
- Do lekarza nie w roku 
2025, a już w październiku 
tego roku – zachwala inicja-
tor tej prozdrowotnej akcji w 
naszym powiecie Waldemar 
Gaida, członek Zarządu 
Powiatu. – W pewnej mie-
rze wyręczamy w ten sposób 
niewydolny niestety Naro-

Będą nowe drogi!
Już w czwartek, 30 sierpnia, a więc po tym, gdy 

nasi Czytelnicy otrzymają ten numer naszego 
dwutygodnika do rąk, zostaną podpisane umowy 
związane z nowymi inwestycjami drogowymi!

dowy Fundusz Zdrowia, któ-
ry - mimo zapowiadanych 
od wielu lat zmian - nadal 
funduje nam wszystkim ko-
lejki do specjalistów. Nie-
dawno w tej samej sprawie 
do Ministra Zdrowia list wy-
stosował Starosta Strzelecki, 
bo kilkuletnie oczekiwanie 

to sytuacja nie do przyjęcia, 
nawiasem mówiąc, do 28 
sierpnia odpowiedzi jeszcze 
nie otrzymał z resortu zdro-
wia.

-   Wyręczamy NFZ, bo 
zależy nam na zapewnieniu 
jak najlepszego komfortu 
życia mieszkańców powia-
tu strzeleckiego. A nie ma 
przecież mowy o komforcie 
życia bez zdrowia. W ciągu 
czterech poprzednich edycji 
z Białej Soboty skorzystało 
ponad tysiąc osób. Dla nie-
których był to ostatni mo-
ment – wprost z gabinetu 

Drodzy Czytelnicy, 
dwie daty muszą się znaleźć 

w Waszym kalendarzu:
9 października 2018 
– zapisujemy się do lekarza

 27 października 2018 
– idziemy do lekarza

BEZ KOLEJEK do specjalisty! 
BEZPŁATNIE! 

Na rozgrzewkę proponujemy ślą-
skie rytmy z mamą i córką Claudią 
i Kasią Chwołkami, zaraz potem  
energetyczne trio PIĘKNI I MŁO-
DZI z ich tanecznymi hitami, rozba-
wiać nas będzie CEZARY PAZURA 
– ale jego chyba nikomu nie trzeba 
przedstawiać. 

Gwiazdą wieczoru ze swoimi naj-
większymi hitami będzie... 

KTO?

Zobacz na stronie 4.

Święto Chleba 2018

Program tegorocznego 
Święto Chleba będzie boga-
ty. Wystąpią jasno świecące 
gwiazdy. Niektóre z nich po 
raz pierwszy zawitają do na-
szego powiatu. 

Zapraszamy w niedzielę, 30 września!

Święto Chleba 2018Święto Chleba 2018
dok. na str. 2 

Pierwsza, czyli „Przebudowa drogi powiatowej 1435 O 
Zalesie Śląskie - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Zalesie 
Śląskie - Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszo-
wice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej 
w Zalesiu Śląskim”. Koszt tej inwestycji to ponad 7 mi-
lionów, a dofi nansowanie z Rządowego Programu na rzecz 
Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wspar-
cie Lokalnej Infrastruktury Drogowej wyniesie 5 milionów! 

Druga wielka inwestycja to Poprawa dostępu do Cen-
trum Pielgrzymkowo-Rekreacyjno- Turystycznego Góra 
Św. Anny poprzez usprawnienie komunikacyjne drogi 
powiatowej 1808 O DW 409 - Zdzieszowice / „Przebu-
dowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 - Zdzieszowice, 
Etap 2 - Rynek i ul. Leśnicka w Górze Św. Anny”. Koszt 
inwestycji to blisko 2 miliony złotych, a dofi nansowanie z 
Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyj-
ności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury 
Drogowej sięga 80 proc.!

To dwie największe inwestycje 
drogowe w historii naszego powiatu.
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Radni oceniają kadencję

lekarza przyjmującego trafiali ze skie-
rowaniem do szpitala. Można zadać 
sobie pytanie: czy skutki ich choroby 
nie byłyby bardziej tragiczne, gdyby 
nie trafili do specjalisty podczas Białej 
Soboty? – pyta Waldemar Gaida.

Może dobrze byłoby, gdyby takie 
pytanie zadał sobie każdy z nas? Jest 
jeszcze czas.  Do 9 października. Wte-
dy można się zapisać na Białą Sobotę. 
Osobiście lub po okazaniu pisemne-
go upoważnienia; dzieci i młodzież 
do lat 18 zapisują rodzice. Wystarczy 
przyjść do Sali narad strzeleckiego 
starostwa w godzinach: 8.00 – 18.00 i 
wybrać poradę u jednego specjalisty z 

sześciu dziedzin.
 Kardiolodzy (będzie ich dwóch) 

przyjmą 90 pacjentów. Endokrynolo-
dzy (także dwóch) – a kolejka w na-
szej poradni przyszpitalnej sięga roku 
2025 – przyjmą w sumie 80 osób; 
będzie też możliwe badanie USG tar-
czycy! Każdy z dwóch reumatologów 
przyjmie po 10 osób. Ortopeda przyj-
mie 20 pacjentów, urolog – 55, der-
matolog – 30. W sumie przebadanych 
zostanie 295 mieszkańców powiatu 
strzeleckiego. Każdy będzie miał też 
wcześniej wykonane badania labora-
toryjne.

Biała Sobota tylko u nas!

dok. ze str. 1

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ś.p. ks. Andrzeja Kowolika

proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej 
pw. św. Michała Archanioła w Rozmierzy 

oraz wieloletniego dziekana 
dekanatu Strzelce Opolskie

Rodzinie i bliskim serdeczne wyrazy współczucia 

składają 

Starosta Powiatu Strzeleckiego,
 Zarząd oraz Rada Powiatu Strzeleckiego. 

Informujemy, iż dnia 1 sierpnia 2018 r. 
swoją działalność zakończył 

Punkt Apteczny w miejscowości Kielcza, 
natomiast 13 lipca 2018 r. działalność zakończył 

Punkt Apteczny w miejscowości Kadłub. 

Związek Powiatowo-Gminny „JEDŹ Z NAMI” ogłasza 
konkurs na opracowanie znaku graficznego (logo) nawią-
zującego do działalności statutowej  Związku Powiatowo-
-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” polegającej na zapewnieniu 
powiatowo-gminnej komunikacji pasażerskiej.

Prace należy składać osobiście lub przesłać w terminie do 21 września 
2018 r. na adres:

Związek Powiatowo-Gminny „JEDŹ Z NAMI”
ul. Jordanowska 2,  47-100 Strzelce Opolskie
w zamkniętej kopercie, zawierającej wydruk i nośnik elektroniczny z 

zaprojektowanym znakiem graficznym, opatrzonej dopiskiem: konkurs 
na logo Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Powia-
tu Strzeleckiego: www.powiatstrzelecki.pl w dziale aktualności oraz                          
w siedzibie Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” w Strzel-
cach Opolskich przy ulicy Jordanowskiej 2 - III piętro, pok. 309, telefon 
kontaktowy 77 440 17 03.

Nagroda dla zwycięzcy konkursu: 
wysokiej jakości tablet.

K O N K U R S

Zaprojektuj logo, 
wygraj tablet!

- To moja czwarta już kadencja w 
samorządzie powiatowym. Z tej per-
spektywy bardzo pozytywnie oceniam 
cały ten okres, nie tylko mijające czte-
ry lata: owocnie i spokojnie układała 
się współpraca Rady i Zarządu Powia-
tu.

 Jednak zauważyć muszę pewne 
luki w przepisach prawnych. Jednym 
z widomych tego przykładów jest 
opieka społeczna. Z jednej strony cie-
szymy się, że rodzin zastępczych w 
naszym powiecie przybywa, że coraz 
mniej dzieci trafia do zinstytucjona-
lizowanych placówek opiekuńczych 
gdzieś w kraju (a pobyt w domach 
dziecka jest znacznie droższy niż w 
rodzinie zastępczej, co odczuwamy w 
wydatkach). Z drugiej strony: dzieci 
trafiające w wieku 2-3 lat do rodziny 
zastępczej, wychodzą spod pieczy za-
stępczej po skończeniu 18 lat. Muszą, 
bo takie są  przepisy. Dla nich gminy 
powinny mieć mieszkania socjalne, 
ale z tym są problemy.

 Mamy trzy DPS dla dorosłych. 

Kazimierz Kubal
Członek Zarządu Powiatu, 

członek Komisji oświaty i Komisji gospodarczej,
czwarta kadencja w Radzie Powiatu

Bardzo jestem zadowolony, że prace 
remontowe w Zameczku w Zawadz-
kiem uda się zakończyć jeszcze w tej 
kadencji.

Naszej Radzie przyświeca idea 
zrównoważonego rozwoju powiatu 
strzeleckiego. A to – mimo szczerych 
chęci – nie jest możliwe. Remonty 
dróg i infrastruktury drogowej były 
zapóźnione, i to od wielu lat. Musie-
liśmy więc większość środków prze-
znaczyć właśnie na zadania z tego 
zakresu. Podkreślić tu muszę dobrze 
układającą się współpracę między sa-
morządami: powiatowym, gminnymi, 
a także z samorządem wojewódzkim. 
Dzięki temu mamy dobrą nawierzch-
nię, chodniki. Na przykład w gminie 
Zawadzkie – aż do granicy wojewódz-
twa śląskiego, mamy też rondo i dobrą 
drogę do Piotrówki.

Szpital Powiatowy przygotowuje 
dobre projekty. Otrzymuje spore dofi-
nansowanie unijne i rządowe. Dzięki 
temu zmienia się: unowocześnia wy-
posażenie, remontuje oddziały. To do-

brze. Jednak widzę tu pewien minus. 
Starzejemy się jako  społeczeństwo, 
pacjentów będzie przybywać. Każdy 
z nas oczekuje, że podczas pobytu 
w szpitalu będzie otoczony należy-
tą opieką i w trakcie leczenia będzie 
mógł liczyć na komfort pobytu.  A w 
tej chwili na oddziałach pracują dwie 
ekipy:  budowlańców i lekarzy. 

Na ogromny plus tej kadencji trze-
ba zaliczyć też pozyskanie środków 
na rewitalizację amfiteatru i Pomnika 
Czynu Powstańczego na Górze św. 
Anny, a potem poszerzenie zadania o 
remont infrastruktury drogowej. Mam 
nadzieję, że na 100-lecie powstań 
śląskich nasz Pomnik Historii będzie  
prawdziwą perełką.

Doświadczenia z pracy w samo-
rządzie zadecydowały o tym, że po 
pierwszym spotkaniu Prezydium i 
wyborze na Przewodniczącego Rady, 
postanowiłem usprawnić obrady sesji. 
Wydawało mi się najwłaściwsze prze-
niesienie merytorycznej dyskusji nad 
wszelkimi zagadnieniami przenieść na 
pracę komisji problemowych. Zgod-
nie ze Statutem Powiatu – za przebieg 
i pracę Rady odpowiada jej przewod-
niczący.

W żaden sposób nie ograniczało 
to swobody wypowiedzi radnych na 
sesji. Każdy mógł zabrać  głos w dys-
kusji, złożyć interpelację lub wniosek. 
Inna sprawa, że czasem radni zapomi-
nali o stosownej formułce „zgłaszam 
wniosek formalny…”. Jednak na se-
sje przychodziliśmy już z wypraco-
wanymi poglądami i stanowiskami, 
podjętymi właśnie w czasie posiedzeń 
komisji. Ich posiedzenia trwały 2-3 
godziny, czasem dłużej. To jednak po-
zwoliło na przyspieszenie obrad rad-
nych na sesji. Już nie trwały długimi 
godzinami, do nocy, jak w początkach 
istnienia naszego samorządu powiato-
wego. I nie zdarzało się już, jak przed 
laty, przerywać obrad i w przerwach 
naradzać się co do stanowiska. 

Stanisław Krawiec
 Przewodniczący Rady Powiatu,
 członek Komisji Gospodarczej
pięć kadencji w samorządzie:

 jedna w Radzie Miejskiej w Strzelcach Opolskich, 
czwarta właśnie kończy się w Radzie Powiatu

W naszej Radzie Powiatu od daw-
na jest bardzo dobra atmosfera. Widać 
też odpowiedzialność  w głosowa-
niach nad projektami uchwał. Co nie 
znaczy, że nie zdarzały się sytuacje, 
kiedy radni bardziej kierowali się par-
tykularyzmem i lokalnym interesem 
nad dobrem Powiatu Strzeleckiego. 
Przyznam, że nie w pełni to akceptuję 
i rozumiem: wszyscy jesteśmy radny-
mi Powiatu.

Cieszę się, że po mijających czte-
rech latach możemy pozytywnie oce-
nić zmiany w naszym powiecie, bo 
rzeczywiście dużo się, i to na dobre, 
w nim zmieniło.  Jeśli jednak wszyscy 
oceniamy to podobnie, i pozytywnie 
oceniamy starostę i cały zarząd, to 
nie możemy zapominać o pracowni-
kach starostwa i jednostek. Musimy 
docenić ich fachowość, operatyw-
ność. Czasem zapominamy o tym, jak 
ważna jest inwestycja w ludzi. Trzeba 
docenić mrówczą pracę tych, którzy 
pracują na rzecz społeczności lokal-
nej. Ich nie widać, ale widać efekty 
ich pracy. Dlatego zdziwił mnie fakt 
niejednomyślnego głosowania nad 
podwyżkami dla nich. 

Bardzo dziękuję za ich pracę. 
Dziękuję także wszystkim radnym za 
cztery lata pracy dla dobra naszego 
powiatu. Za dyskusje, za spieranie się. 
Za to, co  udało się nam razem osiąg-
nąć.

„Drgnęło”, i to całkiem sporo, w 
zakresie inwestycji drogowych. Po-
prawił się standard opieki w DPS-ach. 
Ustabilizowała się sytuacja w oświa-
cie powiatowej. Mamy dobrą bazę – 
dydaktyczną i sportową, dobrą kadrę, 
uczniowie osiągają dobre wyniki. Na 
dobre zmienia się Szpital Powiatowy, 
ale modernizację trzeba jeszcze za-
kończyć.

Co się nie udało?
Liczyłem na ściślejszą współpracę 

z przewodniczącymi rad gmin. Za-
uważalna natomiast jest zdecydowa-
nie poprawa współpracy na linii sta-
rosta – burmistrzowie i wójtowie. To 
dobrze. Zawsze można oczekiwać, że 
w następnej kadencji samorządów, już 
5-letniej, będzie jeszcze lepiej. Samo-
rządy znaczą tyle: sami się rządzimy 
i działamy wspólnie. Niepokoi mnie 
jednak centralizacja środków, zwłasz-
cza unijnych. Mam wrażenie, że cza-
sem trudniej je pozyskać, niż rządowe. 

Nie udało się też zmienić siedziby 
Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie, a PCPR to bardzo potrzebne.

Po tych czterech latach mam sa-
tysfakcję, że nie muszę uciekać przed 
nikim na druga stronę ulicy czy uda-
wać, ze kogoś nie widzę, ani że inni 
nie udają, że nie widzą mnie. Dalej 
ze wszystkimi mówię sobie nie tylko 
dzień dobry, ale i rozmawiam bez opo-
rów z którejkolwiek strony.
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Nasi Czytelnicy mogą na 
bieżąco śledzić informacje o ko-
lejnych zrealizowanych inwesty-
cjach na drogach powiatowych. 
Co zmieniło się w ostatnim cza-
sie i co było największym suk-
cesem w zakresie wykonanych 
zadań?

Została zakończona prze-
budowa drogi powiatowej 1805 
O Strzelce Opolskie - Leśnica 
- Kędzierzyn-Koźle na odcinku 
Strzelce Opolskie - Dolna - Etap 

1 droga na terenie gminy Strzelce Opolskie, o długości 3456 m. 
Inwestycja realizowana była od dnia 3 kwietnia do 14 lipca br., 
końcowy odbiór techniczny został przeprowadzony 19 lipca, na-
tomiast ostateczne zatwierdzenie wykonanych robót po usunięciu 
stwierdzonych wcześniej usterek, nastąpiło w dniu 7 sierpnia. 
Przypomnę, że w ramach zadania wykonano nową nawierzchnię 
jezdni wraz z poszerzeniem konstrukcji do szerokości 6,0 m, zbu-
dowano 272 m chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu 
ul. Dolińskiej w Strzelcach Opolskich wraz z wyspą uspokajającą 
ruch. Na całym odcinku drogi zostały wyrównane i wyplantowane 
pobocza, zostały wyprofilowane i oczyszczone rowy, utwardzone 
zjazdy.

Cały odcinek drogi powiatowej ze Strzelec Opolskich do Dol-
nej został tym samym wyremontowany i spełnia najwyższe parame-
try dla infrastruktury komunikacyjnej?

Z pewnością tak, jest to kolejny dowód na to, że drogi powia-
towe mogą być nowoczesne, bezpieczne, trwałe i ładne. W roku 
ubiegłym została wykonana przebudowa odcinka drogi na terenie 
gminy Leśnica o długości 1983 m, w tym odcinek przebiegający 
przez miejscowość Dolna. Wtedy roboty budowlane kosztowały 
ponad 1 mln. 190 tys. zł, w tym roku zapłaciliśmy 2 mln 640 tys. zł, 
obydwie inwestycje były objęte dofinansowaniem w ramach „Pro-
gramu przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019”, w wysokości 50 proc. kosztów. W tamtym 
roku nasz wniosek uplasował się na drugim miejscu zatwierdzonej 

listy rankingowej dla dróg powiatowych województwa opolskiego, 
w tym roku zajęliśmy miejsce pierwsze. Pod każdym względem, to 
ogromny sukces.

Powiat Strzelecki zaplanował wiele zadań wspólnych z gmi-
nami, które polegają na budowie chodników przy drogach powia-
towych. Które zadania zostały w ostatnim czasie wykonane lub też 
budowa trwa?

Wspólnie Gminą Ujazd został zbudowany nowy chodnik w 
Zimnej Wódce przy ul. Strzeleckiej, koszt tej inwestycji wyniósł 
ok. 148 tys. zł. Rozpoczęliśmy także roboty na ostatnim w tym 
roku chodniku w tej gminie, chodzi o kolejny odcinek chodnika 
w Nogowczcach. W Gminie Jemielnica została zakończona prze-
budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Jemielnicy oraz odcinek 
chodnika w Piotrówce przy ul. Kościuszki. Wartość wykonanych 
prac wynosi ok. 152 tys. zł. Trwają roboty związane z budową 
chodnika w Gąsiorowicach przy ul. Szkolnej oraz odcinka chodni-
ka w Łaziskach przy ul. Strzeleckiej, umowny koszt zadań wynosi 
ponad 253 tys. zł.. Te dwie ostatnie inwestycje wymagały opraco-
wania dokumentacji, projekty zostały wykonane w tamtym roku. 
Budowany jest także chodnik w Krasowej przy ul. Wiejskiej, jako 
wspólne zadanie z Gminą Leśnica.

Na rynku robót drogowych panuje aktualnie bardzo bogaty w 
przetargi okres. Czy Powiatowi udało się rozstrzygnąć pozostałe 
zaplanowane przetargi na inwestycje drogowe?

Na szczęście tak, mamy wykonawców na ostatnie zadania oraz 
uzyskaliśmy korzystne ceny. Te inwestycje, o których mówimy, to 
budowa chodnika w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Dworcowej Etap 
1, budowa chodnika w Otmicach przy ul. Klonowej Etap 2 oraz po-
prawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jako element przebudowy 
ul. Wiejskiej w Porębie. Łączna wartość ofertowa tych zadań to 
prawie 750 tys. zł.

A te największe inwestycje drogowe, chyba największe w całej 
historii Powiatu?

To inwestycja pn. Przebudowa drogi powiatowej 1435 O Za-
lesie Śląskie - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Zalesie Śląskie - 
Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica 
- Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim, do-
finansowana  z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Kon-

kurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury 
Drogowej).

W dniu 12.06.2018 r. Wojewoda Opolski ogłosił Listę podsta-
wową wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania środkami 
z budżetu państwa, inwestycja nasza znalazła się na pozycji nr 2. 
Całkowita wartość  zadania po przetargach 7.004.140 zł, wartość 
dotacji 5.000.000,00 zł. Przebudowie podlega ciąg dróg powiato-
wych o łącznej długości ok. 3.065 m, poprzez przebudowę kon-
strukcji jezdni oraz chodników wraz z odwodnieniem. Podpisanie 
umów zaplanowaliśmy na 30 sierpnia.

Jest jeszcze druga część inwestycji w Zalesiu Śląskim.
Powiat Strzelecki realizuje zadanie w ramach Umowy o part-

nerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. Poprawa jakości powie-
trza w Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim planowanego do 
realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Opolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III, Gospodar-
ka niskoemisyjna, Poddziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w 
miastach subregionalnych. Powiat Strzelecki jako Partner Projektu 
otrzymał dofinansowanie w wysokości 2.569.368,29 zł. na budowę 
ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej oraz nowej kanaliza-
cji deszczowej. Wartość całkowita zadania „Subregionalnego” po 
przeprowadzonych przetargach wynosi 3.193.514 zł.

I to chyba jeszcze nie koniec?
Na koniec zadanie pn. Poprawa dostępu do Centrum Piel-

grzymkowo-Rekreacyjno - Turystycznego Góra Św. Anny poprzez 
usprawnienie komunikacyjne drogi powiatowej 1808 O DW 409 
- Zdzieszowice / „Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 
- Zdzieszowice, Etap 2 - Rynek i ul. Leśnicka w Górze Św. Anny” 
z dofinansowaniem z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infra-
struktury Drogowej. Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi 
powiatowej od km 2+558.00 do km 3+086.00 (528 m) w miejsco-
wości Góra Św. Anny, jako odcinka objętego ochroną konserwa-
tora zabytków. Koszt inwestycji po rozstrzygniętych przetargach 
wynosi łącznie 1.999.775 zł, a dofinansowanie ramach Programu 
Rządowego wynosi aż 80% wartości zadania. Podpisanie umów za-
planowaliśmy także na 30 sierpnia.

Sporo się dzieje na drogach powiatowych, 
a największe inwestycje jeszcze przed nami

- mówi o tym wicestarosta Janusz Żyłka

Przebudowany chodnik w Gąsiorowicach Przebudowany chodnik w Jemielnicy Przebudowa drogi w Zalesiu Śląskim 
będzie jedną z dwóch najdroższych inwestycji

Przebudowany chodnik w Zimnej Wódce Nowa droga łącząca Strzelce Opolskie z Dolną Przebudowa drogi w Górze św. Anny 
- to druga z najdroższych inwestycji
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Święto Chleba 2018
Gwiazdą wieczoru będzie...

Formularz dla osób niepełnosprawnych, chcących uczestniczyć 
w koncertach dostępny jest na stronie 7

Należy go złożyć lub przesłać najpóźniej do 28 września br. na adres: Sta-
rostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce 
Opolskie). 

Zapraszamy w niedzielę, 30 września!

Osoby starsze bardzo często są narażone na działania ze strony przestępców i oszustów. 
Dlatego MSWiA ogłosiło konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”, którego celem 
jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo seniorów, w szczególności w zakresie reagowania 
na zagrożenia.

Konkurs ogłoszony przez MSWiA polega na stworzeniu krótkiego spotu fi lmowego. 
Temat fi lmu musi dotyczyć reagowania na zagrożenia związane z bezpieczeństwem senio-
rów lub uświadamiania ich (np. przed przestępstwami, zatruciami czadem). Filmy można 
wysyłać do 17 września 2018 r.

Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia. Filmy tworzyć mogą 
m.in. osoby zrzeszone w organizacjach seniorów (np. klubach seniora), ale także np. dziad-
kowie razem z pełnoletnimi wnukami. Ważne, aby w każdym zespole przynajmniej połowę 
członków stanowili seniorzy.

Filmy nagrywane w ramach konkursu mogą trwać maksymalnie dwie minuty. Na 
zespoły, które stworzą najlepsze prace konkursowe, czekają nagrody – kamera cyfrowa, 
aparat cyfrowy i miniwieża. Spoty fi lmowe należy przesyłać na płycie CD lub DVD do 17 
września 2018 r. na adres Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ul. Stefana 
Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Aktywny senior to bezpieczny senior”) lub 
dostarczyć bezpośrednio do Biura Podawczego MSWiA (ul. Rakowiecka 2 ) w godz. 8:15-
16:00. Do fi lmu należy także dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy i dwa oświad-
czenia, które stanowią załączniki do regulaminu konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej MSWiA do 28 września 
2018 roku. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Wydział Profi laktyki De-
partament Porządku Publicznego MSWiA pod nr tel. 22 60 147 05 lub 22 60 147 63, a także 
adresami e-mail: anna.rodek@mswia.gov.pl lub anna.jazwinska@mswia.gov.pl.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualno-
sci/17826, Rusza-konkurs-Aktywny-senior-to-bezpieczny-senior.html

Aktywny senior 
to bezpieczny senior

W OSP Krośnica 24 sierpnia odbyło się ofi cjalne przekazanie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Mer-
cedes. Trafi ł tam dzięki dofi nansowaniu ze środków UE i gminy Izbicko.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Wójt Gminy Brygida Pytel, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP dh Józef Swaczy-
na, Komendant Powiatowy PSP w Strzelcach Opolskich mł. bryg. Damian Glik oraz Wicemarszałek Województwa Opol-
skiego Roman Kolek i ss. Zygmunt Czech, który poświęcił nowy samochód.  

Nowy samochód dla Krośnicy

W dniu 14 sierpnia br. „Kocyk dla 
maluszka” trafi ł do strzeleckiego szpi-
tala. Kocyki przekazał szpitalowi Wi-
cemarszałek Województwa Opolskie-
go Roman Kolek. Podczas wręczenia 
obecny był także Starosta Strzelecki 
Józef Swaczyna. Kocyk dostanie każ-
de nowo narodzone dzieciątko w na-
szym powiatowym szpitalu - to wszyt-
ko dzięki projektowi Opolska Mama 
Ma Moc.

14 sierpnia br. została także pod-
pisana umowa na realizację projektu 
unijnego wartego ponad 4,1 mln zło-
tych realizowanego przez szpital w 
Strzelcach Opolskich. Projekt będzie 
dofi nansowany z funduszy unijnych 
kwotą ponad 3,5 miliona złotych, któ-
re przekaże urząd marszałkowski, ale 
samorząd powiatu będzie musiał wy-
łożyć około 600 tysięcy wkładu włas-

Szpital ciągle się zmienia

nego. Za te pieniądze zostanie zmodernizowany oddział wewnętrzny, w którym 
zostanie wyremontowanych osiem sal dla chorych, pokoje badań, zakupione zo-
staną pompy infuzyjne, kardiomonitory, aparaty EKG i UKG oraz spirometr dla 
oddziału chorób wewnętrznych. Zadanie będzie realizowane do 2020 roku.

Czas 
dożynek

W niedzielę 26 sierpnia, na swoich dożynkach 
bawili się mieszkańcy Rożniątowa, których od-
wiedził Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego 
Waldemar Gaida. Na pamiątkowym zdjęciu z Soł-
tysem Karolem Bischoffem, Anitą Ochwat szefo-
wą Rady Sołeckiej i DFK w Rożniatowie. 

W sobotę 25 sierpnia odbyło się Święto Plonów  w Warmątowicach.
Na zdjęciu: Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego Waldemar Gai-
da, Sołtys Wsi Warmątowice Krystyna Kocur, Pani Inga Bieniek, 
Pani Luiza Macioszek

Sierpień i początek września upłynie 
w naszym powiecie pod znakiem im-
prez dożynkowych. 
26 sierpnia w Otmicach odbyły się 
Dożynki Gminy Izbicko, w których 
brał udział starosta Józef Swaczyna i 
wicemarszałek Roman Kolek.
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Te słowa wydają mi się najwłaściwsze na początek nowego roku szkolnego. Życzę 
Wam, byście o nich pamiętali. I teraz, gdy już za chwilę zabrzmi pierwszy dzwonek. I 
potem, gdy będziecie iść w dorosłość. Jak ona będzie wyglądać – też od Was zależy. Od 
Waszych wyników i od Waszych życiowych wyborów. Tych dokonujemy w każdym 
momencie, nawet sobie tego nie uświadamiając. Ale… Wasza przyszłość jest również 
naszą. Dlatego tak nam na Was zależy. Nauka może być przymusem. Może też być przy-
jemnością. Wierzę, że tym dla Was właśnie będzie. Pomogą Wam nauczyciele i wycho-
wawcy. Nie tylko w tym. Także w kształtowaniu osobowości i wartości. 

I pamiętajcie jeszcze o jednym. 
„Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami…” 
Wszystkim życzę sukcesów – uczniom w nauce. Nauczycielom, Rodzicom i Opieku-

nom – dumy z osiągnięć podopiecznych i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Waldemar Gaida

Członek Zarządu Powiatu
odpowiedzialny za edukację

Przyszłość należy do Was!

Zawarłam 2 lata temu umowę z 
firmą Nasza SA, która wprowadziła 
mnie w błąd podczas zawierania 
umowy. Nie zapłaciłam kary za 
rozwiązanie umowy z nimi i firma 
wysłała mi ostateczne wezwanie 
przedsądowe. Czy mam zapłacić tę 
karę czy poddać spór rozstrzygnięciu 
sądowemu? Wiem, że osób wprowa-
dzonych w błąd jest więcej, słyszałam 
też, że UOKiK nałożył jakąś karę na 
tę firmę. Co mam robić?

Jeżeli firma wystąpi na drogę są-
dową, Rzecznik Konsumentów służy 
bezpłatną pomocą i jak dotychczas 
konsumenci, którzy byli u Rzecznika, 
wygrali wszystkie takie sprawy. Firma 
Nasza SA faktycznie wprowadzała 
konsumentów w błąd i UOKiK ukarał 
ich stosowną karą. Pomocy udziela 
również Stowarzyszenie Aquila, dlate-
go warto dochodzić swych praw i nie 
dać się zastraszyć. 
•	 UOKiK ukarał kolejną spółkę 

telekomunikacyjną, która zdo-
bywała klientów, podszywając się 
pod dotychczasowego operatora, 
a także stosowała niedozwolone 
klauzule.

•	 Nasza SA obiecywała obniżkę 
abonamentu do 30 zł i nielimi-
towane rozmowy, tymczasem 
miesięczne rachunki wynosiły 
nawet 2-3 razy więcej.

•	 Jeżeli dostałeś nakaz zapłaty z 
sądu, pomoże ci Stowarzyszenie 
Aquila.
W ciągu ostatnich miesięcy Urząd 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
wydał dwie decyzje, w których ukarał 
spółkę Nasza SA z Warszawy. Oferuje 
ona usługi telefonii stacjonarnej. Pierw-
sza decyzja dotyczyła niedozwolonych 
klauzul we wzorcach umownych, a 
druga – praktyk naruszających zbio-
rowe interesy konsumentów. W sumie 
kary wyniosły ponad 1,8 mln zł. Skargi 
na spółkę do UOKiK i rzeczników 
konsumentów złożyło prawie 800 osób. 

UOKiK udowodnił Naszej S.A. 
3 praktyki, które naruszały zbiorowe 
interesy konsumentów. Suma kar to 
1 676 577 zł.

1. Sugerowanie, że oferta 
dotyczy zmiany warunków umowy z 
dotychczasową firmą. Według scena-
riuszy sprzedażowych konsultant tylko 
raz na początku rozmowy telefonicznej 
podawał nazwę: „Telekomunikacja 
Nasza SA”. Jednak 76 proc. poszko-
dowanych zapytanych przez UOKiK 
było pewnych, że dzwoniący nie poin-
formował ich, że reprezentuje tę firmę. 
Telemarketer proponował obniżkę 
abonamentu, czasem – jak wynika ze 
skarg klientów - uzasadniając to np. 
długą współpracą lub tym, że wielu 
abonentów rezygnuje z telefonów sta-
cjonarnych. Podczas „weryfikacji”, czy 
rozmawia z właścicielem telefonu po-
zyskiwał jego dokładne dane adresowe 
i nazwę dotychczasowego operatora. Po 
kilku dniach zjawiał się kurier z umo-
wą. Na pierwszej stronie wyróżniała 
się nazwa dotychczasowego operatora. 
Natomiast nazwa Nasza napisana była 
małą czcionką, nie było też logotypu 
tej firmy. Wizyta zwykle była krótka. 
Przykładowe skargi:
-  (…) Ja nie skojarzyłam, że to inna 

firma niż Orange, w której jesteśmy. 
Pomyślałam, że to Orange, bo 
Orange to przecież nasza teleko-
munikacja.

-  Po spojrzeniu na umowę, na plan 
pierwszy wysuwa się nazwa NO-
VUM i nie czytałam jej zbyt do-
kładnie, sądząc że jest to wcześniej 
omówiona umowa z operatorem 
NOVUM.
2. Sugerowanie, że abona-

ment obejmuje nielimitowane roz-
mowy, podczas gdy były one dodat-
kowo płatne. Ze scenariusza rozmowy 

telemarketingowej: Dzwonię, ponieważ 
od przyszłego miesiąca na Pan/i możli-
wość włączenia abonamentu na kwotę 
zaledwie 29,99 zł brutto, czyli już z 
VAT-em, a dodatkowo nielimitowane 
rozmowy na telefony stacjonarne w 
całej Polsce, do wszystkich krajów 
UE, USA i Kanady. Czy otrzymał/a już 
Pan/i taką obniżkę? Gdy przychodziła 
pierwsza faktura, okazywało się, że 
te rozmowy są dodatkowo płatne – w 
najdroższym wariancie nawet 30 zł. 
Przykładowa skarga:

- Dzwoniła kobieta, która powie-
działa, że składa ofertę na 30 zł za roz-
mowy wszystkie (stacjonarne, komór-
kowe i międzynarodowe). Zapewniała, 
że nie będzie ani złotówki więcej. (…)

3. Obciążanie konsumentów 
bez ich zgody opłatami za dodatkowe 
usługi. Wielu konsumentów dopiero z 
faktur dowiadywało się też, że płacą za 
usługi dodatkowe: prezentację numeru 
dzwoniącego, wydruk z wykazem 
połączeń i umorzenie ewentualnych 
zaległości w przypadku śmierci abo-
nenta. Każda z nich to dodatkowe 4,99 
zł. Przedstawiciele Naszej zakreślali te 
pozycje w umowie bez wiedzy i zgody 
klientów. Przykładowa skarga:

- Telemarketerka Nasza SA, która 
dzwoniła do mojej żony, zapewniła, 
że miesięczne rachunki będą wynosić 
29,90 zł a rozmowy zagraniczne i na 
numery stacjonarne w Polsce będą za 
darmo. Następnie otrzymałem rachunek 
na kwotę 77,18 zł.(…)

Gdzie po pomoc?
Konsumencie - Jeżeli zerwałeś 

umowę, a mimo to po jakimś czasie do-
stajesz nakaz zapłaty lub pismo z sądu? 
Jak najszybciej skontaktuj się ze Sto-
warzyszeniem Aquila, które udziela 
pomocy prawnej na etapie sądowym. 
Na obronę przed nakazem zapłaty masz 
tylko 14 dni od dnia, w którym go 
odbierzesz. Pomocy udziela również 
zawsze Powiatowy Rzecznik Konsu-
mentów. Zawsze warto szukać pomocy 
i nie dać się zastraszyć nieuczciwym 
firmom. Rzecznik Konsumentów udzie-
la bezpłatnych porad konsumenckich, 
zatem w razie problemów serdecznie 
zapraszam. 

Małgorzata Płaszczyk – Waligórska

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Co zrobić, gdy firma Nasza SA 
wprowadziła w błąd?

Jeszcze nie możemy pokazać 
najnowszej pracowni w ZSP w Za-
wadzkiem na zdjęciach. Wszystko 
wprawdzie jest przygotowane: wy-
remontowana sala z nową instalacją 
elektryczną, nowe komputery i nie-
zbędny osprzęt. Ale… Trzeba czekać. 
Rok szkolny zaczyna się 3 września i 
to do uczniów należeć będzie podłą-
czanie, instalowanie, itp.  Na pewno 
wszystko działać będzie prawidłowo, 
bo w tej pracowni uczyć się będą przy-
szli technicy informatycy, więc dla 
nich to nie tylko doskonała praktyka, 
ale i pierwszy sprawdzian zawodo-

Nowa pracownia 
za prawie 100 tysięcy

wych umiejętności.
Zakupiona 15-stanowiskowa 

pracownia komputerowa (wraz z 
serwerem, routerem i zarządzalnym 
przełącznikiem) za kwotę 74.740,00 
złotych, służyć będzie do nauki i orga-
nizacji egzaminu zawodowego z kwa-
lifikacji E13 oraz EE.08 – pracownia 
sieci komputerowych. 

Remont sali i instalacja elektrycz-
na kosztowały 8 tysięcy złotych, a za-
kup osprzętu sieciowego, elementów 
montażowych, narzędzi do budowy, 
testowania i diagnostyki sieci kompu-
terowych to kolejne 10 tysięcy.

Do Rady Powiatu wybierać bę-
dziemy, jak poprzednio, 19 radnych. 
W radach wszystkich gmin na terenie 
naszego powiatu również znajdzie się 
niezmieniona w stosunku do poprzed-
nich wyborów liczba radnych: po 15 w 
Izbicku, Jemielnicy, Kolonowskiem, 
Leśnicy, Ujeździe i Zawadzkiem oraz 
21 w Strzelcach Opolskich, podobnie 
jak w Sejmiku Województwa - 30 rad-
nych. 

Co się zmienia?
Kadencja nowo wybranych rad 

trwać będzie 5 lat, a nie jak dotych-
czas cztery. 

Dwukadencyjność wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów miast będzie 
obowiązywała dopiero po tych wy-
borach, czyli zakończy się dopiero w 
2028 roku.

Tylko w gminach do 20 tys. miesz-
kańców będą jednomandatowe okręgi 
wyborcze.

Wprowadzono ograniczenie jed-
nomandatowych okręgów wybor-
czych do gmin do 20 tys. mieszkań-
ców, a w każdym okręgu wybiera się 
od 1 do 5 radnych. W gminach więcej 
niż 20.000 mieszkańców tworzy się 
okręgi wyborcze, w których wybiera 
się od 5 do 8 radnych. Podziału man-
datów pomiędzy listy kandydatów do-

Wybory 2018

konuje się proporcjonalnie do łącznej 
liczby ważnie oddanych głosów na 
kandydatów danej listy. Taki sam po-
dział mandatów stosuje się przy wybo-
rach do rad powiatów oraz sejmików 
województw. Ten system promuje sil-
ne komitety, podobnie jak w wyborach 
do Sejmu, bo pod uwagę brane są wy-
łącznie te, które przekroczyły pięcio-
procentowy próg wyborczy. To system 
d’Hondta.

Zmiana dotyczy też komisji wy-
borczych. W miejsce dotychczasowej 
jednej komisji obwodowej odpowie-
dzialnej za przeprowadzenie głoso-
wania i policzenie oddanych głosów, 
wprowadzone zostały dwie komisje: 
obwodowa komisja wyborcza ds. 
przeprowadzenia głosowania oraz ob-
wodowa komisja wyborcza ds. ustale-
nia wyników głosowania w obwodzie.

W najbliższych wyborach samo-
rządowych będzie można kandydo-
wać jednocześnie na radnego gminy i 
na wójta (burmistrza) lecz jedynie w 
tej samej gminie i pod warunkiem za-
mieszkiwania na jej terenie.

Nie będzie można jednocześnie 
kandydować na radnego powiatu lub 
radnego sejmiku województwa i na 
wójta (burmistrza), ani na radnego 
gminy i wójta (burmistrza) w różnych 
gminach.

Wraz z początkiem roku szkol-
nego strzelecki PKS zmienia rozkład 
jazdy. Od 3 września tego roku ta 
zmiana ucieszy wszystkich mieszkań-
ców powiatu, nie tylko uczniów. Na 
zlecenie Związku Celowego Powia-
towo-Gminnego „Jedź z nami” nasz 
przewoźnik będzie realizował zadania 
z zakresu transportu publicznego.

Nowe linie już funkcjonują. Właś-
ciwie nie ma miejscowości pozbawio-
nej połączeń autobusowych. Teraz doj-
dzie kolejna nowość: do wszystkich 
„szkolnych” autobusów będzie mógł 
wsiąść każdy! Trzeba zatem odejść od 
przyzwyczajeń, że „szkolny” autobus 
zabiera tylko dzieci i młodzież.

Koniec wakacji. 
Więcej autobusów na drogach

Jak informuje Kierownik prze-
wozów w strzeleckim PKS Bernadeta 
Domerecka, szkoły jeszcze wprowa-
dzają pewne zmiany w nowo opra-
cowanym rozkładzie. Jednak od 3 
września br. zmieniony rozkład poja-
wi się na pewno na stronie interneto-
wej PKS SA w Strzelcach Opolskich i 
na stronach internetowych wszystkich 
szkół. Na przystankach nowe rozkła-
dy pojawią się nieco później: w ciągu 
pierwszych dni września zawsze szko-
ły zmieniają jeszcze nieco plan lekcji. 
Kiedy wszystkie uzgodnienia zostaną 
już zafiksowane - będzie to sygnał do 
pojawienia się rozkładów w wersji pa-
pierowej.

Data tegorocznych wyborów samorządowych jest już znana: 21 
października. Głosować będziemy w godzinach 7.00 – 21.00. Druga 
tura wyborów odbędzie się 4 listopada.
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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

ASYSTENT DZIAŁU ROZWOJU STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie, preferowane chemiczne
FRYZJER - STYLISTA STRZELCE OPOLSKIE -  wymagane dośw. zawodowe min. rok w zawodzie
KOSMETYCZKA LEŚNICA -  wykształcenie średnie
NAUCZYCIEL STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe pedagogiczne
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  -  wykształcenie z zakresu oligofrenopedagogiki
NAUCZYCIEL HISTORII STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe pedagogiczne
NAUCZYCIEL J. NIEMIECKIEGO STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem
JMN   pedagogicznym w zakresie wychowania przedszkolnego
PRACOWNIK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie, - prawo jazdy kat B,
ADMINISTRACYJNO - BIUROWY  -  znajomość j. niemieckiego w stopniu komunikatywnym
INŻYNIER UTRZYMANIA RUCHU ZAWADZKIE -  wykształcenie min. Średnie,
  -  znajomość podstawowych zagadnień  technicznych
SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW ZAWADZKIE -   wykształcenie średnie
MECHATRONIK, ROBOTYK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie 
– ELEKTRONIK,  / WEDŁUG ZLECEŃ
ELEKTROMECHANIK
KUCHARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunkowe
KELNER/ KELNERKA STRZELCE OPOLSKIE
BUFETOWY/BUFETOWA STRZELCE OPOLSKIE -  obsługa kasy fiskalnej, - prawo jazdy kat. B
  -  mile widziane doświadczenie zawodowe
PRACOWNIK STRZELCE OPOLSKIE -  praca dla osób z orzeczonym 
ORGANIZACYJNO - PORZĄDKOWY   stopniem o niepełnosprawności
KASJER -  SPRZEDAWCA LEŚNICA -  książeczka do celów sanitarno epidemiologicznych 
   lub chęć jej wyrobienia
   Praca dla osób z orzeczonym stopniem 
   o niepełnosprawności
KASJER -  SPRZEDAWCA JEMIELNICA -  książeczka do celów sanitarno epidemiologicznych 
   lub chęć jej wyrobienia
SPRZEDAWCA KOLONOWSKIE -  mile widziane doświadczenie zawodowe
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  umiejętność obsługi komputera, kasy fiskalnej
  -  znajomość branży rolniczej
PRACOWNIK BIUROWY/  WOJ. OPOLSKIE -  wykszt. średnie, wymagane podstawowe umiejętności
KOSZTORYSANT   kosztorysowania, czytania rysunku technicznego
KIEROWNIK PRODUKCJI RASZOWA -  wykształcenie średnie zawodowe – techniczne,   
  - wymagane doświadczenie zawodowe min. 5 lat
PRACOWNIK BRYGADY ZAWADZKIE -  uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego
TRANSPORTOWEJ   i suwnicy z poziomu roboczego
KASJER SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  umiejętność obsługi komputera
STACJI PALIW
PRACOWNIK STACJI PALIW ŻĘDOWICE -  wykształcenie średnie, - umiejętność obsługi komputera
MONTAŻYSTA INSTALACJI WOJ. OPOLSKIE -  prawo jazdy kat. B,
FOTOWOLTAICZNEJ
SPRZEDAWCA GÓRA ŚW ANNY -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
   Praca w niepełnym wymiarze
OPERATOR MASZYN ŻĘDOWICE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
(POMOC PRZY OBRÓBCE SZKŁA)
MURARZ WOJEWÓDZTWO -  umiejętność murowania z kamienia i cegły
  OPOLSKIE
MURARZ TYNKARZ WOJEWÓDZTWO  -  mile widziane doświadczenie zawodowe
DOCIEPLENIOWIEC OPOLSKIE
BRUKARZ WG. ZLECEŃ -  mile widziane doświadczenie
ELEKTRYK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia SEP 1 Kv, 
  -  mile widziane prawo jazdy kat. B
ELEKTRYK ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
MECHANIK SAMOCHODOWY BARUT -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B
MECHANIK SAMOCHODÓW STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
CIĘŻAROWYCH
KIEROWCA C+E STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy C+E, - dyspozycyjność
TOKARZ ZAWADZKIE -  wymagane doświadczenie zawodowe
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  uprawnienia na wózek widłowy,
   Praca dla osób z orzeczonym stopniem 
   o niepełnosprawności.
MAGAZYNIER OLSZOWA -  wymagane uprawnienia operatora wózka widłowego,
KIEROWCA - MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  prawo jazdy kat. B,
  -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych, 
   Praca także dla osób z orzeczonym stopniem 
   o niepełnosprawności. 
OPERATOR SUWNIC (SUWNICOWY) ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
OPERATOR CNC ZAWADZKIE -  wymagane doświadczenie przy obsłudze maszyn CNC
OPERATOR CNC ZIMNA WÓDKA
OPERATOR LINII MONTAŻU ZIMNA WÓDKA 
I LAKIEROWANIA 
SPAWACZ ZAWADZKIE - wymagane uprawnienia spawalnicze 135, 141

POWIATOWY  URZĄD  PRACY  W  STRZELCACH  OPOLSKICH
ZAPRASZA  PRACODAWCÓW  I  PRZEDSIĘBIORCÓW

do składania wniosków o organizację:
 stażu dla osób bezrobotnych

prac interwencyjnych 
Preferowane do realizacji będą wnioski Pracodawców, 

którzy zapewnią zatrudnienie osoby bezrobotnej po zakończeniu danej formy 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 

Dodatkowe informacje można uzyskać w PUP w Strzelcach Op. ul. Gogolińska 2a
w pokoju nr 7 i 9 lub pod nr telefonu 77 4621863, 77 4621865

Zbieranie grzybów w Polsce było i jest bardzo popularne, a spożywanie 
ich jest tradycyjnym zwyczajem żywieniowym naszego społeczeństwa. Są one 
chętnie spożywane ze względu na swoje walory smakowe i zapachowe. Ponadto 
amatorzy grzybów traktują pobyt w lesie jako bardzo dobrą formę aktywnego 
wypoczynku. Z jednej więc strony grzyby są  cenionym artykułem spożywczym, 
których zbieranie dostarcza dużej przyjemności, ale z drugiej – niestety – mogą 
stać się przyczyną śmiertelnych zatruć pokarmowych. W naszych lasach rośnie 
wiele gatunków grzybów o różnej toksyczności. Spotykamy gatunki trujące, ja-
dalne i niejadalne. 

Grzyby z rurkami
Najbezpieczniejsze, najsmaczniejsze i najbardziej poszukiwane przez grzy-

biarzy są te, które na spodniej części kapeluszy mają warstwę ułożonych obok 
siebie rureczek przypominających gąbkę. Popularnie nazywamy je grzybami 
rurkowymi. W tej grupie nie spotyka się grzybów śmiertelnie trujących. Są na-
tomiast gatunki grzybów powodujące zaburzenia pokarmowe lub grzyby nieja-
dalne, jak np. goryczak żółciowy, popularnie nazywany „szatanem” – niejadalny 
z uwagi na bardzo gorzki smak. Większość grzybów rurkowych to znakomite 
grzyby jadalne, np. podgrzybki, maślaki, koźlarze.

Grzyby z blaszkami
Większość najbardziej niebezpiecznych, śmiertelnie trujących grzybów 

ma blaszki o
białym zabarwieniu nie zmieniające się w okresie wegetacji. Zbieranie grzy-

bów z blaszkami na spodzie kapeluszy wymaga dużej wiedzy i ostrożności – ta-
kie owocniki należy szczególnie dokładnie obejrzeć przed włożenie do koszyka. 
Należą do nich wszystkie muchomory, a wśród nich muchomor sromotnikowy 
– 50g tego grzyba może spowodować śmierć dorosłego człowiek.  

ABC zbieracza grzybów
•	 Zbieramy gatunki grzybów tylko dobrze znanych.
•	 Nie zbieramy grzybów bardzo młodych, starych i przejrzałych, a także gatun-

ków, których nie znamy. Nie niszczymy żadnych grzybów, także trujących, 
ponieważ są potrzebne w ekosystemie leśnym.

•	  Zbieramy grzyby całe poprzez wykręcenie z podłoża. Zbieranie grzybów 
przez ułamanie trzonu lub obcięcie nożem dolnej jego części jest szkodliwe 
dla grzybni, a także utrudnia rozpoznanie wszystkich charakterystycznych 
cech grzyba, tak bardzo istotnych do określenia jego bezpieczeństwa dla 
zdrowia ludzi.

•	 Zbieramy grzyby tylko do łubianek i przewiewnych koszyków. W torebkach, 
siatkach i koszykach plastikowych grzyby łatwo ulegają zaparzeniu i zepsu-
ciu. Nawet w jadalnych gatunkach grzybów mogą wtedy wytwarzać się sub-
stancje trujące i szkodliwe dla zdrowia.

•	 Nie należy zbierać grzybów w okolicy zakładów produkcyjnych, jak również 
rosnących w rowach lub na skraju lasu, przy drogach o dużym natężeniu 
ruchu, gdyż grzyby wchłaniają ze swojego otoczenia metale ciężkie i inne 
zanieczyszczenia.

•	 Nie oceniamy grzybów nam nieznanych na podstawie smaku, ponieważ – 
przykładowo – śmiertelnie trujący muchomor sromotnikowy ma smak ła-
godny, nie wyróżniający się niczym szczególnym. Nie wierzmy też starym 
przesądom mówiącym o ciemnieniu cebuli lub czernieniu srebrnej łyżki, 
włożonych do potrawy z grzybów, co miałoby świadczyć o tym, że jest ona 
sporządzona z gatunków grzybów niejadalnych czy trujących. 

ABC przyrządzania i spożywania potraw z grzybów
•	 Grzyby są potrawą ciężko strawną i dlatego nie wolno podawać ich małym 

dzieciom, ludziom w podeszły wieku oraz osobom cierpiącym na choroby 
układu pokarmowego.

•	 Potrawy z grzybów należy spożywać świeże, bezpośrednio po sporządzeniu.
•	 Nie wolno przetrzymywać potraw z grzybów nawet w lodówce, ponieważ 

łatwo się one psują i szybko powstają w nich substancje trujące.  
•	 Trucizny zawarte w grzybach nie rozpuszczają się w wodzie, dlatego gotowa-

nie grzybów nie powoduje zmniejszenia ich właściwości trujących.

Zatrucia grzybami stanowią poważny problem i nie wolno zlekceważyć obja-
wów gdyż może to mieć tragiczne konsekwencje. Objawy zatrucia pokarmowego 
ujawniają się w zależności od toksyczności gatunku w czasie od kilkunastu minut 
do kilku godzin. W przypadku wystąpienia po zjedzeniu grzybów m.in. takich ob-
jawów jak: ból głowy, ból brzucha, nudności, biegunka, wymioty, skurcze mięsni, 
podwyższona temperatura, należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Resztki 
grzybów, kał, wymiociny zawierające zjedzone grzyby powinno się zabezpieczyć 
i przekazać do badań ze względu na ułatwienie szybkiej identyfikacji grzyba,  
co w konsekwencji umożliwia właściwą diagnozę i leczenie.

W razie wątpliwości czy zebrane grzyby są trujące czy jadalne można skorzystać  
z bezpłatnej porady z mykologiem w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemio-
logicznej w Opolu ul. Mickiewicza 1, Dział Laboratoryjny. 

Opr. Na podstawie ulotki pt. „Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia”

Patrycja Płoszaj
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 

                                                                           w Strzelcach Op.

Grzyby – smaczne, 
ale niebezpieczne
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Centrala Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703,  Faks +48 77 4401701

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

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

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

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

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

tel kom. 604 540 402 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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Formularz zgłoszeniowy 
do udziału w imprezie 

pn. „Powiatowe Święto Chleba 2018” 
w strefie dla osób  

z niepełnosprawnością w dniu 30.09.2018 r.
Uwaga:
Jeżeli osobą niepełnosprawną, która chce uczestniczyć w imprezie masowej 
w strefie dla osób niepełnosprawnych jest dziecko do lat 16, podpisy składa 
rodzic lub opiekun prawny dziecka. 

Dane osobowe i teleadresowe osoby niepełnosprawnej chcącej 
przebywać w strefie dla osób  

z niepełnosprawnością podczas imprezy masowej 
„Powiatowe Święto Chleba 2018”

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

Adres 
do korespondencji

Nr telefonu

Adres e-mail

Czy osoba niepełnosprawna porusza się na wózku inwalidzkim        tak/nie*
Czy osoba niepełnosprawna przyjdzie z opiekunem/asystentem        tak/nie*

             ………………………………
           (czytelny podpis)

Oświadczam, iż posiadam / moje dziecko/ podopieczny posiada * aktualne 
orzeczenie o niepełnosprawności.

              ………………………………
           (czytelny podpis)

Informacja prawna:
Zgodnie z art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (Dz.U. UE. L. z 2016 
r. Nr 119, str. 1) osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momen-
cie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobo-
wych mojego dziecka/ danych osobowych mojego podopiecznego* w celu re-
zerwacji miejsca/miejsc w strefie dla osób niepełnosprawnych podczas imprezy 
masowej pn. „Powiatowe Święto Chleba 2018”, które odbędzie się 30.09.2018 
r. w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich”. Jednocześnie oświadczam, 
że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści 
moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie 
w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
         
             ………………………………
           (czytelny podpis)

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z „Regulaminem imprezy masowej 
„Powiatowe Święto Chleba 2018” Strzelce Opolskie 30 września 2018 roku” 
i akceptuje jego postanowienia.

              ………………………………
           (czytelny podpis)

*niepotrzebne skreślić

Terenowe Koło PZERiI w Sieroniowicach, we współpracy z Miejsko- Gmin-
nym Ośrodkiem Działalności Kulturalnej w Ujeździe, od 01.07.2018r. przystą-
piło do realizacji projektu ,,Seniorzy tkają, pasje odkrywają” dofinansowanego 
z Programu ,,Działaj Lokalnie” X Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
który jest realizowany przez ,,Akademię Rozwoju i Filantropii” w Polsce, Stowa-
rzyszenie ,,Kraina Świętej Anny” oraz Ośrodki ,,Działaj Lokalnie”.

Zgodnie z projektem zajęcia związane z tkactwem tradycyjnym  trwać będą 
do końca października 2018 roku. W tym okresie sześciu seniorów ( pod kie-
runkiem trenerki - Teresy Nowak, która prowadzi zajęcia nieodpłatnie ) nauczy 
się tkać na mini krosnach typu Harfa 80 i zdobędzie umiejętności na poziomie 
podstawowym .  Dzięki dofinansowaniu, w kwocie 3000 złotych,  zostały zaku-
pione 3 w/w krosna  oraz nici na osnowę. Prowadzony przez seniorów recykling 
tkackiego surowca wtórnego posłuży im jako tani produkt do tworzenia rzeczy 
niezwykłych. Warsztaty z tkactwa  nieodpłatnie odbywają się raz w tygodniu w 
świetlicy wiejskiej w Sieroniowicach.. W okresie wakacji przyszli tkacze posta-
nowili spotykać się w każdą środę w godzinach od 17.00- 19.00, a na wrzesień i 
październik ustalą nowy termin. We wrześniu i październiku planują prowadzić 
zajęcia pokazowe dla grup i osób zainteresowanych tym rodzajem rękodzielni-
ctwa.

Seniorzy tkają, 
pasje odkrywają

Zakładanie osnowy

Cięcie surowca tkackiego na taśmy.



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

Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością informujemy dziś Państwa o tym, że gro-

no Jubilatów - mieszkańców powiatu strzeleckiego - którzy w ostatnim 
czasie obchodzili swoje urodziny, znów się powiększyło! 

Okrągłą rocznicę 90-lecia urodzin 13 sierpnia br. obchodził Pan Er-
nest Wacławczyk, mieszkający w Staniszczach Wielkich. 

W dniu tak wyjątkowym Jubilata odwiedzili starosta Józef Swaczyna 
i wicestarosta Janusz Żyłka, przekazując Mu urodzinowy upominek, list 
gratulacyjny oraz najlepszy życzenia nie tylko w imieniu władz samorzą-
du powiatowego, ale również całej naszej społeczności.

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 

Nieodpłatna 
Pomoc Prawna

Informacje na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na tere-
nie Powiatu Strzeleckiego znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna: 
http://bip.powiatstrzelecki.pl/1055/258/harmonogram-udzielania-
-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-terenie-powiatu-strzeleckiego.
html.

Do urodzinowych życzeń dołączamy również swoje: 
wielu jeszcze lat w jak najlepszym zdrowiu, pełnych słońca i radości. 


