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Więcej czytaj na 3

Zgodnie z zapisami ustawy „O promocji zatrudnienia…” 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej publikuje corocznie 
informację o tych dwóch wskaźnikach. W ogłoszonym rankingu 

za 2018 rok Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich  
zajął 3 miejsce w kraju i pierwsze w województwie.

Strzelecki PUP na podium!24 lipca 1919 roku Sejm II Rzeczpospolitej Polskiej 
uchwalił ustawę o Policji Państwowej i o bezpieczeństwie 

Państwa. W rocznicę tego wydarzenia obchodzone jest 
święto Policji zwane także Dniem Policjanta.

Podwyżki dla pracowników DPS
Zgodnie z obietnicą od lipca pracownicy DPS w Strzelcach Opolskich z fi-
liami w Leśnicy i Szymiszowie otrzymają podwyżki. 

– Od maja toczyły się rozmowy Zarządu Powiatu z dyrektor DPS i przedsta-
wicielami związków zawodowych w DPS o podwyżkach – informuje starosta 
Józef Swaczyna. – To były trudne negocjacje, podczas których rozważane były 
różne warianty podniesienia uposażenia tej grupy pracowników: to ciężka i bar-
dzo odpowiedzialna praca, tym bardziej, że ok. 50 proc. mieszkańców naszych 
domów pomocy to osoby leżące. Mimo to pracownicy DPS zarabiali najmniej 
ze wszystkich naszych jednostek. Ostatecznie negocjacje zakończyły się poro-
zumieniem podpisanym na dwa lata. 

Z tej okazji, w roku Jubileuszu 100-lecia Policji Państwowej,  
wszystkim Policjantkom i Policjantom oraz pracownikom cywilnym  

Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich,  
pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowania za codzienną ofiarną 

służbę, przyczyniającą się do poprawy bezpieczeństwa w naszym powiecie.
Wszystkim Wam życzymy wielu sukcesów w każdej sferze życia zawodowego 

i osobistego oraz szacunku i zaufania społecznego dla Waszej pracy.

Rada Powiatu Strzeleckiego
Zarząd Powiatu Strzeleckiego
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Druhna Zuzanna Goldberg OSP Zalesie Śląskie w imieniu Rady i Zarządu Powiatu 
Strzeleckiego przyjęła najserdeczniejsze gratulacje z okazji zajęcia pierwszego miejsca 

w Polsce w  Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Życzymy wielu dalszych 
osiągnięć w służbie, stałego rozwoju oraz spełnienia osobistych planów i zamierzeń.

Wyniki tegorocznych matur zo-
stały opublikowane 4 lipca br. 

Tego samego dnia w szkołach matu-
rzyści mogli odebrać swoje świadec-
twa dojrzałości.

Świadectwo dojrzałości uzyska-
ło 80,5 proc. tegorocznych absolwen-
tów szkół ponadgimnazjalnych. 12,9 
proc. abiturientów, którzy nie zdali 
jednego przedmiotu, ma prawo do po-
prawki w sierpniu - to wstępne wyni-
ki tegorocznego egzaminu maturalne-
go. Spośród tegorocznych absolwen-
tów liceów maturę zdało 86,4 proc., 
a prawo do poprawki ma 8,9 proc. 
Z absolwentów techników zdało ma-
turę 70,5 proc., a prawo do popraw-
ki ma 19,7 proc. Tak wygląda średnia 
w całym kraju; do egzaminu matural-
nego przystąpiło 247 230 absolwen-
tów szkół ponadgimnazjalnych. 

Jak zdawalność wygląda w woje-
wództwie opolskim?  Zdało ją 4566 
osób z 5690 przystępujących do ma-
tury, czyli 80,3 proc.

Zdecydowanie lepiej wypadają na 
tym tle maturzyści w powiecie strze-
leckim. U nas zdawalność ukształto-

Matura 2019 – możemy się chwalić wynikami
wała się na poziomie 82,2 proc. To 
pierwszy powód do dumy.

W Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych w Strzelcach Opolskich zdawal-
ność wyniosła 97,5 proc. Egzamin pi-
semny z jęz. polskiego zdało 99,2 
proc, a ustny – wszyscy. Matematy-
kę zdało 99,2 proc., egzamin pisemny 
z jęz. angielskiego 98,9 proc., ustny – 
100 proc., egzamin z jęz. niemieckie-
go – wszyscy, i pisemny i ustny.

Zdawalność abiturientów techni-
kum Centrum Kształcenia Zawodowe-
go i Ustawicznego w Strzelcach Opol-
skich wyniosła 76,8 proc. Pisemny eg-
zamin z jęz. polskiego zdało 95,0 proc. 
abiturientów, ustny – wszyscy. Mate-
matykę zdało 85,7 proc. abiturientów, 
jeżyk angielski w części pisemnej 95,8 
proc., a w ustnej – 92,9 proc., egzamin 
z jęz. niemieckiego w części pisemnej – 
100 proc., i 98,5 proc w części ustnej.

W Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Zawadzkiem zdawal-
ność tegorocznych abiturientów LO 
im. Mieszka I ukształtowała się na 
poziomie 90,6 proc.  Język polski – 
zarówno pisemny jak i ustny – zda-

li bez wyjątku wszyscy! Podobnie 
jak pisemny i ustny z niemieckiego 
i angielskiego! Matematyka też wy-
padła bardzo dobrze – zdawalność 
wyniosła 90,6 proc. Gorzej na tym 
tle wyglądają egzaminy w techni-
kum: zdawalność na poziomie 68,8 
proc. Język polski ustny zdali wszy-
scy, natomiast pisemny – 87,5 proc. 
Matematykę zdało 81,3 proc. przy-
stępujących do matury, język angiel-
ski 92,9 proc. (po równo w obu czę-
ściach egzaminu), pisemny egzamin 
z jęz. niemieckiego zdali wszyscy, 
natomiast ustny – 50 proc. I wyda-
wać by się mogło, że to bardzo kiep-
ski wynik, gdyby nie fakt, że do tego 
egzaminu podeszły zaledwie dwie 
osoby, czyli – zdała jedna.

Jak widać – hasło „Dobre Szko-
ły Blisko Ciebie”, którym promuje-
my nasze placówki, po raz kolejny 
zyskało potwierdzenie. Tym cenniej-
sze, że jakość pracy szkół, dla któ-
rych Powiat Strzelecki jest organem 
prowadzącym, poświadczają wyniki 
tak ważne, jak wyniki egzaminu doj-
rzałości.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA DROGI POWIATOWE 
W LATACH 2016-2019 
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wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe w zł

 Wydatki  
Inwestycyjne 

2016 4 122 160 

2017 6 834 778 

2018 19 146 614 

2019 17 676 857 
 

NAKŁADY FINANSOWE NA DROGI POWIATOWE 
OGÓŁEM W LATACH 2016-2019
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Nakłady  

Finansowe Ogółem 

2016 5 923 823 

2017 8 533 647 

2018 20 861 614 
 

2019  20 172 535 
  

WYDATKI BIEŻĄCE NA DROGI POWIATOWE 
W LATACH 2016-2019
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wydatki bieżące na drogi powiatowe w zł

 Wydatki bieżące 

2016 1 801 663 

2017 1 698 869 

2018 1 715 000 

2019 2 496 678 
 

Głównym tematem obrad radnych 
Powiatu Strzeleckiego na jednej 

sesji w roku jest Debata Drogowa. 
Nie inaczej było 26 czerwca br. Temat 
omawiany był wcześniej podczas 
wszystkich posiedzeń komisji pro-
blemowych Rady, ale tak napraw-
dę „drogi” w jak najszerszym uję-
ciu są też stałym niemal tematem 
rozmów wszystkich mieszkańców, 
i to we wszystkich aspektach. 

Zanim jednak doszło do tej de-
baty, starosta Józef Swaczyna 
wnioskował o uwzględnienie w po-
rządku obrad autopoprawek do 
projektów uchwał w sprawie zmia-
ny wieloletniej prognozy finanso-
wej Powiatu Strzeleckiego na lata 
2019-2022 oraz w sprawie zmia-
ny budżetu i zmian w budżecie Po-
wiatu Strzeleckiego na rok 2019. 
Radni przyjęli ten wniosek jedno-
głośnie, a jeszcze przed przystą-
pieniem do realizacji zmienionego 
porządku obrad sesji, uczestniczy-
li w uroczystej chwili wręczenia li-
stu gratulacyjnego Zuzannie Gold-
berg z OSP Zalesie Śląskie za zaję-
cie 1 miejsca w Centralnym Finale 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej w Złotym Potoku. Do-
dajmy, że do tego turnieju pomo-
gli jej przygotować się członkowie 
Zarządu OSP: Krzysztof Goldberg 
i Krzysztof Strużyna.

Po tym miłym akcencie staro-
sta J. Swaczyna przedstawił in-
formację o pracy Zarządu Powia-
tu w okresie międzysesyjnym, któ-
rą radni przyjęli bez uwag.

Po tym nastąpił punkt kulmina-
cyjny. Naczelnik Wydziału Dróg 
Andrzej Ful przedstawił informa-
cje dotyczącą inwestycji na dro-
gach, poniesionych nakładów fi-
nansowych oraz wydatków bieżą-
cych na remonty i modernizację 
dróg na terenie powiatu strzelec-
kiego na przestrzeni lat 2016-
2019.

Wiceprzewodniczący Rady 
Stanisław Krawiec poinformo-
wał, że debata  w zakresie bezpie-
czeństwa  na drogach była przed-
miotem Komisji Bezpieczeń-
stwa, również Komisja Budżetu na 
swym posiedzeniu zapoznała się 
szczegółowo z realizacją inwesty-
cji na drogach powiatowych. Prze-
wodniczący obydwu tych komisji 
– Sławomir Tubek jako przewod-
niczący Komisji Bezpieczeństwa 

Sesja Rady Powiatu
i Joachim Szostok jako przewodni-
czący Komisji Budżetu wydali opinie 
pozytywną do przedstawionych mate-
riałów.

Podobnie zaopiniowali przedstawio-
ne materiały radni. Dla porządku przed-
stawmy tutaj kilka danych z bardzo ob-
szernego, jak zwykle, materiału.

Wśród największych zrealizowa-
nych w ub. roku inwestycji drogo-
wych wymienić należy zadanie pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej 1805 
O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kę-
dzierzyn Koźle na odcinku Strzelce 
Opolskie Dolna Etap 1 droga na tere-
nie gminy Strzelce Opolskie”, na od-
cinku o długości 3456 m, „Przebudo-
wa drogi powiatowej 1808 O DW 409 
Zdzieszowice, Etap 2 Rynek i ul. Le-
śnicka w Górze Św. Anny” i „Przebu-
dowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie-
Kędzierzyn Koźle na odcinku Zalesie 
Śląskie – Cisowa oraz drogi powiato-
wej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica 
– Zalesie Śląskie na odcinku ul. Stra-
żackiej w Zalesiu Śląskim”.

Po Debacie Drogowej kolejnym 
punktem obrad było podjęcie uchwa-
ły w sprawie uchwalenia „Wielolet-
niego programu współpracy Powia-
tu Strzeleckiego z organizacjami po-
zarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożyt-
ku publicznego na lata 2020-2024”. 
Zanim przystąpiono do głosowania, 
przewodniczący wszystkich komisji 
problemowych Rady Powiatu  zosta-
li poproszeni o przedstawienie opinii 
do projektu uchwały określającej za-
sady tej współpracy. Wszystkie opi-
nie w tym zakresie były pozytywne, 
i wszyscy radni głosowali jednomyśl-
nie. Pięcioletni (w poprzedniej ka-
dencji uchwalono ten program na 3 
lata) Program współpracy (określają-
cy kto, na jakich zasadach i w jakim 
zakresie) z organizacjami pozarządo-
wymi  Powiatu Strzeleckiego został 
przyjęty. W ten Program wpisuje się 
kolejna uchwała podjęta na ostatniej 
sesji (również jednogłośnie) – w spra-
wie uchwalenia „ Rocznego Progra-
mu współpracy Powiatu Strzeleckie-
go z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzący-
mi działalność pożytku publicznego 
w roku 2020”.

Radni Powiatu Strzeleckiego by-
li również jednomyślni przy podjęciu 
uchwały w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowej z budżetu 
Powiatu Strzeleckiego na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie lub ro-
boty budowlane przy zabytku wpisa-
nym do rejestru zabytków lub znajdu-
jącym się w gminnej ewidencji zabyt-
ków oraz nowelizacji uchwały  z dnia 
19 grudnia 2018 roku w sprawie roz-
kładu godzin pracy aptek ogólnodo-
stępnych na terenie Powiatu Strzelec-
kiego w 2019 roku

Kolejny projekt uchwały – w spra-
wie przyjęcia Statutu Powiatu Strze-
leckiego wzbudził dyskusję. 

Radny Ryszard Pagacz: – Statut 
Powiatu Strzeleckiego na tle innych 
Statutów wyróżnia się swoją zwięzło-
ścią, niewątpliwie jest to jego zale-
ta. Zaznaczył jednak, że w niektórych 
punktach wymaga rozszerzenia, m.in. 
w zapisach o Komisji Rewizyjnej. 

Do zaproponowanych uwag od-
niosła się Sekretarz Powiatu Ewe-

lina Jelito – Ustawa o Samorządzie 
Powiatowym reguluje zapisy doty-
czące Komisji Rewizyjnej oraz głoso-
wań. Po konsultacji z radcą prawnym 
proponuję przychylić się do wniosku 
radnego R. Pagacza i w rozdziale 4 
Komisja Rewizyjna § 27 dodać punt 
5 w brzmieniu: Komisja Rewizyjna 
rozpatruje i rozstrzyga sprawy na po-
siedzeniach zwykłą większością gło-
sów w obecności, co najmniej poło-
wy składu komisji.

Uchwała została przyjęta 14 głosa-
mi „za”, jeden radny nie głosował, 2 
głosy wstrzymujące się.

Kolejnym punktem obrad było 
podjęcie uchwały w sprawie współ-
działania pomiędzy Powiatem Strze-
leckim a Gminą Zdzieszowice w za-
kresie publicznego transportu zbio-
rowego. Konkretnie: chodziło o to, 
by strzelecki PKS mógł wykony-
wać usługi transportowe na rzecz tej 
gminy. Radni w głosowaniu przyję-
li tę uchwałę, podobnie jak kolejną, 
w sprawie udzielenia z budżetu Po-
wiatu Strzeleckiego pomocy finan-
sowej Gminie Leśnica. Dodajmy, że 
w tym przypadku chodziło o dofinan-
sowanie startu OSP Raszowa w Kra-
jowych Zawodach Sportowo-Pożar-
niczych w Polanicy Zdrój.

Radni przyjęli również uchwały 
w sprawach:
–  zmiany wieloletniej prognozy fi-

nansowej Powiatu Strzeleckiego 
na lata 2019-2020

–  zmiany budżetu i zmian w budże-
cie Powiatu Strzeleckiego na rok 
2019.
W punkcie Interpelacje, zapyta-

nia, wnioski i oświadczenia radnych 
radny Piotr Dreja złożył pisemną in-
terpelację dotyczącą podjęcia działań 
zmierzających do poprawy bezpie-
czeństwa pieszych poruszających się 
drogą powiatową ul. 1 Maja  w Kolo-
nowskiem – w rejonie mostu na rzece 
Bziniczka. Interpelację pisemną zło-
żył również wicestarosta Waldemar 
Gaida – dotyczącą wniosku miesz-
kańców ul. Kozielskiej w Strzelcach 
Op. związanego z ograniczeniem ru-
chu samochodów do 3,5 tony na ul. 
Mickiewicza. Wniosek nawiązuje do 
wcześniejszej interpelacji radnego 
Stannisława Krawca oraz związanej 
z tym wnioskiem zmiany organizacji 
ruchu , przekierowującego cały ruch 
samochodów samochodowy powyżej 
3,5 tony na ul.Kozielską.

Starosta J. Swaczyna: – Zasadne 
jest, aby odstąpić od wydanej decyzji 
ograniczającej ruch samochodowy na 
ul. Mickiewicza. Poprzednią petycję 
podpisały zaledwie 4 rodziny, nato-
miast zwiększony ruch na ul. Koziel-
skiej stanowi zagrożenie dla bezpie-
czeństwa dzieci, obecnie zlokalizo-
wane są tam dwie szkoły podstawo-
we. Zarząd wycofuje się z wcześniej 
podjętej decyzji ograniczającej ruch 
samochodowy powyżej 3,5 tony na ul 
Mickiewicza.

Oprac. Marta Górka
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Kolejne wyróżnienie dla nasze-
go Powiatowego Urzędu Pracy! 

Tym razem za uzyskanie najlepszych 
wskaźników efektywności zatrudnie-
niowej i kosztowej podstawowych 
form aktywizacji zawodowej. Brzmi 
dość skomplikowanie, a w skrócie 
wygląda to tak. 

Aktywizacja zawodowa bezrobot-
nych to konkretne usługi rynku pracy, 
z których może skorzystać osoba po-
zostająca bez pracy. Są to: staże, szko-
lenia, prace interwencyjne, roboty pu-
bliczne, refundacja – dla pracodawcy 
- kosztów wyposażenia lub doposaże-
nia stanowiska pracy i jednorazowo 
przyznane środki na dofinansowanie 
rozpoczęcia działalności gospodar-
czej – dla osoby bezrobotnej. 

Ale nie tylko przerwanie stanu 
bezrobotności się liczy. Jeszcze waż-
niejsze jest, czy po okresie np. stażu 
czy robót interwencyjnych dostanie 
się umowę o pracę. I czy dostaną ją 
wszyscy, czy tylko pojedyncze osoby. 
Właśnie ten wskaźnik procentowy: 
liczba osób zatrudnionych po aktywi-
zacji w stosunku do tych, które brały 
w niej udział, plasuje nasz Powiatowy 
Urząd Pracy w ścisłej krajowej czo-
łówce i na pierwszym miejscu w wo-
jewództwie opolskim!

U nas wynosi 96,09 proc., podczas 
gdy średnia w Polsce kształtuje się na 
poziomie 84,96 proc.

Drugi wskaźnik pokazujący jakość 
działania urzędu pracy to wskaźnik 

Wyrazy głębokiego współczucia

dla Pani Krystyny Rygoł 
z powodu śmierci

Ojca
składają

Rada i Zarząd Powiatu Strzeleckiego oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp. nadkomisarza  
Krzysztofa Skowrona

Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie
a w roku 2014 – Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich

Rodzinie i Bliskim  
najserdeczniejsze wyrazy współczucia składają

Zarząd i Rada Powiatu Strzeleckiego oraz pracownicy Starostwa Powiatowego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp. Karola Cebuli
od lat mocno zaangażowanego w sprawy naszego powiatu, który swoimi działaniami  

dążył do przebudowywania i ulepszania rzeczywistości.
Rodzinie i Bliskim 

najserdeczniejsze wyrazy współczucia składają
Zarząd i Rada Powiatu Strzeleckiego

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego

3P O W I A T   S T R Z E L E C K I

O F E R T Y   P R A C Y

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

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

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

www.pup-strzelce.pl

  

SAMODZIELNA KSIĘGOWA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie ogólnokształcące,
  -  min. 2 letnie dośw., - znajomość przepisów podatkowych i ZUS,
  -  dyspozycyjność, dokładność, rzetelność, zaangażowanie,
  -  umiejętność pracy pod presją czasu
POMOCNIK KSIĘGOWEJ STRZELCE OPOLSKIE -  biegła obsługa komputera, urządzeń biurowych, 
   pakietu MS Office bądź pokrewnego,
  -  mile widziani studenci studiów niestacjonarnych, 
   wysoka kultura osobista, punktualność
KSIĘGOWA ZAWADZKIE -  wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe ekonomiczne,
  -  obsługa programów pakietu Office,
  -  znajomość zasad rachunkowości, - doświadczenie
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY KOLONOWSKIE -  wykształcenie wyższe, 
 I TEREN CAŁEGO KRAJU -  łatwość w nawiązywaniu kontaktów, - prawo jazdy kat. B,
  -  obsługa programów komputerowych, - 3 letnie doświadczenie,
  -  znajomość j. angielskiego, niemieckiego
KELNER-BARMAN STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie,
KUCHARZ STRZELCE OPOSLKIE -  wykształcenie zawodowe – średnie kierunkowe,
  -  doświadczenie mile widziane
SPAWACZ TIG SZYMISZÓW -  wykształcenie zawodowe, - upr. TIG,
  -  prawo jazdy kat. B, - doświadczenie
POMOCNIK BUDOWLANY KOLONOWSKIE - mile widziane doświadczenie i prawo jazdy kat. B
PRACOWNIK BUDOWLANY SUCHA – WG ZLECEŃ -  wykształcenie min. zawodowe,
  -  umiejętność: docieplenia, sucha zabudowa, wykończenia wnętrz,
  -  mile widziane prawo jazdy kat.B, - doświadczenie
PŁYTKARZ, OCIEPLENIOWIEC WG ZLECEŃ -  wykształcenie min. zawodowe
KIEROWCA KAT.C+E STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat.C+E,
 + WG ZLECEŃ -  karta kierowcy, - kurs na przewóz rzeczy - doświadczenie
OPERATOR WĘZŁA BETONIARSKIEGO STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - doświadczenie,
 + WG ZLECEŃ -  UPR. operatora do produkcji mieszanek betonowych
MECHANIK SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe,
  -  doświadczenie na podobnym stanowisku,
  -  umiejętność pracy w zespole,
  -  samodzielność w wykonywaniu zadań, - 3 letni staż
SAMODZIELNY BRUKARZ STRZELCE OPOLSKIE  -  wykształcenie zawodowe, - doświadczenie,
 + WG ZLECEŃ -  samodzielność w wykonywaniu prac, - prawo jazdy kat.B,
  -  doświadczenie w zawodzie
SAMODZIELNY MURARZ WOJ. OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe,
  -  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  -  samodzielność w wykonywaniu prac,
  -  doświadczenie w zawodzie
POMOC DEKARZA WG ZLECEŃ -  wykształcenie zawodowe, - umiejętności budowlane, dekarskie,
  -  prawo jazdy kat.B,
  -  mile widziane badania wysokościowe pow.3m,
  -  doświadczenie mile widziane
KIEROWCA KAT. C+E   + HDS STRZELCE OPOLSKIE  - wykształcenie zawodowe, - doświadczenie,
 – WG ZLECEŃ -  prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy,
  -  kurs na przewóz rzeczy, - uprawnienia HDS
KIEROWCA  KAT.T (traktorzysta) STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, 
 + WG ZLECEŃ -  prawo jazdy kat.T, - doświadczenie
KOSZTORYSANT ZDZIESZOWICE -  wykształcenie min. średnie, 
– BRANŻA BUDOWLANA/  - doświadczenie w branży mechanicznej/budowlanej, remontów
MECHANICZNA   instalacji technolog. przemysłu koksowniczego i hutniczego,
  -  preferowana znajomość j. angielskiego,
  -  upr. odpowiednie do branży,
  -  umiejętność odczytywania dokumentacji projektowej, 
   tworzenie harmonogramów, kalkulacji robót
PRACOWNIK BIUROWY ZDZIESZOWICE -  wykształcenie min. średnie techniczne,
  -  samodzielność i dobra organizacja w pracy, 
   odczytywanie dokumentacji projektowej,
  -  obsługa pakietu MS Office (głownie Word, Excel, Offcie)
  -  preferowana znajomość j. angielskiego
KOSZTORYSANT BRANŻA  ZDZIESZOWICE -  wykształcenie min. średnie techniczne,
ELEKTRYCZNA  - doświadczenie w branży elektrycznej remontów instalacji 
   technologicznych przemysłu koksowniczego i hutniczego,
  -  preferowana znajomość j. angielskiego,
  -  upr. odpowiednie do branży,
  -  umiejętność odczytywania dokumentacji projektowej, 
   tworzenie harmonogramów, kalkulacji robót
MAGAZYNIER PLACU DREWNA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie, zawodowe, mile widziane leśne,
  -  umiejętność pakietu Office, - doświadczenie mile widziane
OPERATOR MASZYN CNC KIELCZA -  możliwość przyuczenia,
PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie gimnazjalne, - zdolności manualne,
  -  dyspozycyjność do pracy w systemie czterobrygadowym,
  -  zaangażowanie i chęć do pracy
PRACOWNIK BIUROWY-TECHNOLOG ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie, wyższe;
  -  dobra znajomość obsługi komputera,
  -  znajomość j. niemieckiego lub j. francuskiego
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe-średnie, - obsługa kasy fiskalnej,
  -  prawo jazdy kat.B,
  -  mile widziane doświadczenie (mięso - wędliny)
SPRZEDAWCA ½ etatu STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe-średnie,
  -  obsługa kasy fiskalnej, - prawo jazdy kat.B,
  -  mile widziane doświadczenie (mięso - wędliny)
PRZEDSTAWICIEL STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie, 
HANDLOWY-HANDLOWIEC – OKOLICE DO 30 KM -  umiejętności: handlowe, negocjacyjne,
  -  otwartość na ludzi, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
  -  prawo jazdy kat.B,
  -  doświadczenie w branży budowlanej będzie atutem
LAKIERNIK SAMOCHODOWY NOGOWCZYCE -  wykształcenie min. zawodowe,
KIEROWCA SAM. DOSTAWCZEGO LEŚNICA -  prawo jazdy kat. C, karta kierowcy
KIEROWCA KAT. B WOJ. OPOLSKIE, -  wykształcenie min. zawodowe,
 ŚLĄSKIE -  prawo jazdy kat.B, - znajomość j. angielskiego
OPERATOR KOPARKO - ŁADOWARKI WG ZLECEŃ -  upr. na koparko – ładowarkę, - prawo jazdy kat. B
ROBOTNIK WYSYPISKA/WAGOWY SZYMISZÓW -  wykształcenie średnie ogólnokształcące,
  -  obsługa komputera w stopniu dobrym,
  -  uprzejmość, komunikatywność
OPERATOR DRUKARKI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie techniczne,
  -  znajomość zagadnień grafiki komputerowej,
  -  znajomość programu Photoshop, - doświadczenie mile widziane,
  -  znajomość j. angielskiego lub niemieckiego
DRUKARZ CYFROWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie techniczne,
  -  znajomość zagadnień grafiki komputerowej,
  -  znajomość programu Photoshop, - doświadczenie mile widziane,
  -  znajomość j. angielskiego lub niemieckiego

UWAGA !!!   
ZAPISY NA SZKOLENIE: 

BRUKARZ 
(z uprawnieniami operatora zagęszczarek 

i ubijaków wibracyjnych, operatora przecinarek 
do nawierzchni dróg kl. III)

Szkolenie będzie kończyć się egzaminem i uzyskaniem przez uczestników 
szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz świadectwa  i książeczki 
operatora wydanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa 
Skalnego w Warszawie.
Szkolenie będzie obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne w wymiarze 
co najmniej 180 godzin przypadających na jedną osobę szkoloną. 
Szkolenie przeznaczone jest dla 10 osób bezrobotnych posiadających 
ukończone 18 lat, zdolność do wykonywania zawodu potwierdzona 
przez lekarza.
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do wykonywa-
nia zawodu brukarza.

NABÓR TRWA DO 30.04.2015r.

Kontakt i szczegółowe informacje:
Powiatowy Urząd Pracy 

ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Opolskie,
Tel. 77 462 18 14 lub pokój nr 7

OGŁOSZENIE!!!
 

w dniu 24.04.2015 roku 
o godz. 10.00 

 
w PUP w Strzelcach Opolskich;

 sala nr 22 – I piętro

spotkanie rekrutacyjne z Agencją Pracy :
RANDSTAD POLSKA

miejsce pracy: 
OLSZOWA

(zatrudnienie przez pierwszy okres w Czechach - Žebrak)

na stanowisko:
- pracownik produkcji

Proszę zabrać ze sobą: CV

POWIATOWY  URZĄD  PRACY 
W  STRZELCACH  OPOLSKICH

 INFORMUJE, 
IŻ  W  CHWILI  OBECNEJ  PRZYJMOWANE  

I  RALIZOWANE  BĘDĄ  WNIOSKI  PRACODAWCÓW 
O  ZORGANIZOWANIE   STAŻU 

DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH 
DO 30 ROKU ŻYCIA!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Dodatkowe  informacje można uzyskać w PUP 

w Strzelcach Opolskich,
ul. Gogolińska 2a w pokoju nr 7 
lub pod nr telefonu 77 4621863

Staże finansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś prio-
rytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 - Wsparcie 
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 
– projekty pozakonkursowe. Preferowane do realizacji będą wnio-
ski Pracodawców, którzy zapewnią zatrudnienie osoby bezrobotnej 
po zakończeniu stażu!

Więcej informacji i ofert pracy dostępnych  
na naszej stronie  internetowej  strzelceopolskie.praca.gov.pl/

ul. Gogolińska 2a
47-100 Strzelce Op.

e-mail: opst@praca.gov.pl
tel. 77 462 18 64

STANOWISKO MIEJSCE 
WYKONYWANIA PRACY WYMAGANIA, OCZEKIWANIA PRACODAWCY:

SPEDYTOR STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie,
- j. niemiecki w stopniu bardzo dobrym

NAUCZYCIEL J. 
ANGIELSKIEGO W 

PRZEDSZKOLU
LEŚNICA - wykształcenie kierunkowe wyższe z przygotowaniem 

pedagogicznym,

SPECJALISTA DS. 
REKRUTACJI STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie średnie,
- prawo jazdy kat. B,
- znajomość j. niemieckiego min. B2

FIZJOTERAPEUTA OTMICE - wykształcenie wyższe kierunkowe
- 3 lata doświadczenia zawodowego

OPIEKUN PORĘBA - wykształcenie średnie kierunkowe

KOSMETYCZKA/ 
KOSMETOLOG STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe kierunkowe

POMOCNIK TYNKARZA WYSOKA

DEKARZ WG. ZLECEŃ

CIEŚLA WG. ZLECEŃ

DOCIEPLENIOWIEC WG. ZLECEŃ

ŚLUSARZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe,
- umiejętność czytania rysunku technicznego

OPERATOR CNC STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie kierunkowe,
- umiejętność czytania rysunku technicznego

KUCHARZ STRZELCE OPOLSKIE

POMOC KUCHENNA STRZELCE OPOLSKIE

KELNER STRZELCE OPOLSKIE

POMOC PIEKARZA UJAZD

MECHANIK POJAZDÓW 
OSOBOWYCH I 
CIĘŻAROWYCH

STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe

MECHANIK 
SAMOCHODOWY ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,

POMOCNIK LAKIERNIKA BORYCZ

MONTER FASAD WG. ZLECEŃ

MASARZ, ROZBIERACZ/ 
WYKRAWACZ ROZMIERKA

PRACOWNIK TARTAKU GRODZISKO

PRACOWNIK 
GOSPODARCZY BORYCZ

MAGAZYNIER/ 
OPERATOR WÓZKA 

WIDLOWEGO
ZIMNA WÓDKA - umiejętność obsługi komputera,

 -wykształcenie zasadnicze zawodowe

MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE - uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

MAGAZYNIER JARYSZÓW - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

POMOCNIK STOLARZA ZALESIE ŚLĄSKIE

PAKOWACZ STRZELCE OPOLSKIE

OPERATOR PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE

Dok. ze str. 1

Strzelecki PUP na podium!
efektywności kosztowej, czyli stosu-
nek kwoty wydatków Funduszu Pra-
cy na finansowanie podstawowych 
(tych sześciu, wymienionych wyżej) 
form aktywizacji zawodowej do licz-
by osób, które podjęły stałe zatrud-
nienie. Strzelecki PUP i tym może 
się szczycić: u nas wynosi 8.601,08 
zł, podczas gdy średnia krajowa to 
10.286,42 zł. Oznacza to, że w na-
szym powiecie więcej pieniędzy zo-
staje w puli, którą można przeznaczyć 
na kolejne wsparcie bezrobotnych - 
w postaci którejś z form aktywizacji 
zawodowej.

- Co najważniejsze: dziś już in-
formacje o zatrudnieniu osoby bez-
robotnej nie ograniczają się do jej 
stwierdzenia: znalazłem pracę – mó-
wi Roman Kus zastępca dyrekto-
ra strzeleckiego PUP. – System zo-
stał zintegrowany z systemem ZUS, 
dzięki czemu wiemy, czy opłacane są 
składki z tytułu zatrudnienia osób po 
aktywizacji zawodowej. Niekoniecz-
nie znajdują one zatrudnienie w tym 
samym zakładzie, do którego zo-
stały skierowane np. na staż. Zresz-
tą akurat ta forma – choć w ciągu ro-
ku ok. 250 osób w naszym powiecie 
z niej korzysta – nie cieszy się szcze-
gólną popularnością, bo wypłata jest 
niska, na poziomie 120 proc. zasiłku 
dla bezrobotnych, czyli ok. tysiąca 
złotych. Jednak, gdy nie ma lepszego 
wyboru, a w przypadku osób bez żad-
nych uprawnień to częste, lepiej z ta-

kiej oferty skorzystać, niż w ogóle nie 
pracować. Najchętniej ze staży (do 
6 miesięcy) korzystają osoby młode, 
potem, w miarę szybko, bo  najwyżej 
w ciągu miesiąca znajdują stałe za-
trudnienie. 

- Dużym zainteresowaniem za-
wsze cieszą się dotacje na założenie 
własnej firmy. Wniosków jest zwy-
kle tak dużo, że pula pieniędzy mu-
siałaby być dwukrotnie wyższa niż 
obecnie. W ubiegłym roku przyzna-
no jednorazowe środki na rozpoczę-
cie działalności gospodarczej dla 55 
osób bezrobotnych. W 2019 roku pla-
nowane jest udzielenie takich dotacji 
dla co najmniej 40 osób. Co najmniej 
– mówi Roman Kus – bo zwykle pod 
koniec roku otrzymujemy pieniądze 
z rezerwy budżetowej, liczymy za-
tem, że i w tym roku liczba pozytyw-
nie zaopiniowanych wniosków do-
równa ubiegłorocznej.

Marta Górka

Odszedł Karol Cebula (1931 – 2019)
To nazwisko w naszym powiecie wszyscy znają. Przede wszystkim jako wydawcę tygodnika „Strzelec Opolski” i fun-

datora Pomnika „Ofiarom wojen i przemocy”, zwanego też Śląską Pietą, stojącego w centrum Strzelec Opolskich. 
Znaliśmy Go też jako rzutkiego przedsiębiorcę i niezwykle pracowitego człowieka.

Był też inicjatorem wielu przedsięwzięć ważnych dla całego naszego lokalnego środowiska. Angażował się w tak wie-
le spraw i wspierał tak wiele organizacji, że trudno byłoby je tu wszystkie wymienić. Był wielkim społecznikiem. 

Doceniano Jego zasługi. Otrzymał wiele nagród, tytułów honorowych, listów gratulacyjnych, pamiątkowych statu-
etek. Cenił  te dowody uznania, ale chyba ważniejsze było uznanie lokalnej społeczności – dla wszystkiego, co robił i ja-
kim był człowiekiem.

Jego śmierć to strata dla całego naszego środowiska. 



P O W I AT   S T R Z E L E C K I  =  744 km2 W R A Ż E Ń4

   

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
odpowiada na pytania

Jestem klientem Netii, przedłużono mi umowę, choć nie do końca rozu-
miałem o co chodzi. Słyszałem, że można uzyskać z tego powodu jakąś 

rekompensatę. Czy to prawda?

Tak, w związku ze skargami konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów przeprowadził postępowanie, które potwierdziło nieprawidło-
wości ze strony operatora:
• Netia dzwoniła do konsumentów z ofertą zawarcia umowy, choć nie mia-

ła na to ich zgody.
• Konsumenci mogą teraz liczyć na rekompensaty. 

Urząd przeanalizował zgłoszenia od konsumentów i rozmowy sprzedażowe, 
które prowadzili z nimi konsultanci. Wynikało z nich, że Netia dzwoniła z pro-
pozycją zawarcia umowy, mimo że nie miała zgód abonentów na kontakt 
w celach marketingu bezpośredniego. Jest to niezgodne z prawem telekomu-
nikacyjnym. – Netia kupiła gotowe bazy z numerami telefonów, ale to nie zwal-
nia jej z odpowiedzialności. W toku naszych działań okazało się, że zgody na 
kontakt w celach marketingu bezpośredniego nie zostały prawidłowo udzielone. 
Operator próbował je również pozyskać podczas rozmowy telefonicznej, co jest 
niezgodne z przepisami - mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK. 

Netia uniknęła kary finansowej, ponieważ zobowiązała się do zmiany za-
sad współpracy z partnerami. Jeżeli operator będzie korzystał w przyszłości 
z gotowych baz, to zobowiąże partnerów do tego, żeby pozyskiwali zgody 
zgodnie z prawem i będzie to weryfikował. Ponadto Netia określi warunki pra-
widłowo udzielonej zgody, tak aby konsument wiedział kto i w jakim celu do 
niego może zadzwonić. 

Netia zaproponuje również konsumentom rekompensaty. Dotyczą one 
wszystkich osób, do których firma wykonywała telefony, nawet jeżeli nie zde-
cydowali się korzystać z usług. 
1. Osoby, które zawarły umowę z Netią i ją kontynuują otrzymają do wybo-

ru jedną z opcji: 
a. 120 zł nadpłaty na swoim koncie abonenckim, albo
b. wypowiedzenie umowy bez konsekwencji finansowych, albo 
c. zawarcie z Netią kolejnej umowy, w ramach której przez kilka miesięcy 

będą płacić mniejsze rachunki, albo
d. dostęp do programu antywirusowego na rok, albo 
e. dostęp do kanału filmowego na 6 miesięcy.

2. Osoby, które nie zawarły umowy z Netią lub ją wypowiedziały będą mo-
gły wybrać jedną z kilku opcji: zawrzeć nową umowę na preferencyjnych 
warunkach z np. niższym abonamentem lub mniejszą opłatą za aktywację 
usługi i sprzęt, albo dostęp do programu antywirusowego na rok lub kanału 
filmowego na 6 miesięcy. 
Czas na skorzystanie z rekompensaty to trzy miesiące od pojawienia się 

informacji na stronie www.netia.pl. 
Netia opublikuje decyzję na swojej stronie internetowej, pojawią się też 

ogłoszenia w prasie. Szczegóły rekompensaty dla poszczególnych grup klien-
tów są opisane w decyzji UOKiK. 

Uznano mi reklamację wadliwego telewizora. Sprzedawca jednak nie 
chce pokryć kosztu dostarczenia telewizora do reklamacji. Mieszkam 

kilkadziesiąt kilometrów od sklepu, w którym dokonałam zakupu i jest to 
dla mnie dodatkowy koszt. Wydaje mi się, że zgodnie z przepisami prawny-
mi mam prawo żądać zwrotu kosztów dostarczenia towaru do reklamacji.

Jak najbardziej, konsument nie powinien ponosić negatywnych konsekwen-
cji wadliwości towaru i obowiązujące przepisy to regulują. 

Konsument składający reklamację powinien na koszt sprzedawcy dostar-
czyć wadliwą rzecz do miejsca wskazanego w umowie (jeżeli tego miejsca nie 
określono, tam gdzie została mu wydana). Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy 
lub sposób jej zamontowania dostarczenie do sprzedawcy będzie nadmierne 
utrudnione, konsument musi udostępnić mu towar w miejscu, w którym się 
znajduje.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. W szczególności obej-
muje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz 
ponownego zamontowania i uruchomienia. Jeżeli koszt demontażu i ponowne-
go montażu przewyższa cenę kupionego towaru, to konsument jest zobowiąza-
ny ponieść koszty przewyższające wartość zakupionego towaru lub ma prawo 
żądać od sprzedawcy pokrycia kosztów montażu i ponownego zamontowania 
– do wysokości ceny kupionego towaru.

 
Uwaga!

Jeżeli w wyniku złożonej w ramach rękojmi reklamacji doszło do napra-
wienia rzeczy, wymiany, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, konsu-
ment ma prawo żądać od sprzedawcy naprawienia szkody, którą poniósł 
z powodu nabycia wadliwego produktu. Jako szkodę w szczególności można 
potraktować koszt m.in. odebrania rzeczy (np. osobiste koszty związane z wi-
zytą w sklepie), odesłania rzeczy w związku z reklamacją, jej przewozu oraz 
ubezpieczenia (jeżeli była przesyłana).

Warto też dodać, że jako szkodę można również uznać:
• koszt zawarcia umowy (która np. była zainicjowana za pomocą płatnej info-

linii);
• koszt przechowania (np. w razie zwłoki w odbiorze reklamowanego towaru 

o dużych rozmiarach);
• inwestycje w towar, z których konsument nie odniósł korzyści (np. koszt 

przeglądu auta).
Konsument ma prawo także starać się o zwrot opłat związanych w wykona-

niem ekspertyz czy badań (np. rzeczoznawców), które potwierdziły przyczynę 
i istnienie wady, w szczególności w sytuacji, kiedy sprzedawca nie uznał rekla-
macji bez takich badań.

 
Podstawa prawna:  

art. 5612 § 1 i 2, art. 5613, art. 566 i 574 Kodeksu cywilnego
Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Kongres Regionów to najważniej-
sze doroczne spotkanie  liderów 

polskiego samorządu, biznesu i orga-
nizacji pozarządowych, poświęcone 
rozwiązaniom dla największych wy-
zwań miast i regionów Tegoroczny 
X Kongres Regionów (11-12 czerw-
ca) we Wrocławiu został podzielony 
na pięć bloków tematycznych: prze-
strzeń, mobilność, środowisko, fi-
nanse oraz strategie 2030. Dyskuto-
wano podczas niego m.in. o innowa-
cyjnych rozwiązaniach w miastach 
i regionach, a także wymieniano się 
lokalnymi doświadczeniami. Wzięło 
w nim udział 1300 uczestników, 100 
panelistów i prelegentów.

Jednym z panelistów był starosta 
Józef Swaczyna, który omówił funk-
cjonowanie pierwszego zarejestrowa-
nego w Polsce Związku Celowego 
Powiatowo-Gminnego „Jedź z Na-
mi”, czyli zagadnienia związanego 
z mobilnością.

Pomysł „prowincji” w Warszawie  
się nie spodobał, we Wrocławiu - tak

Euklides to Międzynarodowy 
Konkurs Matematyczny, organi-

zowany przez Stowarzyszenie Dyrek-
torów i Nauczycieli Twórczych i Ak-
tywnych Szkół Zawodowych. Kon-
kurs umożliwia uczniom sprawdzenie 
wiedzy i umiejętności z zakresu ma-
tematyki przed obowiązkowym egza-
minem maturalnym z matematyki. 

W XX edycji Konkursu w etapie 
szkolnym wzięło udział ponad 2500 
uczniów. Do etapu rejonowego za-
kwalifikowało się 229 uczniów z 54 
szkół w Polsce. Awans do finału uzy-
skało tylko 29 uczniów z Polski oraz 
10 uczniów ze szkół z Litwy. 

Wśród finalistów znalazł się 
Piotr Łazik z klasy III Technikum 

Matematyczne spotkanie  
w Olsztynie

o profilu Mechatronicznym, który 
13.06.2019 r. wziął udział w etapie fi-
nałowym konkursu, który odbył się 
w tym roku w Olsztynie.

Po trudach konkursowych uczest-
nicy wraz z opiekunami udali się na 
zwiedzanie Olsztyna. Wycieczkę roz-
poczęliśmy w Planetarium, drugim co 
do wielkości w Polsce, gdzie poznali-
śmy historię stolicy Warmii i Mazur. 
Po wirtualnym zwiedzeniu miasta 
wyruszyliśmy, by osobiście sprawdzić 
i doświadczyć... Doszliśmy do Bra-
my Górnej, zwanej Wysoką Bramą, 
jedną z trzech otaczających średnio-
wieczny Olsztyn, odwiedziliśmy Mi-
kołaja Kopernika, zobaczyliśmy Targ 
Rybny, zamek i jego mury. Posłucha-

liśmy opowieści o dawnym Olsztynie 
przy makiecie miasta obok Starego 
Ratusza. Stojąc zaś koło Domu Gaze-
ty Olsztyńskiej mogliśmy podziwiać 
obecny Ratusz, oddany w 1915 ro-
ku. Następnie zwiedziliśmy Bazylikę 
Katedralną św. Jakuba Apostoła, per-
łę architektury gotyckiej, zbudowaną 
w II poł. XIV w. Spacer zakończyli-
śmy w Parku Centralnym. 

Czternastego czerwca br. odbyło 
się uroczyste podsumowanie Kon-
kursu Euklides oraz ogłoszenie lau-
reatów i finalistów konkursu. Pio-
trek po raz drugi został finalistą kon-
kursu, czego mu serdecznie gratulu-
jemy!    

Beata Klama

– Wcześniej, bo jeszcze trzy mie-
siące temu, wraz z Prezesem Zarządu 
Związku Powiatów Polskich  Andrze-
jem Płonką, próbowaliśmy zaintere-
sować naszym rozwiązaniem władze 
centralne podczas spotkania w War-
szawie, ale nie wydawało się, że kto-
kolwiek z ministerstwa jest tym zain-
teresowany, przede wszystkim z po-
wodu wyboru jednego tylko operatora 
transportu, bez wprowadzenia konku-
rentów – mówi starosta J. Swaczy-
na. I podsumowuje ironicznie: coś, 
co wymyślono na prowincji nie mo-
że być dobre.

 – Natomiast podczas Kongre-
su Regionów temat wzbudził zain-
teresowanie samorządowców. Wca-
le się nie dziwię, bo przecież ustawa 
o zbiorowym transporcie publicznym 
uchwalona w 2012 roku kiedyś wej-
dzie w życie, choć ten moment odkła-
dany jest już od roku 2017. Wpraw-
dzie inne problemy transportowe ma-
ją duże miasta czy aglomeracje niż 
małe powiaty i gminy, ale podkre-
ślić należy jedno: nam, jako samorzą-
dowi powiatowemu przy bardzo do-
brej współpracy z gminami leżącymi 
w granicach naszego powiatu udało 
się wcześniej niż rządowi likwidowa-
nie „białych plam” w transporcie pu-
blicznym. 

– Przypomnę tylko – kontynu-
uje starosta J. Swaczyna – że zaczęło 
się od wykupienia akcji strzeleckiego 
PKS-u, zatrudniającego wówczas 150 
pracowników. Gdyby wtedy ta spółka 
upadła, dotknęłoby to nie tylko pra-
cowników, ale i ich rodzin, w sumie 
ok. 600 osób. Byłby to dramat. Z per-

spektywy lat decyzja o wykupie akcji 
okazała się ze wszech miar słuszna, 
ale wtedy wiele osób ją krytykowa-
ło. A potem już poszło. Od początku 
stycznia 2018 roku rozpoczął dzia-
łalność Związek Powiatowo-Gminny 
„Jedź z Nami”. Zaczynał od zorgani-
zowania na naszym terenie transportu 
szkolnego. Teraz mamy już prawdzi-
wie zorganizowany transport publicz-
ny, obejmujący wszystkie miejsco-
wości naszego powiatu. Mamy też 15 
nowoczesnych autobusów, a być mo-
że uda się nam skorzystać z kolejne-
go dofinansowania z pieniędzy unij-
nych i kupimy kolejne. Najcenniej-
sze jednak jest to, że po konsultacjach 
z mieszkańcami to sołtysi wraz z bur-
mistrzami i wójtami decydują o tym, 
ile autobusów w ciągu dnia dojedzie 
do danej miejscowości. Od marca 
do czerwca testowane było połącze-
nie Jemielnica – Strzelce Opolskie 
przed godziną 14. Wszystko wskazu-
je, że od września wrócimy do niego. 
A co do kosztów jednego wozokilo-
metra – bo to gminy opłacają na swo-
im terenie – to informacja o jego ni-
skim koszcie, na poziomie ok. 1,50 
zł, wzbudziła nie poruszenie, ale na-
wet niedowierzanie na Kongresie Re-
gionów. Naszym rozwiązaniem co-
raz więcej samorządów się interesu-
je, a gmina Zdzieszowice też będzie 
korzystać z usług strzeleckiego PKS, 
na co wyraziła zgodę na ostatniej sesji 
Rada Powiatu. Dodam, że nasz Zwią-
zek Powiatowo-Gminny „Jedź z Na-
mi” jest otwarty na poszerzenie – za-
praszamy do współpracy ościenne sa-
morządy.

Na pierwszej stronie znajdziecie 
Państwo plakat zachęcający do 

udziału w konkursie organizowanym 
przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego. 

Zapraszamy do dzielenia się swo-
imi spostrzeżeniami na temat wyjąt-
kowych, magicznych zakątków na-
szego powiatu. Każdy może prze-
słać jeden tekst polecający cieka-
we miejsca na rodzinne lub samotne 
wycieczki. Liczy się ciekawa treść, 
osobiste spostrzeżenia, ciekawostki 
i atrakcje dotyczące prezentowane-
go miejsca. 

Do każdego tekstu (do 3000 zna-
ków ze spacjami) można dołączyć 

Zabierz mnie tam!
także do 3 zdjęć związanych z opisy-
wanym przez Was miejscem lub tra-
są rowerową czy spacerową. Tekst nie 
może mieć charakteru reklamowego, 
zwłaszcza w odniesieniu do wskaza-
nych przez Was hoteli czy pensjona-
tów. Dotyczy to też restauracji lub 
cukierni, warto jednak napisać, co 
w nich polecacie. 

Główne nagrody dla trojga zwy-
cięzców to rekreacyjne loty balonem 
(nie na uwięzi)! Wy opisujecie swoje 
wrażenia, my fundujemy Wam wra-
żenia!

Niezapomniany lot balonem nad 
powiatem strzeleckim dla trojga zwy-

cięzców to nie jedyne nagrody, jaki-
mi zachęcamy Państwa do udziału 
w konkursie. Sponsorzy w tym roku 
okazali się wyjątkowo hojni!

Najlepsze opisy magicznych 
miejsc w naszym powiecie zostaną 
też nagrodzone voucherami na zabie-
gi fryzjerko-kosmetyczne i masaże, 
bonami do fizjoterapeutów, darmo-
wymi wejściówkami rodzinnymi do 
JuraParku w Krasiejowie, karnetami 
na spływy kajakowe oraz talonami na 
obiady i do wykorzystania w naszych 
lokalnych cukierniach.  

Regulamin konkursu dostępny jest 
na stronie www.powiatstrzelecki.pl

Wrażenia za wrażenia
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Oficjalnego otwarcia imprezy do-
konał Burmistrz Leśnicy Łukasz 

Jastrzembski, który wraz ze Starostą 
Józefem Swaczyną i dyrektorem De-
partamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Urzędu Marszałkowskiego w Opo-
lu Wiesławem Kryniewskim wjecha-
li na płytę boiska bryczką powożoną 
przez panów Pisarskich. Na imprezie 
gościli Wicemarszałek Województwa 
Roman Kolek, radna Sejmiku Wo-
jewództwa Opolskiego Edyta Gola, 
radni Rady Miejskiej w Leśnicy: Ma-
ria Reinert, Zygfryd Pakosz i Teodor 
Wyschka, Zastępca Burmistrza An-
drzej Iwanowski, kierownik Referatu 
Rolnictwa UMOW Katarzyna Kuraś. 

W kategorii klacze roczne tytuł 
Czempiona uzyskała klacz Rodiana 
z hodowli Sylwestra Rasztara z Jelo-
nek (woj. opolskie), tytuł Czempiona 
w kat. klacze dwuletnie uzyskała La 
Bella z hodowli Jana Bobka z Rogoź-
nik (woj. małopolskie), a tytuł Czem-
piona z ogierów rocznych zdobył Bos-
man z hodowli Sylwii Kitel z Ligoty 
Książęcej (woj. śląskie). I choć w te-
gorocznej edycji przeglądu koni w Po-
rębie w walce o tytuły czempionów nie 
było koni z hodowli z Gminy Leśnica, 
to nasi hodowcy zaprezentowali swoje 
zwierzęta w pokazach i zadbali o per-
fekcyjne przygotowanie imprezy, któ-
ra w środowisku hodowców koni ma 
bardzo duże zainteresowanie. 

Panowie Piotr Józef Pisarski 
i Piotr Paweł Pisarski zaprezentowali 

Już dwudziesty trzeci raz w Porębie odbył się Czempionat Koni Rasy Śląskiej. 

Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

W tym roku pierwszy raz była to 
impreza dwudniowa, podczas 

obu dni frekwencja i pogoda bardzo 
dopisały.  

W piątek zorganizowana została 
charytatywna dyskoteka pod nazwą 
„DJ’s Night”, podczas której zgrało 
12-nastu DJ,  a wolontariusze zbie-
rali do puszek pieniądze na dwójkę 
chorych chłopów z naszej gminy: Ja-
kuba Śmietanę i Marka Pielę. Udało 
nam się zebrać ponad 7600 złotych !!! 
Głównym pomysłodawcą zbiórki był 
Ditmar Jokiel, za co mu dziękujemy.

W dniach 28-29 czerwca wioska Nogowczyce po raz kolejny zorganizowała festyn.

W sobotę 29 czerwca br. w Grabo-
wie odbyły się „Jantury Izbic-

kie, czyli czerwcowe spotkania z tra-
dycją i kulturą w Gminie Izbicko” -  
tradycyjna NOC ŚWIĘTOJAŃSKA. 

Impreza rozpoczęła się w tym ro-
ku warsztatami: pieczenia kołocza 
śląskiego, plecenia wianków i zdo-
bienia wzorem regionalnym, które 
cieszyły się ogromnym zaintereso-
waniem. Oficjalne rozpoczęcie od-
było się późnym popołudniem uro-
czystym przywitaniem gości przez 
sołtysa Grabowa Norberta Radzieja, 
przemówieniem wójt gminy Brygidy 
Pytel oraz Wicemarszałka Wojewódz-
twa Opolskiego Romana Kolka. Na-
stępnie swoje wokalne umiejętności 

Najpiękniejsze konie – zawsze w Porębie
się z zaprzęgiem czterokonnym pod-
czas oficjalnego otwarcia imprezy, 
Sebastian Kwoczała z Poręby zapre-
zentował 15 koni z różnych hodowli, 
a w przepięknym kadrylu zaprzęgo-
wym konie i swoje umiejętności za-
prezentowali: Piotr J. Pisarski i Piotr 
P. Pisarski, Gerard Proksza i Edmund 
Nowara, Herbert Suchanek i Krzysz-
tof Rygol, Jacek Dobis i Anna Szyma-
niec. Zaprzęg w tandemie z klaczami 
LIKSA i LINA powoził Krzysztof 
Rygol z luzakiem Kamilem Suchan-
kiem ...oraz burmistrzem Łukaszem 
Jastrzembskim, który zaprezentował 
się w tej roli perfekcyjnie!

Zaprzęg kucy przedstawił Tomasz 
Rduch, a pokaz skoków i ujeżdża-
nia kucy zaprezentowały dziewczyny 
z Jeździeckiej Akademii Sportowej 
HiPPoSPORTSteam ze Starego Koź-

le, w której wystąpiła Paulina Hibner 
z Leśnicy. 

Imprezę zakończyła zabawa ta-
neczna z zesołóm KAMPAS. 

XXIII Regionalny Przegląd Ko-
ni w Porębie sfinansowano z budże-
tu Gminy Leśnica, budżetu Samorzą-
du Województwa Opolskiego oraz ze 
środków sponsorów: firmy Transan-
naberg Wiesiollek J.M Spółka Jawna 
i Banku Spółdzielczego w Leśnicy. 

Serdecznie dziękujemy strażakom 
z OSP Leśnica i policjantom z KPP 
w Strzelcach Opolskich i PP w Le-
śnicy, sołtysowi i mieszkańcom Po-
ręby, hodowcom z Poręby i ich przy-
jaciołom z okolicy. To dzięki naszej 
wspólnej pracy impreza ta cieszy się 
dużym zainteresowaniem i uznaniem. 
Do zobaczenia za rok!

KL

JANTURY IZBICKIE, czyli czerwcowe spotkania z tradycją i kulturą w Gminie Izbicko

Noc Świętojańska w Grabowie
zaprezentowała grupa przedszkola-
ków z Izbicka, zaśpiewał chór „Echo 
Krośnicy” i wystąpił zespół tanecz-
ny Niro Dance School Otmice prowa-
dzony przez Dominikę Paculę. Póź-
niej przyszedł czas na rozstrzygnię-
cie konkursu na najpiękniejszy wia-
nek świętojański, który w tym roku 
został przeprowadzony w dwóch ka-
tegoriach: dzieci i dorośli. Wśród 
dzieci pierwsze miejsce zajęła Domi-
nika Paździor, zaś w drugiej katego-
rii, dla dorosłych, Krystyna Kotyrba. 
Fundatorem nagród w tegorocznym 
konkursie był Starosta Powiatu Strze-
leckiego oraz Wójt Gminy Izbicko. 
Laureaci pierwszych miejsc konkur-
su otrzymali również nagrodę ufun-

dowaną przez Marszałka Wojewódz-
twa Opolskiego. 

Na obchodach nocy świętojań-
skiej obecni byli czescy przyjaciele 
z partnerskiej gminy Osoblaha, któ-
rzy brali czynny udział w warszta-
tach  i wspólnie z nami świętowa-
li 10-lecie podpisania partnerstwa; ta 
rocznica przypadała w ubiegłym ro-
ku. Nie obyło się bez podziękowań, 
wspólnych wspomnień i upominków. 
Po rozstrzygnięciu konkursu na naj-
piękniejszy wianek i podsumowa-
niu 10-lecia partnerstwa z Czecha-
mi proboszcz z Nakła ks. Józef Mro-
cheń, który przechodzi na emeryturę 
po raz ostatni już poświęcił przynie-

sione wianki oraz ogień, by później 
w uroczystym orszaku przejść nad 
rzekę w celu puszczenia wianków na 
wodzie. Po ceremoniach związanych 
z nocą świętojańską na scenie poja-
wiło się Wesołe Trio Mika Szołtyska 
oraz rewelacyjny zespół BLUE PAR-
TY. Jeszcze przed północą niebo nad 
Grabowem rozświetliło wzbudzające 
podziw i zapierające dech widowisko 
pirotechniczne. Po fajerwerkach  od-
była  się do białego rana zabawa ta-
neczna z zespołem PROGRESS.                                                                                        

Atrakcyjny program, warsztaty 
i moc innych atrakcji przyciągnęły do 
Grabowa tłumy gości. Na imprezie 
swoje stanowisko miało również Sto-

warzyszenie Aglomeracja Opolska, 
które rozdawało upominki i promo-
wało akcję EKOGENERACJĘ, w ra-
mach której 15 toreb foliowych moż-
na było wymienić na ekologiczną tor-
bę materiałową. 

Impreza została współfinansowa-
na ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego oraz ze 
środków budżetu państwa. Przekra-
czamy granice. 

„Jantury Izbickie” tradycyjnie po-
prowadził konferansjer Leonard Mal-
charczyk. Obchody Nocy Świętojań-
skiej nie odbyłyby się bez wsparcia 
sponsorów, którym serdecznie dzię-
kujemy. 

Festyn Nogowczyce
W sobotę tradycyjnie im-

preza rozpoczynała się od 
Turnieju Siatkówki im. Tom-
ka i Damiana, w tym roku za-
grało 12 drużyn.

Od szesnastej cała za-
bawa przeniosła się na plac 
wiejski, gdzie odbył się Fe-
styn Rodzinny.  Przy muzyce, 
tańcach, jedzeniu i napojach 
chłodzących wspólnie spę-
dziliśmy popołudnie, wieczór 
jak i noc. Występowały dzie-
ci z Nogowczyc i Jaryszowa, 

orkiestra dęta z Rudna, Mateusz Troll 
i Przyjaciele, odbyła się również za-
bawa z zespołami Kings oraz Pago. 
Całość prowadzili Alicja i Krzysztof 
z Warmątowic.

Dziękujemy naszym - ponad stu 
sponsorom! - bez których nie mogli-
byśmy tak hucznie obchodzić nasze-
go święta .

 Łukasz Grabiec
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PATENT NA BEZPIECZNE 
WAKACJE

Trwa sezon wakacyjny. Jest to szczególny czas, który kojarzy się z odpo-
czynkiem, beztroską, słońcem i zabawą. Niezależnie od tego czy wyjeżdża-

my czy spędzamy ten czas w miejscu zamieszkania musimy pamiętać, że dobra 
zabawa nie zwalnia nas z obowiązku dbania o swoje i innych bezpieczeństwo. 
Jak powinniśmy postępować, aby wakacje zawsze kojarzyły nam się z samymi 
przyjemnościami? Wystarczy wykazać zdrowy rozsądek i pamiętać o kluczo-
wych zasadach bezpieczeństwa. 

Zasady bezpiecznego wypoczynku:
1. Bezpieczna kąpiel – tylko  w miejscach odpowiednio zorganizowanych, 

oznakowanych i będących pod nadzorem.
• Zapoznaj się z regulaminem kąpieliska i przestrzegaj go.
• Zawsze słuchaj poleceń ratownika.
• Kąp się jedynie w wyznaczonych strefach.
• W wodzie zachowuj się ostrożnie i nie utrudniaj kąpieli innym.
• Nigdy nie skacz do wody w miejscach niedozwolonych lub nierozpozna-

nych. 
• Pozostaw po sobie porządek na plaży - nie zaśmiecaj jej.

2. Bezpieczne przebywanie na słońcu – nadmierne korzystanie z kąpieli sło-
necznych może wywołać niepożądane objawy, tj.: poparzenia słoneczne, czy 
udar słoneczny, dlatego aby temu zapobiec:
• Odsłonięte części ciała chroń, używając kremów zawierających filtry 

ochronne.
• Zrezygnuj z opalania się w godzinach największego natężenia promienio-

wania słonecznego, tj. pomiędzy godziną 10 00 a 14 00.
• Chroń oczy i głowę przed promieniami UV – pamiętaj o okularach i czap-

kach.
• Regularnie pij duże ilości płynów – najlepiej wody mineralnej.

3. Bezpieczne przebywanie na łonie natury (w lesie, na łące, obok stawów, 
rzek, tid.):
• Podczas upałów występuje zwiększone zagrożenie przeciwpożarowe, 

dlatego przebywając w lesie, na podsuszonych łąkach, ścierniskach za-
chowaj szczególną ostrożność – staraj się nie zaprószyć ognia, pozostaw 
po sobie porządek – dbaj o czystość.

• Nie zbliżaj się do dzikiego zwierzęcia czy obcego psa – nie dotykaj go, 
nawet gdy sprawia wrażenie łagodnego. Pogryzienia są niebezpieczne, ze 
względu na ogromne ryzyko zakażenia. Szczególnie groźne jest zakaże-
nie wścieklizną.

• W przypadku pogryzienia przez obce, dzikie zwierzę należy niezwłocz-
nie udać się do lekarza.

• Aby uniknąć ukąszenia przez kleszcza należy:
– nosić w lesie odpowiednia odzież, zakrywającą jak najwięcej części 

ciała,
– stosować środki odstraszające,
– po powrocie z lasu dokładnie obejrzeć całe ciało oraz przejrzeć ubra-

nie.
• W przypadku ukąszenia przez kleszcza należy niezwłocznie go usunąć, 

jeśli jest to niemożliwe lub gdy w przeciągu kilku dni od ukąszenia poja-
wi się odczyn zapalny, należy udać się do lekarza.

4. Bezpieczne przyrządzanie i spożywanie posiłków:
• Dokładnie myj ręce przed posiłkiem lub po skorzystaniu z toalety.
• Dokładnie oczyszczaj produkty.
• Myj owoce i warzywa.
• Zwracaj uwagę na datę przydatności żywności do spożycia. 
• Pamiętaj o właściwym przechowywaniu żywności – wszystkie gotowane 

i łatwo psujące się produkty przechowuj w lodówce.
• Unikaj zakupów żywności niewiadomego pochodzenia, czy wątpliwej ja-

kości.
• Oddzielaj żywność surową od ugotowanej – magazynuj w oddzielnych 

pojemnikach.
• Przestrzegaj czasu i temperatury procesów termicznych.
• W razie wystąpienia objawów chorobowych (nudności, bóle brzucha, 

wymioty, biegunka, gorączka) niezwłocznie udaj się do lekarza.
5. Bezpieczne i higieniczne zachowania:

• Unikaj przypadkowych kontaktów seksualnych, gdyż zwiększają one ry-
zyko zarażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową, a także zakaże-
nia wirusem HIV. 

• Unikaj używania narkotyków i nadmiernego spożycia alkoholu, gdyż 
prowadzą one do zagrożenia zdrowia a nawet życia, ponadto mogą spra-
wić, że staniesz się ofiarą lub sprawcą aktów przemocy. 

• Uważaj na nowe narkotyki tzw. „dopalacze”. Ich skład i działanie nigdy 
nie są pewne.

• Pamiętaj, zawsze i wszędzie pilnuj swoich napojów – przypadki dosypy-
wania i dolewania różnych specyfików są coraz częstsze. Po takich sub-
stancjach łatwo możesz stracić samokontrolę. 

• Dbaj o higienę osobistą. Unikaj używania wspólnie z innymi osobami 
ręcznika, grzebienia i przyborów toaletowych.

• Unikaj robienia tatuaży i piercingu w przypadkowych studiach.

 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 
w Strzelcach Opolskich

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego (1) 

Na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2019 r. funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których 5 dni 
w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie radcy prawni i adwokaci udzielają porad prawnych rozwiązując 

tym samym problemy mieszkańców powiatu,  zdarzają się jednak przypadki, gdy zgłaszany problem prawny „nie ma je-
dynie natury prawnej”, wówczas osoba uprawniona może zostać skierowana przez udzielającego bezpłatnej pomocy 
prawnej do „innych systemów pomocy”.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294). Starosta prowadzi, aktualizuje oraz publikuje listę jednostek nie-
odpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu strzeleckiego, która obejmuje w szczególności: poradnictwo rodzinne, 
psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i in-
nych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, 
dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpie-
czeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób znajdujących się w sporze z podmiotami rynku finanso-
wego i inne.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane we-
dług tematyki poradnictwa, obejmujące informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontak-
towych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności.

CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1:

NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES
PORADNICTWA ADRES TELEFON odpłat-

ność połączeń
DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny

WWW
e-mail

KRYTERIA 
DOSTĘPU

P S Y C H O LO G I C Z N E ,  R O Z W I Ą Z Y WA N I E  P R O B L E M Ó W  A L K O H O LO W Y C H  I  I N N Y C H  U Z A L E Ż N I E Ń

1

Centrum wsparcia dla 
osób w stanie kryzysu 

psychicznego
(zlecenie NFZ)

Kryzysy psychiczne,
stany depresyjne, myśli samobójcze

Fundacja ITAKA
skr. pocztowa 127 
00-958 Warszawa 

66.

kom. 800 70 2222
bezpłatna infolinia

24 godz. przez
7 dni w tygodniu

www.liniawsparcia.pl
porady@liniawsparcia.pl

Dla osób 
będących 
w kryzysie

psychicznym

2

Centrum Terapii 
i Profilaktyki Poradnia 
Terapii Uzależnienia 

od Alkoholu 
i Współuzależnienia 

Poradnia Psychologiczna

Prowadzenie poradnictwa psychologicznego 
i leczenia w zakresie:
- uzależnień i nerwic
- zaburzeń osobowości
- zaburzeń nawyków i popędów
- zaburzeń odżywiania
- zaburzeń adaptacyjnych, depresyjnych
- zaburzeń emocjonalnych i zespołu stresu 
pourazowego

ul. Strażacka 10
47 – 100 Strzelce 

Opolskie

tel. 77 550 01 17
kom. 512 941 431

Poniedziałek, środa: 
12.00-18.00 Wtorek, 

czwartek i piątek
8.00-14.00

http://www.psychoterapia-
strzelceop.pl/

krystynakowalska5@wp.pl

Pomoc dla osób 
uzależnionych 

w współuzależ-
nionych

3 Poradnia Rodzinna Dom 
Pielgrzyma

Świadczenie nieodpłatnych usług m.in. w zakresie 
udzielania pomocy w rozwiązywaniu trudnych 
problemów osobistych i rodzinnych oraz porad-
nictwa w sytuacjach kryzysowych - problemy 
wychowawcze, małżeńskie, przemoc domowa.

ul. Jana Pawła II 7
47 – 150 Góra św. 

Anny

tel. 787 177 062

Sobota: 10.30-17.00 
Wcześniej należy się 

umówić telefonicznie do 
wybranego specjalisty. 

Telefon czynny  
od poniedziałku do 
soboty wyłącznie 

w godzinach  
18.00 – 20.00

http://dompielgrzyma.pl/
poradnia-rodzinna/

Pomoc dla osób 
znajdujących się 
w trudnej sytu-

acji życiowej

4

Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
„CYPRIAN-MED”  

– Centrum 
Neuropsychiatrii 

Poradnia Zdrowia 
Psychicznego

Zajmuje się m.in. leczeniem:
-zaburzeń psychicznych wynikających z picia 
alkoholu,
- zaburzeń nastroju,
-chorobliwej zazdrości, która może być przyczyną 
maltretowania kobiet i znęcania się nad nimi, 
a nawet zabójstw,
-depresji.

ul. Piastów 
Śląskich 20

47 – 100 Strzelce 
Opolskie

tel. 77 461 39 30

Poniedziałek: 11.00-
18.00 Wtorek i piątek: 

9.00-17.00 Środa: 
9.00-16.00

Czwartek: 8.00-18.00

----------------------
Zgodnie 

z zakresem 
poradnictwa

5

Specjalistyczny 
Neurologiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 
„NEURO - MED” s.c.
Poradnia Zdrowia 

Psychicznego

Zajmuje się m.in. leczeniem.:
-zaburzeń nastroju,
-zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem,
-zaburzeń osobowości i zachowania u dorosłych.

ul. Gogolińska 15 
47-100 Strzelce 

Opolskie
tel. 77 463 86 08

Wtorek: 15.00-21.20
Środa: 7.30-12.00

Czwartek: 12.00-20.30
----------------------

Zgodnie 
z zakresem 

poradnictwa

P E D A G O G I C Z N E

6

Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna  

w Strzelcach Opolskich

-udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze 
kierunku kształcenia
i zawodu.
-udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej związanej z wycho-
wywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
-bezpośrednia pomoc psychologiczno-pedagogicz-
na dla dzieci, młodzieży i rodziców umożliwiająca 
wybór różnorodnych form wsparcia indywidualne-
go i grupowego (np. grupy psychoedukacyjne, gru-
py terapeutyczne, wykłady, warsztaty, konsultacje, 
terapię pedagogiczną i psychologiczną).

ul. Bolesława 
Chrobrego 5 

47 – 100 Strzelce 
Opolskie

tel./faks 77 461 
30 26 pn.-pt.: 8.00-15.00

http://www.pppstrzelce.
szkolnastrona.pl/

pppstrzelce@o2.pl

Zgodnie 
z zakresem 

poradnictwa

P O M O C  S P O Ł E C Z N A

7
Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
w Strzelcach Opolskich

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom 
w szczególności z powodu:
bezdomności, bezrobocia, ubóstwa, sieroctwa 
niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej 
choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony 
ofiar handlu ludźmi , ochrony macierzyństwa lub 
wielodzietności, bezradności, spraw opiekuńczo 
– wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa 
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 
wielodzietnych, ,świadczenia rodzinne

ul. Krakowska 16 
47 – 100 Strzelce 

Opolskie 
tel. 77 463 08 70 
fax. 77 463 08 99 

Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek-Czwartek: 

7.30-15.30
Piątek: 7.30-14.00

http://www.opsstrzelce.pl/

info@opsstrzelce.pl

Zamieszkanie na 
terenie Powiatu 

Strzeleckiego

8 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Leśnicy

ul. 1 Maja 9 
47 – 150 Leśnica tel. 77 404 83 52 

Poniedziałek: 9.00-17.00 
Wtorek-Piątek: 7.30-

15.30

http://ops.lesnica.pl/31/
strona-glowna.html

ops@lesnica.pl

Zamieszkanie na 
terenie Powiatu 

Strzeleckiego

9
Miejsko Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
w Kolonowskim

ul. Ks. Czerwionki 
39 

47 – 110 
Kolonowskie

tel. 77 461 11 40 
wew.44 

fax. 77 461 11 40 
wew.31 

Poniedziałek: 7.00-16.00
Wtorek-Czwartek: 

7.00-15.00
Piątek: 7.00-14.00

https://ops.kolonowskie.pl/

ops@kolonowskie.pl

Zamieszkanie na 
terenie Powiatu 

Strzeleckiego

10
Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
w Zawadzkiem

ul. Dębowa 11 
47 – 120 

Zawadzkie 
tel./fax. 77 462 

20 95

Poniedziałek: 7.00-17.00 
Wtorek-Piątek: 7.00-

15.00

http://ops.zawadzkie.pl/

sekretariat@ops.zawadz-
kie.pl

Zamieszkanie na 
terenie Powiatu 

Strzeleckiego

11
Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
w Izbicku

ul. Powstańców 
Śląskich 16 

47 – 180 Izbicko
tel. 77 461 72 06

Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek-Czwartek: 

7.30-15.30
Piątek: 7.30-14.00

http://ops.izbicko.
pl//20/131/aktualnosci,html

ops@izbicko.pl

Zamieszkanie na 
terenie Powiatu 

Strzeleckiego

12

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Jemielnicy 

ul. Strzelecka 67 
47 – 133 

Jemielnica 
tel. 77 463 20 08 

Poniedziałek: 7.30-16.30
Wtorek-Czwartek: 

7.30-15.30
Piątek: 7.30-14.30

https://jemielnica.pl/3303/
gminny-osrodek-pomocy-
spolecznej-w-jemielnicy.

html

Zamieszkanie na 
terenie Powiatu 

Strzeleckiego

13
Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
w Ujeździe

ul. Sławięcicka 19 
47 – 143 Ujazd  tel./fax. 77 463 

70 47 

Poniedziałek: 7.00-16.00 
Wtorek-Piątek: 7.00-

15.00

http://www.opsujazd.pl/

biuro@opsujazd.pl

Zamieszkanie na 
terenie Powiatu 

Strzeleckiego

14
Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskich

Poradnictwo prawne,
psychologiczne, socjalne, rodzinne

ul. Bolesława 
Chrobrego 5 

47 – 100 Strzelce 
Opolskie

tel./fax 77 461 
33 81 

 

Poniedziałek: 8.00-16.00
Wtorek-Piątek: 7.30-

15.30

http://powiatstrzelecki.
pl/143/pcpr-w-strzelcach-

op.html
sekretariat@pcpr.strzel-

ceop.pl

Zamieszkanie na 
terenie Powiatu 

Strzeleckiego
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tel. 77 4621200, 77 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
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W dniu 5 października 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (opublikowana w Dzienniku Ustaw 
z 2018 r. Pozycja 1716).

Na mocy tej ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 roku następuje przekształcenie pra-
wa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę 
liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi, garaża-
mi i innymi obiektami budowlanymi umożliwiającymi racjonalne korzystanie z bu-
dynków mieszkalnych. 

Z przekształceniem wiąże się obowiązek wnoszenia opłaty przekształceniowej 
płatnej przez 20 lat począwszy od 1 stycznia 2019 roku. Wysokość opłaty przekształ-
ceniowej równa jest wysokości opłaty rocznej, która obowiązywałaby w dniu 1 stycz-
nia 2019 roku za prawo użytkowania wieczystego gruntu. 

Opłata może podlegać waloryzacji raz na 3 lata przy zastosowaniu wskaźnika 
zmiany ceny nieruchomości ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego.

Podstawą wpisu w księdze wieczystej prawa własności gruntu jest zaświad-
czenie wydane przez Starostę, zawierające również informację o wysokości opłaty 
przekształceniowej należnej do zapłaty na rzecz właściciela gruntu, Skarbu Państwa. 
Zaświadczenie to stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia 
o opłatę.

Właściciel przekształconego gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnosze-
nia opłaty, będzie mógł zgłosić Staroście Strzeleckiemu na piśmie (od dnia 1 stycznia 
2019 roku) zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty. 
W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej przysługuje bonifikata, ustalana zgod-
nie z art. 9 ust. 3 wymienionej na wstępie ustawy, w wysokości :
1)   60 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku,w którym 

następuje przekształcenie
2)   50 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po 

przekształceniu
3)  40 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po 

przekształceniu
4)   30 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku 

po przekształceniu
5)   20 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po 

przekształceniu 
6)  10 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po 

przekształceniu.

INFORMACJA
dotycząca nowych zasad przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa 
z zabudową mieszkaniową, w prawo własności.

 

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 

Dyżury pełnią:
1. Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie”, ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
2. Apteka „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 21, tel. 77/461-38-76
3. Apteka „Multifarm” Zdrowie i Uroda Sp. z o.o., ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
4. Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383 
5. Apteka „Gemini”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03
6. Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
7. Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56 
8. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
9. Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów  Śląskich 15, tel. 77/461-02-92
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12. „LIBRA”
13. „Multifarm”
14. „Pro-Pharma”
15. „Gemini”
16. „Śląska”
17. „Słoneczna”
18. „Vita” 
19. „Dr. Max” 
20. „DOZ Apteka”
21. „LIBRA”

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

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

Apteka Dr. Max mieszcząca się w Strzelcach Opolskich przy os. Piastów Śląskich 15 
zmieniła godziny pracy:

Poniedziałek – piątek: 8:00 – 18:00 Sobota: 8:00 – 14:00
Niedziela: nieczynna  (dyżur zgodnie z harmonogramem dyżurów)

od 24.06.2019 do 25.08.2019

poniedziałek – piątek
14.00 – 22.00

sobota - niedziela   
12.00 – 20.00
ZAPRASZAMY !!!

Pływalnia zamknięta w dniach 26-30.08.2019                        
 (przerwa konserwacyjna)

Godziny otwarcia 
pływalni 

w czasie wakacji

Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Strzeleckiego z 17 czerwca br. można 
odpłatnie wynająć salę narad w Starostwie Powiatowym  w przypadku, gdy nie 
koliduje to z działalnością Rady Powiatu Strzeleckiego i Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich.

Mogą w niej być organizowane sympozja, narady, seminaria, konferencje, 
szkolenia, kursy, wykłady i spotkania, pod warunkiem, że ich tematyka nie jest 
związana z działalnością polityczną.

Sala może być wynajęta w godzinach urzędowania Starostwa, a także po go-
dzinach pracy, jednak nie później niż do godziny 19.00. Dopuszcza się również 
możliwość wynajęcia Sali w soboty i niedziele.

Stawka za wynajem sali w dni powszednie w wysokości 60 zł + VAT za każdą 
rozpoczętą godzinę, natomiast w soboty i niedziele stawka wynosi 80 zł + VAT za 
każdą rozpoczętą godzinę. Cena obejmuje: wynajęcie sali, koszty eksploatacyjne, 
sprzątanie (sali narad, sanitariatu, zaplecza kuchennego).

Z opłat zwolnione są: jednostki organizacyjne Powiatu Strzeleckiego, organi-
zacje pozarządowe mające siedzibę na terenie Powiatu Strzeleckiego, powiatowe 
służby inspekcyjne i straże.

Regulamin wynajmu sali dostępny jest na stronie internetowej: www.
powiatstrzelecki,pl

Można wynająć salę narad

Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Informacje na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu 
Strzeleckiego w 2019 r.  znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna: http://bip.powiatstrzele-
cki.pl/1055/258/harmonogram-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-
-terenie-powiatu-strzeleckiego.html oraz na stronie http://powiatstrzelecki.
pl/2619/204/nieodplatna-pomoc-prawna.html.
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ul. Baczyńskiego 25A, 
41-203 Sosnowiec

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: sekretariat@ppp.powiatstrzelecki.pl

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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W dniu 5 października 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (opublikowana w Dzienniku Ustaw 
z 2018 r. Pozycja 1716).

Na mocy tej ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 roku następuje przekształcenie pra-
wa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę 
liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi, garaża-
mi i innymi obiektami budowlanymi umożliwiającymi racjonalne korzystanie z bu-
dynków mieszkalnych. 

Z przekształceniem wiąże się obowiązek wnoszenia opłaty przekształceniowej 
płatnej przez 20 lat począwszy od 1 stycznia 2019 roku. Wysokość opłaty przekształ-
ceniowej równa jest wysokości opłaty rocznej, która obowiązywałaby w dniu 1 stycz-
nia 2019 roku za prawo użytkowania wieczystego gruntu. 

Opłata może podlegać waloryzacji raz na 3 lata przy zastosowaniu wskaźnika 
zmiany ceny nieruchomości ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego.

Podstawą wpisu w księdze wieczystej prawa własności gruntu jest zaświad-
czenie wydane przez Starostę, zawierające również informację o wysokości opłaty 
przekształceniowej należnej do zapłaty na rzecz właściciela gruntu, Skarbu Państwa. 
Zaświadczenie to stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia 
o opłatę.

Właściciel przekształconego gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnosze-
nia opłaty, będzie mógł zgłosić Staroście Strzeleckiemu na piśmie (od dnia 1 stycznia 
2019 roku) zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty. 
W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej przysługuje bonifikata, ustalana zgod-
nie z art. 9 ust. 3 wymienionej na wstępie ustawy, w wysokości :
1)   60 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku,w którym 

następuje przekształcenie
2)   50 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po 

przekształceniu
3)  40 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po 

przekształceniu
4)   30 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku 

po przekształceniu
5)   20 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po 

przekształceniu 
6)  10 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po 

przekształceniu.

INFORMACJA
dotycząca nowych zasad przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa 
z zabudową mieszkaniową, w prawo własności.

 

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 

Dyżury pełnią:
1. Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie”, ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
2. Apteka „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 21, tel. 77/461-38-76
3. Apteka „Multifarm” Zdrowie i Uroda Sp. z o.o., ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
4. Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383 
5. Apteka „Gemini”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03
6. Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
7. Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56 
8. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
9. Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów  Śląskich 15, tel. 77/461-02-92
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12. „LIBRA”
13. „Multifarm”
14. „Pro-Pharma”
15. „Gemini”
16. „Śląska”
17. „Słoneczna”
18. „Vita” 
19. „Dr. Max” 
20. „DOZ Apteka”
21. „LIBRA”

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

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

Apteka Dr. Max mieszcząca się w Strzelcach Opolskich przy os. Piastów Śląskich 15 
zmieniła godziny pracy:

Poniedziałek – piątek: 8:00 – 18:00 Sobota: 8:00 – 14:00
Niedziela: nieczynna  (dyżur zgodnie z harmonogramem dyżurów)

od 24.06.2019 do 25.08.2019

poniedziałek – piątek
14.00 – 22.00

sobota - niedziela   
12.00 – 20.00
ZAPRASZAMY !!!

Pływalnia zamknięta w dniach 26-30.08.2019                        
 (przerwa konserwacyjna)

Godziny otwarcia 
pływalni 

w czasie wakacji

Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Strzeleckiego z 17 czerwca br. można 
odpłatnie wynająć salę narad w Starostwie Powiatowym  w przypadku, gdy nie 
koliduje to z działalnością Rady Powiatu Strzeleckiego i Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich.

Mogą w niej być organizowane sympozja, narady, seminaria, konferencje, 
szkolenia, kursy, wykłady i spotkania, pod warunkiem, że ich tematyka nie jest 
związana z działalnością polityczną.

Sala może być wynajęta w godzinach urzędowania Starostwa, a także po go-
dzinach pracy, jednak nie później niż do godziny 19.00. Dopuszcza się również 
możliwość wynajęcia Sali w soboty i niedziele.

Stawka za wynajem sali w dni powszednie w wysokości 60 zł + VAT za każdą 
rozpoczętą godzinę, natomiast w soboty i niedziele stawka wynosi 80 zł + VAT za 
każdą rozpoczętą godzinę. Cena obejmuje: wynajęcie sali, koszty eksploatacyjne, 
sprzątanie (sali narad, sanitariatu, zaplecza kuchennego).

Z opłat zwolnione są: jednostki organizacyjne Powiatu Strzeleckiego, organi-
zacje pozarządowe mające siedzibę na terenie Powiatu Strzeleckiego, powiatowe 
służby inspekcyjne i straże.

Regulamin wynajmu sali dostępny jest na stronie internetowej: www.
powiatstrzelecki,pl

Można wynająć salę narad

Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Informacje na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu 
Strzeleckiego w 2019 r.  znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna: http://bip.powiatstrzele-
cki.pl/1055/258/harmonogram-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-
-terenie-powiatu-strzeleckiego.html oraz na stronie http://powiatstrzelecki.
pl/2619/204/nieodplatna-pomoc-prawna.html.
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Wydział Komunikacji i Transportu:
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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: sekretariat@ppp.powiatstrzelecki.pl

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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W dniu 5 października 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (opublikowana w Dzienniku Ustaw 
z 2018 r. Pozycja 1716).

Na mocy tej ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 roku następuje przekształcenie pra-
wa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę 
liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi, garaża-
mi i innymi obiektami budowlanymi umożliwiającymi racjonalne korzystanie z bu-
dynków mieszkalnych. 

Z przekształceniem wiąże się obowiązek wnoszenia opłaty przekształceniowej 
płatnej przez 20 lat począwszy od 1 stycznia 2019 roku. Wysokość opłaty przekształ-
ceniowej równa jest wysokości opłaty rocznej, która obowiązywałaby w dniu 1 stycz-
nia 2019 roku za prawo użytkowania wieczystego gruntu. 

Opłata może podlegać waloryzacji raz na 3 lata przy zastosowaniu wskaźnika 
zmiany ceny nieruchomości ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego.

Podstawą wpisu w księdze wieczystej prawa własności gruntu jest zaświad-
czenie wydane przez Starostę, zawierające również informację o wysokości opłaty 
przekształceniowej należnej do zapłaty na rzecz właściciela gruntu, Skarbu Państwa. 
Zaświadczenie to stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia 
o opłatę.

Właściciel przekształconego gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnosze-
nia opłaty, będzie mógł zgłosić Staroście Strzeleckiemu na piśmie (od dnia 1 stycznia 
2019 roku) zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty. 
W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej przysługuje bonifikata, ustalana zgod-
nie z art. 9 ust. 3 wymienionej na wstępie ustawy, w wysokości :
1)   60 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku,w którym 

następuje przekształcenie
2)   50 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po 

przekształceniu
3)  40 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po 

przekształceniu
4)   30 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku 

po przekształceniu
5)   20 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po 

przekształceniu 
6)  10 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po 

przekształceniu.

INFORMACJA
dotycząca nowych zasad przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa 
z zabudową mieszkaniową, w prawo własności.

 

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 

Dyżury pełnią:
1. Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie”, ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
2. Apteka „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 21, tel. 77/461-38-76
3. Apteka „Multifarm” Zdrowie i Uroda Sp. z o.o., ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
4. Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383 
5. Apteka „Gemini”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03
6. Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
7. Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56 
8. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
9. Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów  Śląskich 15, tel. 77/461-02-92
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12. „LIBRA”
13. „Multifarm”
14. „Pro-Pharma”
15. „Gemini”
16. „Śląska”
17. „Słoneczna”
18. „Vita” 
19. „Dr. Max” 
20. „DOZ Apteka”
21. „LIBRA”

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

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

Apteka Dr. Max mieszcząca się w Strzelcach Opolskich przy os. Piastów Śląskich 15 
zmieniła godziny pracy:

Poniedziałek – piątek: 8:00 – 18:00 Sobota: 8:00 – 14:00
Niedziela: nieczynna  (dyżur zgodnie z harmonogramem dyżurów)

od 24.06.2019 do 25.08.2019

poniedziałek – piątek
14.00 – 22.00

sobota - niedziela   
12.00 – 20.00
ZAPRASZAMY !!!

Pływalnia zamknięta w dniach 26-30.08.2019                        
 (przerwa konserwacyjna)

Godziny otwarcia 
pływalni 

w czasie wakacji

Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Strzeleckiego z 17 czerwca br. można 
odpłatnie wynająć salę narad w Starostwie Powiatowym  w przypadku, gdy nie 
koliduje to z działalnością Rady Powiatu Strzeleckiego i Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich.

Mogą w niej być organizowane sympozja, narady, seminaria, konferencje, 
szkolenia, kursy, wykłady i spotkania, pod warunkiem, że ich tematyka nie jest 
związana z działalnością polityczną.

Sala może być wynajęta w godzinach urzędowania Starostwa, a także po go-
dzinach pracy, jednak nie później niż do godziny 19.00. Dopuszcza się również 
możliwość wynajęcia Sali w soboty i niedziele.

Stawka za wynajem sali w dni powszednie w wysokości 60 zł + VAT za każdą 
rozpoczętą godzinę, natomiast w soboty i niedziele stawka wynosi 80 zł + VAT za 
każdą rozpoczętą godzinę. Cena obejmuje: wynajęcie sali, koszty eksploatacyjne, 
sprzątanie (sali narad, sanitariatu, zaplecza kuchennego).

Z opłat zwolnione są: jednostki organizacyjne Powiatu Strzeleckiego, organi-
zacje pozarządowe mające siedzibę na terenie Powiatu Strzeleckiego, powiatowe 
służby inspekcyjne i straże.

Regulamin wynajmu sali dostępny jest na stronie internetowej: www.
powiatstrzelecki,pl

Można wynająć salę narad

Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Informacje na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu 
Strzeleckiego w 2019 r.  znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna: http://bip.powiatstrzele-
cki.pl/1055/258/harmonogram-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-
-terenie-powiatu-strzeleckiego.html oraz na stronie http://powiatstrzelecki.
pl/2619/204/nieodplatna-pomoc-prawna.html.
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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: sekretariat@ppp.powiatstrzelecki.pl

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

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

W dniu 5 października 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (opublikowana w Dzienniku Ustaw 
z 2018 r. Pozycja 1716).

Na mocy tej ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 roku następuje przekształcenie pra-
wa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę 
liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi, garaża-
mi i innymi obiektami budowlanymi umożliwiającymi racjonalne korzystanie z bu-
dynków mieszkalnych. 

Z przekształceniem wiąże się obowiązek wnoszenia opłaty przekształceniowej 
płatnej przez 20 lat począwszy od 1 stycznia 2019 roku. Wysokość opłaty przekształ-
ceniowej równa jest wysokości opłaty rocznej, która obowiązywałaby w dniu 1 stycz-
nia 2019 roku za prawo użytkowania wieczystego gruntu. 

Opłata może podlegać waloryzacji raz na 3 lata przy zastosowaniu wskaźnika 
zmiany ceny nieruchomości ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego.

Podstawą wpisu w księdze wieczystej prawa własności gruntu jest zaświad-
czenie wydane przez Starostę, zawierające również informację o wysokości opłaty 
przekształceniowej należnej do zapłaty na rzecz właściciela gruntu, Skarbu Państwa. 
Zaświadczenie to stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia 
o opłatę.

Właściciel przekształconego gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnosze-
nia opłaty, będzie mógł zgłosić Staroście Strzeleckiemu na piśmie (od dnia 1 stycznia 
2019 roku) zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty. 
W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej przysługuje bonifikata, ustalana zgod-
nie z art. 9 ust. 3 wymienionej na wstępie ustawy, w wysokości :
1)   60 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku,w którym 

następuje przekształcenie
2)   50 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po 

przekształceniu
3)  40 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po 

przekształceniu
4)   30 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku 

po przekształceniu
5)   20 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po 

przekształceniu 
6)  10 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po 

przekształceniu.

INFORMACJA
dotycząca nowych zasad przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa 
z zabudową mieszkaniową, w prawo własności.

 

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 

Dyżury pełnią:
1. Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie”, ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
2. Apteka „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 21, tel. 77/461-38-76
3. Apteka „Multifarm” Zdrowie i Uroda Sp. z o.o., ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
4. Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383 
5. Apteka „Gemini”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03
6. Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
7. Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56 
8. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
9. Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów  Śląskich 15, tel. 77/461-02-92
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12. „LIBRA”
13. „Multifarm”
14. „Pro-Pharma”
15. „Gemini”
16. „Śląska”
17. „Słoneczna”
18. „Vita” 
19. „Dr. Max” 
20. „DOZ Apteka”
21. „LIBRA”

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

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

Apteka Dr. Max mieszcząca się w Strzelcach Opolskich przy os. Piastów Śląskich 15 
zmieniła godziny pracy:

Poniedziałek – piątek: 8:00 – 18:00 Sobota: 8:00 – 14:00
Niedziela: nieczynna  (dyżur zgodnie z harmonogramem dyżurów)

od 24.06.2019 do 25.08.2019

poniedziałek – piątek
14.00 – 22.00

sobota - niedziela   
12.00 – 20.00
ZAPRASZAMY !!!

Pływalnia zamknięta w dniach 26-30.08.2019                        
 (przerwa konserwacyjna)

Godziny otwarcia 
pływalni 

w czasie wakacji

Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Strzeleckiego z 17 czerwca br. można 
odpłatnie wynająć salę narad w Starostwie Powiatowym  w przypadku, gdy nie 
koliduje to z działalnością Rady Powiatu Strzeleckiego i Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich.

Mogą w niej być organizowane sympozja, narady, seminaria, konferencje, 
szkolenia, kursy, wykłady i spotkania, pod warunkiem, że ich tematyka nie jest 
związana z działalnością polityczną.

Sala może być wynajęta w godzinach urzędowania Starostwa, a także po go-
dzinach pracy, jednak nie później niż do godziny 19.00. Dopuszcza się również 
możliwość wynajęcia Sali w soboty i niedziele.

Stawka za wynajem sali w dni powszednie w wysokości 60 zł + VAT za każdą 
rozpoczętą godzinę, natomiast w soboty i niedziele stawka wynosi 80 zł + VAT za 
każdą rozpoczętą godzinę. Cena obejmuje: wynajęcie sali, koszty eksploatacyjne, 
sprzątanie (sali narad, sanitariatu, zaplecza kuchennego).

Z opłat zwolnione są: jednostki organizacyjne Powiatu Strzeleckiego, organi-
zacje pozarządowe mające siedzibę na terenie Powiatu Strzeleckiego, powiatowe 
służby inspekcyjne i straże.

Regulamin wynajmu sali dostępny jest na stronie internetowej: www.
powiatstrzelecki,pl

Można wynająć salę narad

Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Informacje na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu 
Strzeleckiego w 2019 r.  znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna: http://bip.powiatstrzele-
cki.pl/1055/258/harmonogram-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-
-terenie-powiatu-strzeleckiego.html oraz na stronie http://powiatstrzelecki.
pl/2619/204/nieodplatna-pomoc-prawna.html.
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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:
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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: sekretariat@ppp.powiatstrzelecki.pl

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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W dniu 5 października 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (opublikowana w Dzienniku Ustaw 
z 2018 r. Pozycja 1716).

Na mocy tej ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 roku następuje przekształcenie pra-
wa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę 
liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi, garaża-
mi i innymi obiektami budowlanymi umożliwiającymi racjonalne korzystanie z bu-
dynków mieszkalnych. 

Z przekształceniem wiąże się obowiązek wnoszenia opłaty przekształceniowej 
płatnej przez 20 lat począwszy od 1 stycznia 2019 roku. Wysokość opłaty przekształ-
ceniowej równa jest wysokości opłaty rocznej, która obowiązywałaby w dniu 1 stycz-
nia 2019 roku za prawo użytkowania wieczystego gruntu. 

Opłata może podlegać waloryzacji raz na 3 lata przy zastosowaniu wskaźnika 
zmiany ceny nieruchomości ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego.

Podstawą wpisu w księdze wieczystej prawa własności gruntu jest zaświad-
czenie wydane przez Starostę, zawierające również informację o wysokości opłaty 
przekształceniowej należnej do zapłaty na rzecz właściciela gruntu, Skarbu Państwa. 
Zaświadczenie to stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia 
o opłatę.

Właściciel przekształconego gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnosze-
nia opłaty, będzie mógł zgłosić Staroście Strzeleckiemu na piśmie (od dnia 1 stycznia 
2019 roku) zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty. 
W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej przysługuje bonifikata, ustalana zgod-
nie z art. 9 ust. 3 wymienionej na wstępie ustawy, w wysokości :
1)   60 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku,w którym 

następuje przekształcenie
2)   50 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po 

przekształceniu
3)  40 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po 

przekształceniu
4)   30 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku 

po przekształceniu
5)   20 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po 

przekształceniu 
6)  10 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po 

przekształceniu.

INFORMACJA
dotycząca nowych zasad przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa 
z zabudową mieszkaniową, w prawo własności.

 

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 

Dyżury pełnią:
1. Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie”, ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
2. Apteka „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 21, tel. 77/461-38-76
3. Apteka „Multifarm” Zdrowie i Uroda Sp. z o.o., ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
4. Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383 
5. Apteka „Gemini”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03
6. Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
7. Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56 
8. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
9. Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów  Śląskich 15, tel. 77/461-02-92

LIPIEC 2019

DYŻURY  APTEK 
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2019 r.

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

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

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

Apteka Dr. Max mieszcząca się w Strzelcach Opolskich przy os. Piastów Śląskich 15 
zmieniła godziny pracy:

Poniedziałek – piątek: 8:00 – 18:00 Sobota: 8:00 – 14:00
Niedziela: nieczynna  (dyżur zgodnie z harmonogramem dyżurów)

od 24.06.2019 do 25.08.2019

poniedziałek – piątek
14.00 – 22.00

sobota - niedziela   
12.00 – 20.00
ZAPRASZAMY !!!

Pływalnia zamknięta w dniach 26-30.08.2019                        
 (przerwa konserwacyjna)

Godziny otwarcia 
pływalni 

w czasie wakacji

Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Strzeleckiego z 17 czerwca br. można 
odpłatnie wynająć salę narad w Starostwie Powiatowym  w przypadku, gdy nie 
koliduje to z działalnością Rady Powiatu Strzeleckiego i Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich.

Mogą w niej być organizowane sympozja, narady, seminaria, konferencje, 
szkolenia, kursy, wykłady i spotkania, pod warunkiem, że ich tematyka nie jest 
związana z działalnością polityczną.

Sala może być wynajęta w godzinach urzędowania Starostwa, a także po go-
dzinach pracy, jednak nie później niż do godziny 19.00. Dopuszcza się również 
możliwość wynajęcia Sali w soboty i niedziele.

Stawka za wynajem sali w dni powszednie w wysokości 60 zł + VAT za każdą 
rozpoczętą godzinę, natomiast w soboty i niedziele stawka wynosi 80 zł + VAT za 
każdą rozpoczętą godzinę. Cena obejmuje: wynajęcie sali, koszty eksploatacyjne, 
sprzątanie (sali narad, sanitariatu, zaplecza kuchennego).

Z opłat zwolnione są: jednostki organizacyjne Powiatu Strzeleckiego, organi-
zacje pozarządowe mające siedzibę na terenie Powiatu Strzeleckiego, powiatowe 
służby inspekcyjne i straże.

Regulamin wynajmu sali dostępny jest na stronie internetowej: www.
powiatstrzelecki,pl

Można wynająć salę narad

Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Informacje na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu 
Strzeleckiego w 2019 r.  znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna: http://bip.powiatstrzele-
cki.pl/1055/258/harmonogram-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-
-terenie-powiatu-strzeleckiego.html oraz na stronie http://powiatstrzelecki.
pl/2619/204/nieodplatna-pomoc-prawna.html.

Ogłoszenie 
Zarządu Powiatu Strzeleckiego

W dniu 21 sierpnia 2019 roku o godzinie 9oo w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy 
ulicy Jordanowskiej nr 2, w sali narad (II piętro) odbędą się rokowania w celu sprzedaży 
nieruchomości Powiatu Strzeleckiego, położonej w Strzelcach Opolskich na Osiedlu Pia-
stów Śląskich, niezabudowanej. Nieruchomość oznaczona jest numerem działki 5049/18 
o powierzchni 0,0480 ha, arkusz mapy 15. W planie zagospodarowania przestrzennego 
nieruchomość oznaczona jest jako teren zabudowy usługowej, symbol U21. Nierucho-
mość jest wpisana w księdze wieczystej nr OP1S/00046595/9, bez obciążeń. 

Cena wywoławcza nieruchomości –   25 584,00 zł brutto 
Cena zawiera podatek VAT według 23 % stawki.
W celu sprzedaży nieruchomości przeprowadzono cztery przetargi ustne, nieograni-

czone, w dniach : 29 sierpnia 2018 r., 30 października 2018 r., 23 stycznia 2019 r. oraz 
15 kwietnia 2019 r.   

Przed przystąpieniem do rokowań należy wpłacić zaliczkę w kwocie 2 000,00 zł tytu-
łem zabezpieczenia kosztów, w terminie do dnia 16 sierpnia 2019 roku, na konto Staro-
stwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzel-
ce Opolskie, na rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006. W przypadku uchylenia 
się od zawarcia umowy sprzedaży wpłacona zaliczka przepada.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się do dnia 16 sierpnia 2019 roku 
w kancelarii Starostwa, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Sprzedaż w roko-
waniach – działka 5049/18”.

Zgłoszenie winno zawierać:
a) imię, nazwisko, adres lub nazwę firmy z jej siedzibą,
b) datę sporządzenia zgłoszenia,
c) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami rokowań i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
d) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Przedsiębiorca, który przystąpi do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości na cel 

związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, winien podczas przetargu przedsta-
wić aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Są-
dowego oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu. 

Nabywca nieruchomości  ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej 
i wpisem do księgi wieczystej.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru 

i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Strzeleckiego, pokój nr 110, telefon nr  77-
4401-740, w terminie do dnia 16 sierpnia 2019 roku.

Wiosenne imprezy seniorów
W dniach 10 – 17 maja 56 osobowa grupa seniorów ze Strzeleckiego Sto-

warzyszenia Seniorów przebywała kolejny raz na turnusie wypoczynko-
wym w Zakopanem. Gościł nas ośrodek „Moszczeniczanka”, zresztą nie pierw-
szy raz. Już w dniu przyjazdu cała grupa tradycyjnie odwiedziła Gubałówkę 
i spacerowała robiąc zakupy na Krupówkach. W sobotę, jako że dopisywała po-
goda wybrano się na Polanę Rusinową. Dalej na Gęsią Szyję wybrała się tyl-
ko grupa sześciu panów i jedna kobieta - kol. Helena Bezwierzchna z Izbicka, 
która szczyt zdobyła i na pamiątkę otrzymała nagrodę książkową. Niedziela by-
ła dniem przeznaczonym na indywidualne zwiedzanie Zakopanego. W kolejne 
dni załamała się pogoda, spadł nawet śnieg – zaplanowano wówczas wyjazdy 
do Term Chochołowskich i do Bukowiny Tatrzańskiej. W czwartek pogoda się 
poprawiła – można więc było wybrać się do planowanej wcześniej Doliny Ko-
ścieliskiej. Niewielka grupa wyruszyła Pod Regle zobaczyć skocznie narciar-
skie. Już podczas drogi powrotnej odwiedzono kopalnię soli w Bochni. Ogólnie 
wyjazd w góry należał do udanych.

25 maja w Spółdzielni Socjalnej przy ul. Wyszyńskiego w Strzelcach Opol-
skich odbyła się majówka. Po wyśmienitym obiedzie, kawie i ciastku - przy mu-
zyce bawiły się 64 osoby. Były gry, zabawy i konkursy sprawnościowe z nagro-
dami rzeczowymi.

W dniu 2 czerwca z okazji Dnia Dziecka zorganizowano wyjazd dziadków 
z wnukami do Juraparku w Krasiejowie. W wycieczce uczestniczyło 27 osób. 
Dzieci otrzymały z tej okazji paczuszki z krówkami oraz pamiątkowe książecz-
ki – malowanki wydane przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny. Od 6 do 15 
czerwca na wczasach w Złotych Piaskach w Bułgarii przebywała 42 osobo-
wa grupa aktywnych seniorów, których opaleniznę znad Morza Czarnego po-
dziwiali po powrocie znajomi uczestników. Wczasy obfitowały w wycieczki. 
Zwiedzono Warnę ze słynnym muzeum króla Władysława Warneńczyka, który 
tam zginął w bitwie z Turkami. Szczególne wrażenie zrobił na uczestnikach wy-
kuty w skale klasztor w Aładży. Część grupy w ramach wycieczek fakultatyw-
nych zwiedziła bułgarskie Bałczik i Neseber oraz Istambuł w Turcji.



Ad multos annos!
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Lato w Powiatowym 
Centrum Kultury

Wszystkim Jubilatkom przekazujemy najserdeczniejsze życzenia w imieniu redakcji: dużo zdrowia, 
uśmiechu i jeszcze wielu lat w jak najlepszym zdrowiu, bez trosk, pełnych słońca.  

Z ogromną przyjemnością możemy dziś poinformować, że grono mieszkańców powiatu 
strzeleckiego, którzy w ostatnich dniach świętowali swoje okrągłe urodziny znów się 

powiększyło: tym razem są to same panie.  Cztery Jubilatki obchodziły „dziewięćdziesiąt-
ki”, a jedna 95 rocznicę urodzin. Wszystkie z tej okazji odwiedzili przedstawiciele władz 
samorządu powiatowego, przekazując Jubilatkom listy gratulacyjne, urodzinowe upomin-
ki, a przede wszystkim – najlepsze życzenia w imieniu całej naszej społeczności.

Pani Elżbieta  Głowania, mieszkanka Jemielnicy,  
90 urodziny świętowała 7 lipca br. Z tej okazji odwiedził 

Jubilatkę starosta Józef Swaczyna.

Pani Łucja Misz, mieszkająca w Sieroniowicach,  
rocznicę 90 urodzin świętowała 26 czerwca br.  

Z tej okazji gratulacje i życzenia przekazał Jubilatce 
starosta Józef Swaczyna.

Pani Helena Kudlek, mieszkanka Kielczy, swój jubileusz 90-lecia urodzin obchodziła 1 lipca br.  
W tym uroczystym dniu odwiedzili Ją starosta Józef Swaczyna i burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski.

Pani Halina Kluń, mieszkająca w Zawadzkiem,  
95 rocznicę urodzin świętowała 30 czerwca br.  

W tym wyjątkowym dniu pospieszyli do niej z życzeniami 
starosta Józef Swaczyna i burmistrz Mariusz Stachowski.

Pani Maria Piontek, mieszkanka Rozmierki,  
swój jubileusz 90-lecia obchodziła 4 lipca br.  

Z gratulacjami i życzeniami z tej okazji odwiedziła 
Jubilatkę Sekretarz Powiatu Ewelina Jelito.

Już od 01 lipca 2019 roku pierwsi uczniowie szkół zawodowych z terenu powiatu strzeleckiego tj. Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem i Zespołu Placówek Oświatowych 

w Leśnicy  rozpoczynają płatne  staże i praktyki u Pracodawców.
Praktyki i staże są realizowane przez Powiat Strzelecki w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” współfinansowanego przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Każdy staż trwa 150 godzin. Uczniowie po odbyciu stażu/praktyki otrzymają wynagrodzenie tzw. Stypendium stażowe w wysokości 

120% zasiłku. Powiat Strzelecki jako realizator projektu gwarantuje również zwroty kosztów dojazdu,  zakwaterowania lub wyżywienia. 
Docelowo w projekcie z tej formy wsparcia ma skorzystać 228 uczniów.  Jest to idealna forma wsparcia, która uzupełnia zajęcia 
teoretyczne i praktyczne realizowane zgodnie z podstawa programową a dodatkowo pozwoli uczniom poznać tajniki prowadzenia 
działalności gospodarczej, zapoznać się bezpośrednio z warunkami jakie panują 
na rynku pracy.

 W związku z powyższym serdecznie zachęcamy uczniów do udziału 
w stażach i praktykach nawet w okresie wakacyjnym.

Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, Strzelce Opolskie pok. 304 po 
dokumenty i więcej informacji.

Zapraszamy do współpracy również pracodawców chętnych przyjąć 
stażystów do pracy. Więcej szczegółów pod numerem telefonu: 77 440 17 91. 

NUDZISZ SIĘ?  
Skorzystaj z płatnych staży lub praktyk


