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 
z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości infor-
mację, o wydaniu w dniu 4 października 2017 r. na rzecz Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Opolskie – 
47-100 Strzelce Opolskie ul. Moniuszki 7, decyzji nr 376/17 o pozwoleniu 
na przebudowę i rozbudowę drogi leśnej w Leśnictwie Łąki Kozielskie na 
działkach ewid. nr: 1420, 1419, 1428, 1427, 1400, 1429, 1426 obręb ewid. 
Raszowa, jednostka ewid. Leśnica – obszar wiejski.

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

ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212, 
(w godzinach pn.7.30 - 17.00, wt.- cz.7.30 – 15.30, pt. 7.30 – 14.00) 
można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.

z up. Starosty 
Teresa Wanecka 

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Zdjęcia nieruchomości 
dostępne na stronie interne-
towej Powiatu Strzeleckie-
go www.powiatstrzelecki.
pl. w zakładce „Starostwo”, 
„Nieruchomości” oraz Biu-
letynie Informacji Publicz-
nej.



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

Reklama jest nagrodą za zwycięstwo w Konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu 2016


