
Za nami bardzo trudny czas 
pandemii. Szczególnie 

przedsiębiorcy doskonale wie-
dzą,  z jakimi wyzwaniami trzeba 
było się w tym czasie zmierzyć. 
Po tej pandemicznej przerwie 
wracamy z naszym sztandaro-
wym konkursem skierowanym 
do przedsiębiorców. 

 Konkurs na Najlepszy Produkt 
Powiatu Strzeleckiego w kategorii 
SuperProdukt i SuperUsługa jest 
formą promocji przedsiębiorczości 
i jednocześnie docenienia oraz po-
dziękowania tym, którzy w naszym 

powiecie ulokowali swoje firmy, 
rozwijają je, zapewniają także miej-
sca pracy i wytwarzają produkty, 
które są doskonałą wizytówką Po-
wiatu Strzeleckiego, a tym samym 
wzmacniają potencjał swych firm 
i naszego regionu. 
 Do 20 marca czekamy na zgłosze-
nia poszczególnych firm w katego-
riach: SuperProdukt i SuperUsłu-
ga. Formularze zgłoszeniowe oraz 
regulamin dostępny jest na stronie 
www.powiatstrzelecki.pl oraz na 
naszym Facebook’u. W razie pytań 
zapraszamy do kontaktu telefonicz-
nego pod numerem 77 4401713.

 Tradycyjnie już w Konkursie na 
Najlepszy Produkt Powiatu za-
danie wybrania tych firm, któ-
rym przypadną tytuły SuperPro-
duktu i SuperUsługi powierzone 
zostanie Kapitule konkursowej, 
a mieszkańcy swoje oceny wysta-
wią w Głosowaniu Konsumenta, 
a każdy oddany przez nich głos 
to szansa na wspaniałą nagrodę! 
Śledźcie uważnie nasz dwutygo-
dnik i informacje zamieszczane na 
stronach internetowych Powiatu 
Strzeleckiego.

Więcej szczegółów na str. 8.
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Konkurs na Najlepszy Produkt Powiatu 
Strzeleckiego wraca po przerwie

Dwa różne elementy całości

Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej…

dokończenie na str. 5

dokończenie na str. 4

Z okazji 
Międzynarodowego Dnia Kobiet

przyjmijcie najserdeczniejsze 
i najszczersze życzenia:

radości i uśmiechu każdego 
dnia w roku, nie tylko od święta. 

Wytrwałości i cierpliwości 
w pokonywaniu trudności. 

Satysfakcji zawodowej i osobistej. 
Docenienia w każdym Waszym 

przedsięwzięciu. Zdrowia 
i wszelkiej pomyślności. 

Przede wszystkim - spełnienia 
Waszych marzeń, tych małych i tych, 

o których zaledwie ośmielacie się 
myśleć.

Rada Powiatu Strzeleckiego
Zarząd Powiatu Strzeleckiego

Drogie Panie,
Mieszkanki Powiatu Strzeleckiego!

„Rodzić? Tylko w naszym szpitalu!” 
– pisaliśmy w poprzednim numerze 
naszego dwutygodnika. I to do tego 
artykułu nawiązuje lek. Jarosław Bu-
kowski, specjalista neonatologii i pe-
diatrii, ordynator Oddziału Nowo-
rodkowego, zwracając uwagę na to, 
o czym nie było w nim mowy. 

- Poród jest zwieńczeniem trwającej ok. 
40 tygodni ciąży. Wszystkim nam zależy 
na tym, aby w efekcie końcowym zobaczyć 
szczęście na twarzy mamy przytulającej 
zdrowe dziecko. Na to pracuje cały sztab 
ludzi, osoby pracujące na bloku porodowym 
oraz położne i pielęgniarki opiekujące się 

matką i noworodkiem po porodzie. Ponie-
waż nasz oddział położniczy działa w tzw. 
systemie rooming-in, matki ze zdrowymi 
noworodkami przebywają na oddziale po-
łożniczym. Nie są one pozostawione same 
sobie. Opiekę nad pacjentkami sprawują 
położne z oddziału położniczego, nato-
miast nad noworodkiem przede wszystkim 
pielęgniarki i położne z naszego oddziału, 
czyli noworodkowego. Podkreślam to, po-
nieważ aby mamy czuły się u nas dobrze, 
a przede wszystkim bezpiecznie, współ-
praca naszych oddziałów musi być wzo-
rowa. Matki uzyskują u nas pełną pomoc, 
zarówno jeśli chodzi o opiekę nad nowo-
rodkiem jak i nad nimi samymi. Dodatkowo 

zawsze mogą liczyć na wsparcie „etatowej” 
położnej laktacyjnej. W czasie kiedy jej nie 
ma - doświadczonego personelu zarówno 
oddziału położniczego, jak i noworodko-
wego. O tym, że się uzupełniamy, świad-
czy chociażby to, że matki bardzo często 
mylą personel naszych obydwu oddziałów.        
- Wasz oddział zajmuje się nie tylko 
noworodkami zdrowo urodzonymi, ale 
i tymi, które wymagają wyjątkowej opie-
ki…
- Tak, i dlatego dla nas bardzo ważna jest 
współpraca z personelem traktu porodo-
wego. Dzięki niej możemy wstępnie ocenić, 
czego możemy oczekiwać po urodzeniu 
się dziecka. Czy będziemy mieli do czy-
nienia z wcześniakiem, z wystąpieniem 
u noworodka zaburzeń czynności życio-
wych lub dzieckiem zagrożonym infekcją 
wewnątrzmaciczną.

Coraz rzadziej sięgamy do przeszło-
ści utrwalonej na widokówkach czy 

zdjęciach – te przecież mamy w ko-
mórkach. A gdy zmieniamy telefon,  
tylko czasem je zachowujemy. Część 
przegrywamy na płyty, pendrivy czy 
karty pamięci.

 Niektóre zanosimy do fotografa, by zro-
bił odbitki. Jeśli już, to zazwyczaj te z ro-
dziną i bliskimi. Ze znajomymi - czasami. 
Z krajobrazami czy architekturą – tylko 
wtedy, gdy mają nam przypomnieć, że by-
liśmy gdzieś na fantastycznym wyjeździe, 
którym warto się pochwalić. Ale z naszą 
okolicą już nie, bo po co. Wciąż tu jeste-
śmy, widzimy to co dzień. A że wszystko 

się zmienia, przebudowuje, remontuje, 
rewitalizuje lub wyburza… No, taka jest 
kolej rzeczy. Świat idzie do przodu, bo 

iść musi. Otoczenie zmienia się z biegiem 
lat. Obserwujemy to, ale… właściwie nie 
zapisujemy tych zmian w pamięci. To zbyt 

trudne w pędzie, w jakim żyjemy, bo o tylu 
sprawach musimy pamiętać!



Jubileuszowa, 50. z kolei w tej ka-
dencji, sesja zwołana została na 22 

lutego br. Zaczęła się od podziękowań 
i… pożegnania Norberta Jaskóły, od-
chodzącego na emeryturę dyrektora 
strzeleckiego PUP, który od 1974 r. 
zajmował się sprawami zatrudnienia, 
jeszcze w Urzędzie Rejonowym, a od 
1999 r. – już w nowo powołanym Po-
wiatowy Urzędzie Pracy. 

 Następnie przystąpiono do realizacji po-
rządku obrad, do którego, na wniosek sta-
rosty wprowadzono uchwał autopoprawki 
w dwóch projektach uchwał - w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Strzeleckiego na lata 2023-2026 i w spra-
wie budżetu Powiatu Strzeleckiego na 
rok 2023 (co ma związek z planowanymi 
inwestycjami – budową hali sportowej 
przy CKZiU i modernizacją drogi powia-
towej 401 Zdzieszowice – Leśnica - Zale-
sie Śl. wraz z budową ścieżki rowerowej), 
a także poszerzono go o projekt uchwały 
dla uczczenia 25 rocznicy obrony samo-
dzielności administracyjnej województwa 
opolskiego przez mieszkańców regionu. 
 Po przedstawieniu przez starostę Jó-
zefa Swaczynę o pracy Zarządu Powiatu 
w okresie międzysesyjnym, radny Kazi-
mierz Kubal, przewodniczący Komisji go-
spodarczej Rady Powiatu zabrał głos w jej 
imieniu na temat Informacji Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów za 2022 r., pod-
kreślając wyczerpujący jej zakres. 
 Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 
te funkcję od 2005 r. pełni  Małgorzata 
Płaszczyk-Waligórska - w ubiegłym roku 
udzielił 3314 porad, w tym: 1415 dotyczyło 
usług (najwięcej, bo aż 357 - usług teleko-
munikacyjnych), 1329 – umów sprzedaży 
(najczęściej urządzeń gospodarstwa do-
mowego 399, urządzeń elektronicznych 
i sprzętu komputerowego oraz odzieży 
i obuwia 392), 224 porad niekonsumen-
ckich i 328 informacji ogólnych.
 Sprawy trafiające do Rzecznika są coraz 

bardziej skomplikowane, gdyż wielu kon-
sumentów trafia do Rzecznika za późno. 
Czasem jedno słowo w trybie reklamacyj-
nym decyduje o negatywnym zakończeniu 
sprawy, czasem nieumyślne przekroczenie 
terminu, a czasem konsumenci przychodzą 
mając już egzekucję komorniczą wierząc, 
iż Rzecznik może być dla nich ostatnią de-
ską ratunku. Coraz więcej konsumentów 
zgłasza się również do Rzecznika w związ-
ku z problemami z kredytami konsumen-
ckimi i hipotecznymi czy trudnymi spra-
wami ubezpieczeniowymi. Konsumenci 
często ignorują wezwania, nie odbierają 
korespondencji, czym narażają się na do-
datkowe koszty. Rzecznik Konsumentów 
w swoim materiale wskazywała na coraz 
większą liczbę oszustw internetowych 
i telefonicznych, kierujących na fałszywe 
linki, przez które konsumenci logują się 
na strony podszywające się pod strony 
internetowe banków.  Radni przyjęli ten 
materiał jednogłośnie.
 Informacja Komendanta Powiatowego 
Policji o stanie bezpieczeństwa w powiecie 
za 2022 r. to kolejny punkt obrad. Po raz 
pierwszy był obecny na sesji p.o. Komen-
danta Powiatowego Policji w Strzelcach 
Opolskich nadkom. Krzysztof Kociuga.
Wiceprzewodniczący Komisji bezpie-
czeństwa Rady Ryszard Nocoń zaprezen-
tował stanowisko swej komisji na temat tej 
informacji. – Radni zwrócili uwagę głównie 
na stan bezpieczeństwa na drogach w na-
szym powiecie. W ub. roku doszło u nas 
do 871 zdarzeń (w r. 2021 – 854), w tym: do 
38 wypadków  (rok wcześniej 26), rannych 
42 (2021 – 19) i aż 12 zabitych ( w 2021 -7) 
oraz do 833 kolizji (828 rok wcześniej). 
Jak zwracał na posiedzeniu komisji uwagę 
nadkom. K. Kociuga - miało to zapewne 
związek z remontem autostrady A4. To na 
niej doszło do 262 zdarzeń drogowych, 
w tym 254 kolizji i 8 wypadków.
 Najczęstsze przyczyny zdarzeń drogo-
wych to niedostosowanie prędkości do 
warunków ruchu (147) i niezachowanie bez-

piecznej odległości między pojazdami (144).
 Radni jednogłośnie przyjęli ten materiał, 
podobnie jak Sprawozdanie Dyrektora Po-
wiatowego Centrum Kultury za 2022 rok. 
Radny Ryszard Pagacz, w imieniu Komisj 
edukacji, podkreślił, że bardzo wysoko oce-
niła ona działalność Powiatowego Centrum 
Kultury w ub. roku – na celujący, wskazu-
jąc, że coraz więcej osob korzysta z oferty 
PCK, i to nie tylko z wydarzeń kulturalnych, 
ale i z zasobów biblioteki. 
 Wprowadzenie do głosowania nad auto-
poprawkami do uchwał związanych z finan-
sami Powiatu Strzeleckiego przedstawiła 
Skarbnik Powiatu Jolanta Drochomire-
cka. – W budżecie zostaną wprowadzone 
zmiany. Najważniejsze z nich to: niewyko-
rzystane w jednostkach oświatowych środki 
w 2022 r. Funduszu Pomocy na dodatkowe 
zadania oświatowe związane z kształce-
niem, wychowaniem i opieką nad uczniami 
na edukację uczniów - obywateli Ukrainy - 
w kwocie 500 tys. zł zostaną przeznaczone 
na pozimowe remonty dróg powiatowych, 
które są w fatalnym stanie. Druga zmiana 
dotyczy zmiany źrodeł finansowania drogi 
Leśnica - Lichynia. Tworząc budżet zakła-
daliśmy, że w całości to zadanie zostanie 
sfinansowane ze środków Polskeigo Ładu. 
Nie dostaliśmy pieniędzy. Otrzymaliśmy 
natomiast dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg, ale nie na całe 
zadanie. Inwestycja zatem będzie finan-
sowana dzięki montażowi finansowemu 
z PROW oraz dotacji z Gminy Leśnica. 
I największa dotyczy budowy hali sportowej 
przy CKZiU oraz Orlika – obydwa zadania 
będą realizowane jako jedna inwestycja. 
 Wicestarosta Waldemar Gaida: - Pro-
jekcja tych inwestycji projektowana była 
z Polskiego Ładu – w momencie, gdy przyj-
mowany był budżet. To oznaczało 95 proc. 
dofinansowania. Środków z tego rządowe-
go funduszu nie dostaliśmy. Zmieniła się 
sytuacja gospodarcza, zmieniło się źródło 
dofinansowania, i nie w takiej wysokości, 
o jakiej myśleliśmy. W dodatku ponad 

3,5 mln zł kosztuje pasywność obiektu.
Po tych wyjaśnieniach radni przyjęli uchwa-
łę w sprawach: wieloletniej prognozy fi-
nansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 
2023-2026 oraz zmiany budżetu i zmian 
w budżecie na rok 2023. Ostania przegło-
sowana na tej sesji uchwała dotyczyla 25 
rocznicy uczczenia obrony województwa 
opolskiego jako samodzielnej jednostki 
admnistracyjnej.
 W punkcie Interpelacje, zapytania, wnio-
ski i oświadczenia zabrał głos radny Jan 
Zubek, który przypomniał, że został wyde-
legowany jako reprezentant Powiatu Strze-
leckiego do Stowarzyszenia Rodzina Katyń-
ska. - Jestem dumny, że jesteśmy jedynym 
samorządem w województwie opolskim, 
opolskim, który wspiera finansowo to Sto-
warzyszenie i chciałbym przekazać podzię-
kowania za to ze strony Rodziny Katyńskiej.

Oprac. Marta Górka
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Pani

Mirosławie 
Horzeli – Skrzypek

Wicedyrektorowi Zespołu Placówek 
Oświatowych w Leśnicy

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Teścia

składają
Dyrektor, Pracownicy i uczniowie
Zespołu Placówek Oświatowych

w Leśnicy

Wyrazy głębokiego współczucia
dla Pani 

Iwony Nocoń

z powodu śmierci

Ojca

składają
Zarząd i Rada Powiatu Strzeleckiego

oraz Pracownicy Starostwa

PUNKTY NPP/NPO PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

I Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Mediacja Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 
ul. Jordanowska 2,47-100 Strzelce Opolskie

Organizacja pozarządowa
Stowarzyszenie SURSUM CORDA z Nowego Sącza

Godziny dyżuru:
08.00 – 12.00

Godziny dyżuru:
08.00 – 12.00

Godziny dyżuru:
08.00 – 12.00

Godziny dyżuru:
07.00 – 11.00

Godziny dyżuru:
08.00 – 12.00

II Nieodpłatna Pomoc Prawna 
i Mediacja

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu i Okręgowa Izba 
Radców Prawnych w Opolu

Godziny dyżuru:
14.00 – 18.00

Godziny dyżuru:
14.00 – 18.00

Godziny dyżuru:
14.00 – 18.00

Godziny dyżuru:
11.00 – 15.00

Godziny dyżuru:
14.00 – 18.00

III Nieodpłatna Pomoc Prawna i Mediacja

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Zawadzkiem
ul. Dębowa 11

47-120 Zawadzkie

Urząd Miejski 
w Leśnicy

ul. 1 Maja 9
47-150 Leśnica

Urząd Gminy 
w Jemielnicy 

Ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica

Starostwo Powiatowe
w Strzelcach Opolskich

ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Ujeździe

ul. Sławęcicka 19
47-143 Ujazd

Organizacja pozarządowa
Stowarzyszenie SURSUM CORDA z Nowego Sącza

Godziny dyżuru:
13.00 – 17.00

Godziny dyżuru:
14.00 – 18.00

Godziny dyżuru:
11.30 – 15.30

Godziny dyżuru:
15.00 – 19.00

Godziny dyżuru:
9.00 – 13.00

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 77 440 17 97 (poniedziałek: 7.30 – 17.00, wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30, piątek: 7.30 – 14.00) 
lub poprzez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://np.ms.gov.pl/opolskie/strzelecki.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie i mediacja

Podziękowania i  życzenia

Podziękowania

- Panie Dyrektorze, dziękujemy za wie-
loletnią, wzorcową i pełną poświęceń 
pracę na rzecz służby zatrudnienia. 
Doceniono to wielokrotnie, m.in. przy-
znając Panu Odznakę Honorową Primus 
in Agendo (łac. Pierwszy w Działaniu) 
przez Ministra Pracy, Rodziny i Polityki 
Społecznej. Życzymy wielu radosnych 
i słonecznych dni na nowym etapie ży-
cia – mówił starosta Józef Swaczyna. 
 Podziękowania i słowa uznania za pracę 
i osiągnięcia strzeleckiego PUP również 
przekazał Dyrektor Wydziału Zdrowia 
i Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego Mieczysław Wojtaszek.

Sesja Rady Powiatu

27 lutego Starosta Józef Swaczyna oraz Wi-
cestarosta Waldemar Gaida podziękowali 

pani Karinie Bedrunce - Dyrektorce Departa-
mentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Opolskiego za wielolet-
nią współpracę i pomoc w zakresie pozyskiwania 
funduszy europejskich. Pani Dyrektor kończy 
pracę na tym stanowisku, w czasie której wy-
kazywała się ogromnym profesjonalizmem i nie 
szczędziła wysiłku i osobistego zaangażowania 
we współpracę również z naszym samorządem.

**
Tego samego dnia jubileusz 30. urodzin ob-
chodziło Radio Park Fm. Solenizanta w siedzi-
bie rozgłośni odwiedzili Starosta Józef Swa-
czyna oraz Wicestarosta Waldemar Gaida. 

Drodzy Radiowcy z Radio Park Fm, życzymy Wam 
satysfakcji z wykonywanej pracy oraz niezawodne-
go bycia zawsze w centrum wydarzeń. Dziękujemy 
za wieloletnią współpracę, rzetelne dziennikar-
stwo i codzienną porcję rozrywki na falach eteru



- mówi Roman Kus Dyrektor 
PUP w Strzelcach Opolskich

- Na przełomie roku zawsze na-
stępuje pogorszenie na rynku 
pracy; ten trend obserwujemy 
od dawna. W tej chwili, czyli na 
koniec stycznia br. mamy zare-
jestrowanych 1139 osób bezro-
botnych, czyli o 45 więcej, niż 
w końcu grudnia ub.r. Nie jest to 
dużo, ale to, jak w całym kraju, 
stanowi odbicie ogólnej sytuacji, 
i politycznej, czyli wojny w Ukra-
inie, i gospodarczej – spowolnie-
nia, rosnących kosztów, w tym – 
także kosztów pracy. Idzie jednak 
wiosna, a wraz z nią spodziewamy 
się wyrejestrowań bezrobotnych, 
którzy podejmą prace sezonowe, 
zwłaszcza w rolnictwie. Zazwyczaj 
rozpoczynały się też prace budow-
lane, ale w tym roku obawiam się 
o tę branżę w naszym powiecie.
- Dlaczego?
- Tak wynika z rozmów z przed-
siębiorcami. Podczas ostatniej 
konferencji dla pracodawców 
i przedsiębiorców, którą zorga-
nizowaliśmy 9 lutego br. mówili 
o coraz mniejszej ilości zamówień 
na prace budowlane. A jeśli te 
kurczą się – nie ma pracy. Jednak 
zapewniali,  że będą robić wszyst-
ko, by zminimalizować zwolnienia. 
To zrozumiałe – gdy zwolnią pra-
cowników, trudno będzie znaleźć 
takich samych fachowców, gdy 
sytuacja na rynku się zmieni. 
W naszym powiecie gros firm 
budowlanych to firmy mikro lub 
małe, zatrudniające kilka osób na 
etatach lub na umowie zlecenie. 
To nie znaczy, że ta branża nie 
jest znacząca u nas, bo tych firm 
jest dużo, a to z kolei robi cał-
kiem pokaźną liczbę osób zwią-
zanych z budowlanką. To samo 
jest z branżą gastronomiczną.
- Już jakieś cukiernie czy pie-
karnie zostały u nas zamknięte?
- Nie, ale nie wiemy jeszcze, czy 
rosnące koszty energii i pracy 
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POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Gogolińska 2a,47-100 Strzelce Op.
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tel. 77 462 18 64

STANOWISKO
MIEJSCE 

WYKONYWANIA 
PRACY

WYMAGANIA, OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

SPECJALISTA DS. HANDLU 
ZAGRANICZNEGO KOLONOWSKIE

- wykształcenie wyższe techniczne,
- biegła znajomość j. niemieckiego lub j. 

angielskiego

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie,
- niekaralność

DORADCA KLIENTA W PLACÓWCE 
PARTNERSKIEJ BANKU CREDIT AGRICOLE STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie,

DORADCA UBEZPIECZENIOWY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie,
- prawo jazdy kat. B

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA 
PRZEDSZKOLNEGO JEMIELNICA - wykształcenie wyższe kierunkowe

PRACOWNIK BACK OFFICE STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. średnie,

- znajomość MS OFFICE (zwłaszcza Excel),
- min. 2 lata doświadczenia zawodowego

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. średnie,

-  min. 2 letnie doświadczenie w sprzedaży 
dla klientów biznesowych

 - znajomość j. angielskiego

OPERATOR MASZYNY HYDROFORMER ZIMNA WÓDKA - wykształcenie min. zasadnicze zawodowe

POMOCNIK DEKARZA WEDŁUG ZLECEŃ

PALACZ CO LEŚNICA - uprawnienia do obsługi kotłów parowych oraz 
wodnych o mocy powyżej 50kw

POMOCNIK BUDOWLANY WEDŁUG ZLECEŃ - wykształcenie zasadnicze zawodowe
SPRZEDAWCA/ POMOC KUCHENNA UJAZD

PRACOWNIK FIZYCZNY JARYSZÓW+ wg zleceń - prawo jazdy kat. B

ELEKTROMECHANIK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- uprawnienia SEP

PIELĘGNIARKA W PRACOWNI ENDOSKOPII STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie kierunkowe,
- prawo wykonywania zawodu

PIELĘGNIARKA LEŚNICA - wykształcenie średnie zawodowe,
- prawo wykonywania zawodu

TOKARZ ZAWADZKIE -
MAGAZYNIER SIERONIOWICE -

KOORDYNATOR DS. EKSPEDYCJI 
MAGAZYNOWANIA STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie średnie,
- obsługa komputera MS Office, 

- prawo jazdy kat. B, 
PRACOWNIK EKSPEDYCJI MAGAZYNOWEJ SIERONIOWICE - 
MECHANIK SAMOCHODOWY/ MECHANIK 

WÓZKÓW JEZDNIOWYCH WYSOKA - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- prawo jazdy kat. B

OPERATOR WÓZKA WYSOKIEGO 
SKŁADOWANIA SIERONIOWICE - uprawnienia UDT do obsługi wózków 

podnośnikowych

OPERATOR KOPARKI JARYSZÓW+ wg zleceń - uprawnienia operatora koparki

MONTER/ SKŁADACZ OKIEN STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,

SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. zasadnicze branżowe,

- umiejętność obsługi komputera,
- obsługa kasy fiskalnej

ŚLUSARZ/ POMOCNIK ŚLUSARZA RASZOWA/ 
KĘDZIERZYN - KOŹLE - wykształcenie zasadnicze zawodowe

MECHANIK MASZYN DO OBRÓBKI METALI RASZOWA/ 
KĘDZIERZYN - KOŹLE - wykształcenie zasadnicze zawodowe

PRACOWNIK OBSŁUGI TRANSPORTU 
KOLEJOWEGO – DO PRZYUCZENIA ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe

AUTOMATYK - ELEKTRONIK ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
KONTROLER PROCESÓW PRODUKCJI ZAWADZKIE - wykształcenie podstawowe

DIAGNOSTA SAMOCHODOWY ŻYROWA - wykształcenie średnie,
- uprawnienia diagnosty samochodowego

DIAGNOSTA SAMOCHODOWY ZAWADZKIE - wykształcenie średnie,
- uprawnienia diagnosty samochodowego

PRACOWNIK OCHRONY
OLSZOWA

(praca dla os. 
z niepełnosprawościami)

- wykształcenie średnie,
- umiejętność obsługi komputera

KIEROWCA C+E JARYSZÓW (wg zleceń) - prawo jazdy kat. C+E,
- kurs przewóz rzeczy

KIEROWCA C+E POLSKA - prawo jazdy kat. C+E,
- kurs przewóz rzeczy

KIEROWCA C+E TRASY 
MIĘDZYNARODOWE

- prawo jazdy kat. C+E,
- kurs przewóz rzeczy

MONTER KABIN SANITARNYH POLSKA
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,

- prawo jazdy kat. B,
- znajomość rysunku technicznego,

- obsługa elektronarzędzi
Więcej informacji i ofert pracy dostępnych na naszej stronie  internetowej   http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

URZĄD PRACY

OFERTY PRACYRoman Kus 
nowym dyrektorem PUP

 25 lutego br. Starosta Strzelecki 
Józef Swaczyna wręczył nomina-
cję na Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Strzelcach Opol-
skich Romanowi Kusowi, który 
zwyciężył w konkursie ogłoszo-
nym na to stanowisko. 
 Roman Kus jest z wykształcenia 
humanistą, ma za sobą również 
menedżerskie studia ma Uni-
wersytecie Śląskim, a od 25 lat 

ich nie dobiją, co obserwujemy 
w innych regionach. Nie ma za-
powiedzi zwolnień grupowych, 
to raczej w tej chwili bardziej na-
rzekanie na obecną sytuację, niż 
przymierzanie się do konkretnych 
działań zmierzających do zawie-
szenia czy zlikwidowania firm z tej 
branży. Na razie nasi pracodawcy 
jakoś sobie radzą. Z naciskiem na 
„jakoś”, bo przecież przy bardzo 
wysokiej inflacji i wysokich ce-
nach produktów mniej klientów 
korzysta z ich usług.
- Jak podwyższenie płacy mi-
nimalnej wpływa na sytuację 
pracodawców?
- W zdecydowany sposób pod-
wyższa koszty pracy. To z kolei 
powoduje wzrost kosztów wytwa-
rzanych produktów lub usług. Nikt 
jednak nie jest w stanie przenieść 
tego w całości na klientów. Każdy 
wie, o ile może podnieść ceny, bo 
to jego przyszłe być albo nie być. 
Ale… Przedsiębiorcy chcą u nas 
tworzyć miejsca pracy – w przemy-
śle. Dotyczy to firm dużych, funk-
cjonujących zwłaszcza w strefie 
gospodarczej. Nieco inaczej w jest 
w firmach mniejszych. W nich 
raczej nie widać - przynajmniej 
w obecnej sytuacji – zamiarów 
zwiększania zatrudnienia. 
- A jak wpłynęli na nasz rynek 
pracy uchodźcy z Ukrainy?
- Po pierwsze – nie ma ich tak 
wielu, jak w dużych miastach. Po 
drugie – żadna z tych osób – i to 
trzeba wyraźnie powiedzieć – nie 
zabrała ani jednego miejsca pracy 
mieszkańcom naszego powiatu. 
Wręcz przeciwnie – pomagają 
w utrzymaniu poziomu gospodar-
czego regionu. Mężczyźni, a jest 
ich niewielu, podjęli pracę jako 
kierowcy – a to zawód deficyto-
wy, i nadal ich brakuje. Kobiety 
pracują w większości w usługach, 
np. w sklepach, ale też w firmach 
produkcyjnych. Ofert zatrudnienia 
nie brakuje – są dla wszystkich.
- Jak przewiduje Pan rozwój 

pracuje w naszym PUP; po pół 
roku pracy poprzedni dyrektor 
Norbert Jaskóła, obecnie na eme-
ryturze, awansował go na swoje-
go zastępcę. 
– Mamy tu doskonały zespół, 
dzięki któremu strzelecki urząd 
pracy od lat plasuje się w czo-
łówce krajowej pod względem 
efektywności w aktywizacji bez-
robotnych – podkreśla.

sytuacji na rynku pracy?
- Zawsze jestem optymistą, ale 
w tej chwili mamy bardzo trudną 
sytuację jako urząd pracy. Liczy-
liśmy na środki europejskie. I są 
przyznane te z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju. Trzy miliony 
złotych. Ciągle nie uruchomione, 
a więc – na papierze, nie odbloko-
wane z UE, mimo że powinny być 
już rok temu.  Warte podkreślenia 
jest, że nie mają nic wspólnego 
z KPO. Jeśli nie dostaniemy ich 

szybko, a dopiero w połowie roku, 
nie zdążymy ich wydać, a bardzo 
by się przydały pracodawcom na 
utworzenie nowych miejsc pracy. 
Druga sprawa to niemal trzykrot-
nie mniejsze środki z Funduszu 
Pracy – dodajmy: bogatego. Do-
staliśmy ich strasznie mało – tylko 
1 mln zł. Rok temu było to 2,7 mln 
zł, a więc teraz – niemal trzykrot-
nie mniej. Wszystkie urzędy pracy 
dostały mało. Z tego też powodu 
Konwent PUP w województwie 

opolskim, podobnie jak konwen-
ty powiatowych urzędów pracy 
w innych regionach, wystosowały 
pismo do Ministerstwa Pracy o jak 
najszybsze uruchomienie więk-
szych pieniędzy z tego funduszu. 
Środki można by przeznaczyć np. 
na prace interwencyjne, staże itp. 
Cały czas jesteśmy jakby w blo-
kach startowych: żeby ruszyć 
z działaniami dla bezrobotnych 
i pracodawców. Tylko ten start 
się opóźnia – brakuje pieniędzy.

Bezrobocie u nas też rośnie,
ale nieznacznie
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 A potem umieramy. Kolejne 
pokolenia starymi fotografiami 
nie są już zainteresowane. Nie 
wiedzą, kto tam jest, po co to 
zdjęcie zostało zrobione i z ja-
kiej okazji. Jakiś stary budynek? 
Kogo to obchodzi.

Pierwsze z cyklu spotkań 
marszałka województwa 

Andrzeja Buły na temat środ-
ków europejskich w nowym 
okresie programowania miało 
miejsce z samorządowcami 
Subregionu Kędzierzyńsko-
-Strzeleckiego. 

- Kiedy będziemy mogli skorzy-
stać ze środków UE jak samo-
rząd powiatowy? – z tym pyta-
niem zwróciłam się do Waldemara 
Gaidy wiceprzewodniczącego 
Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-
-Strzeleckiego Subregionalnego 
Obszaru Funkcjonalnego.
- Zapewne fundusze będą do-
stępne w II lub III kwartale tego 
roku. Co ważne – po raz pierw-
szy subregiony będą decydo-
wać o większej niż do tej kwocie 
środków, i to prawie dwukrotnie 
w stosunku do poprzednich okre-
sów: w województwie opolskim 

Fundusze Europejskie dla 
Opolskiego 2021-2027 - ile dla nas? 

Boisko zmienia się szybko

Będzie remont Orlika przy CKZiU

17 lutego Starosta Strzelecki 
Józef Swaczyna wraz z pra-

cownikami Wydziału Inwestycji 
i Zarządzania Funduszami naszego 
starostwa wziął udział w spotkaniu 
Marszałka Andrzej Buły z przedsta-
wicielami subregionu Kędzierzyń-
sko-Strzeleckiego. Tematem spot-
kania było nowe rozdanie środków 
unijnych. Nowy program to 966,5 
mln EUR dla naszego województwa. 
 W programie Fundusze Euro-
pejskie dla Opolskiego 2021-2027 
subregiony decydować będą o po-
dziale tych środków w większym 
stopniu niż dotychczas - dotąd było 
to 14 proc., a teraz będzie 27 proc.

O funduszach europejskich 
dla naszego subregionu

będzie to niemal 262 mln euro, 
a konkretnie w przypadku nasze-
go subregionu - 42,5 miliona euro. 
Drugi istotny fakt to ten, że po 
raz pierwszy w tej puli znajdą się 
pieniądze na projekty tzw. mięk-
kie - z Europejskiego Funduszu 
Społecznego (ok. 20 mln euro). 
W tym – w zakresie, który dotyczy 
powiatów – na edukację ogólną, 
edukację włączającą, wsparcie 
rodziny i pieczy zastępczej, pro-
filaktykę zachowań społecznych 
dzieci i młodzieży, usługi zdrowot-
ne dla osób starszych i społeczne 
dla osób niesamodzielnych oraz 
opiekę długoterminową. Wśród 
projektów inwestycyjnych, czyli 
twardych interesujące dla nas 
będą: efektywność energetyczna 
(np. modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicz-
nej), niska emisja i mobilność (tu 
nie tylko mowa o taborze nisko- 
lub zero emisyjnym, ale i stacjach 
ładowania czy ścieżkach rowero-
wych), dziedzictwo kulturowe oraz 
kultura i turystyka oraz bioróżno-
rodność (można byłoby pomyśleć 
o rewitalizacji zabytkowego parku 
otaczającego DPS w Szymiszowie). 
W obecnej sytuacji finansowej 
nasze samorządy będą zapewne 
zainteresowane zwłaszcza tymi 
projektami, w których liczyć będzie 
można na jak najmniejszy wkład 
własny, czyli  15 proc. i 85 proc. 
dofinansowania ze środków UE. 
Wszystkie projekty inwestycyj-
ne będą realizowane w dwojaki 
sposób: konkurencyjny i niekon-
kurencyjny. Ten pierwszy oznacza 

projekty startujące w konkursach, 
drugi – współpracę samorządów 
wybierających lidera i dołączenia 
pozostałych uczestników projektu 
co do zakresu wspólnego działania, 
np. przy wspomnianej wcześniej 
modernizacji energetycznej obiek-
tów użyteczności publicznej, na 
co w naszym subregionie zostanie 
przeznaczonych ok. 4,4 mln euro. 
- Widzimy potencjał, największą 
trudnością będzie dogadanie się 
w ramach subregionu samorządów: 
kto z kim realizuje dany projekt i za-
dania. Zważyć należy, że samorządy 
gminne i powiatowe różnią się pod 
względem własnych priorytetów 
rozwojowych – mówi W. Gaida.
- Warto jednak zwrócić uwagę na 
fakt, że oprócz wspomniane prze-
ze mnie kwoty w ramach Fundu-
sze Europejskie dla Opolskiego 
jeszcze będziemy mieć do dyspo-
zycji pieniądze ze środków euro-
pejskich z poprzedniego okresu 
programowania, czyli Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego. Nie 
wiemy jeszcze, kiedy będą, ale 
liczymy na to, że w jego ramach 
będziemy mogli skorzystać choć-
by z funduszy na remont oddziału 
chirurgii w naszym szpitalu, a na 
rozliczenie będziemy mieć trzy lata 
po zamknięciu projektu. 
- I jeszcze jeden fakt, który war-
to podkreślić – dodaje W. Gaida 
– jesteśmy niebogatym powia-
tem, a więc będziemy mogli ko-
rzystać nie tylko z pożyczek,  ale 
i projektów realizowanych dzięki 
dotacjom.

Systematycznie pokazujemy 
postęp prac przy modernizacji 

boiska przy strzeleckim LO. Na tę 
inwestycję Powiat Strzelecki uzy-
skał dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program In-
westycji Strategicznych w kwocie 
2.669.046,07 zł, a koszt całego 
zadania wyniesie 3.289.653,14 zł. 

Dziś możemy poinformować, że 
w 100 proc. gotowe są podbudo-
wy pod boiska i bieżnie oraz pra-
ce brukarskie, natomiast zakres 
elektryczny wykonano w 95 proc.
 Co zostało do zrobienia? Na-
wierzchnie sportowe, montaż sia-
tek piłkochwytowych oraz zamon-
towanie wyposażenia sportowego.

Otrzymaliśmy informację, że 
z programu modernizacji 

kompleksów sportowych „Moje 
Boisko – ORLIK 2012” Powiat 
Strzelecki otrzyma na ten cel 
912.100 zł. Ta kwota stanowi 50 
proc. wartości zadania. Plan za-
kłada remont nawierzchni boisk, 
piłkochwytów i oświetlenia. 
 To dobra wiadomość, bo znacz-
nie ułatwi realizację obu „sporto-
wych” inwestycji, czyli pełnowy-
miarowej hali sportowej i właśnie 
modernizacji Orlika. Poczynając 
od ogłoszenia przetargu na jed-
nego wykonawcę obu inwestycji, 

po kolejne etapy prac, bo podczas 
budowy hali część infrastruktury 
Orlika będzie musiała zniknąć, 
dotyczy to toalet, przebieralni 
itp. – to wszystko znajdzie się 
w obrębie zaplecza hali.
 Na zdjęciach widać, że boiska 
są już solidnie wyeksploatowane.  
Nic dziwnego: pierwszy Orlik przy 
Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego, wówczas 
noszącego nazwę Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 1 w Strzelcach 
Opolskich, został oddany do użyt-
ku 27 kwietnia 2009 r.

Jednak może tę przeszłość 
warto ocalić?

 Z pomysłem wystąpił Andrzej 
Legrand, mieszkaniec Kalinowic. 
– Ludzie mają stare zdjęcia, dużo 
z lat, kiedy odbudowywało się czy 
budowało nowe obiekty w na-
szych miastach i wsiach. To nasza 

przeszłość, o której się zapomina. 
Czy ktoś jeszcze pamięta, że np. 
przy szkole w Kalinowicach wy-
gódka była na zewnątrz? Kiedyś 
zbieraliście zdjęcia – przypomina 
i prosi: powtórzcie to, warto oca-
lić pamięć o tym, co się zmieniło 
w ciągu lat w naszym powiecie. 
To prawda. To było ponad 10 lat 

temu. I dzięki tym zdjęciom, które 
dzięki Wam, naszym Czytelnikom, 
trafiły do Powiatu Strzeleckiego 
– a było ich grubo ponad 900! - 
powstała dwujęzyczna publikacja 
„Strzelczan Album Rodzinny. Od 
kołyski aż po grób”.
 Teraz mamy kolejną prośbę 
– przynoście stare zdjęcia lub 

przesyłajcie do naszego staro-
stwa (wszystkie zostaną zeska-
nowane i oddane). Tradycyjną 
pocztą na adres: Starostwo Po-
wiatowe, ul Jordanowska 2, 47-
100 Strzelce Opolskie, Zespół ds. 
Promocji, pok. 310 lub mailem: 
pp@powiatstrzelecki.pl.

Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej…
Szkoła w Kalinowicach (ze zbiorów Andrzeja Legranda)
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Nie zawsze wszystko da się przewi-
dzieć, ale w większości przypadków 
wiemy, czy będziemy mieć problem 
z noworodkiem, czy nie. Od 25 lat mamy 
możliwość leczenia i opieki nad no-
worodkiem chorym, czyli tzw. patolo-
gią noworodka. Mamy sprzęt, wyspe-
cjalizowaną kadrę, zaplecze. Pod tym 
względem nasz oddział ma II  stopień 
referencyjności w trzystopniowej ska-
li opieki perinatalnej, a tym nie każdy 
szpital powiatowy może się poszczy-
cić, ponieważ zdecydowana więk-
szość z nich ma oddziały noworodko-
we o I stopniu referencyjności. Naj-
wyższy, trzeci poziom mają te, które 
zajmują się noworodkami  wymagają-
cymi bardziej specjalistycznej i inten-
sywnej opieki, np. z powodu bardzo za-
awansowanych wad wrodzonych czy 
urodzonymi poniżej 32 tygodnia cią-
ży, czyli specjalistyczne kliniki, szpi-
tale akademickie. 
- A co to jest patologia noworodka?
- Niektóre dzieci rodzą się zbyt wcześ-
nie, z wadami, z infekcjami okołoporo-
dowymi. Po diagnostyce trzeba im za-
pewnić odpowiednią opiekę i leczenie, 
np. w przypadku żółtaczki noworodko-
wej będącej następstwem jakieś pa-
tologii, infekcji rozpoczynającej się 
jeszcze przed urodzeniem, zaburzeń 
oddychania – do pewnego poziomu. 
Zajmujemy się też wstępną diagno-
styką wad wrodzonych. 
-  W ilu przypadkach ich stan wy-
maga wzmożonej opieki?
- Mniej więcej w jednej ósmej, a za-
ledwie kilka przypadków rocznie 

O przyszłości energii 
w powiecie

Przypominamy, ale wciąż… 
zapominamy, czyli jak uniknąć kary

21 lutego w sali narad strze-
leckiego starostwa odby-

ło się spotkanie Strzeleckiego 
Klastra Energii, podczas którego 
zostały omówione dalsze plany 

i działania. Dla przypomnienia: 
celem klastra energetycznego 
jest rozwój energetyki opartej nie 
tylko o odnawialne, ale również 
konwencjonalne źródła energii

W związku z powtarzają-
cymi się w dalszym cią-

gu przypadkami zgłaszania 
nabycia i zbycia pojazdów po 
ustawowo wyznaczonym ter-
minie przypominamy,  że od  
1 stycznia 2020 roku obo-
wiązują nowe przepisy Prawa 
o Ruchu Drogowym, zgodnie 
z którymi każda osoba, która 
nabyła pojazd lub go sprzeda-
ła, powinna zgłosić taki fakt 
do właściwego organu. Niepo-
wiadomienie o zbyciu lub na-
byciu pojazdu  w określonym 
terminie skutkuje nałożeniem 
kary pieniężnej, a Starosta nie 
ma możliwości odstąpienia 
od nałożenia kary w nieuza-
sadnionych przypadkach – 
przypomina Członek Zarządu 
Powiatu Janusz Żyłka. 

 Ze względu na sytuację panu-
jącą w kraju, związaną z rozprze-
strzenianiem się wirusa COVID-19 
czas na dokonanie zawiadomie-
nia, o którym mowa w art. 140mb 
Ustawy został wydłużony od lipca 
2021 roku z 30 do 60 dni. Wydłu-
żony termin na złożenie stosownej 
informacji o nabyciu lub zbyciu 
pojazdu albo zarejestrowanie auta 
sprowadzonego  ma obowiązywać 
do czasu odwołania stanu zagro-
żenia epidemicznego lub stanu 

epidemii. Na chwilę obecną stan 
zagrożenia epidemicznego został 
przedłużony do 31.03.2023 r.
 Zgodnie obowiązującymi prze-
pisami, osoba, która kupiła samo-
chód, musi zawiadomić o tym fak-
cie starostę w ciągu 60 dni. Jeśli 
tego nie zrobi, zostanie nałożona 
na nią kara pieniężna w wysokości 
od 200 do 1000 zł. Takiej samej 
karze będzie podlegała również 
osoba, która sprzedała auto i nie 
zawiadomiła o tym starosty w cią-
gu 60 dni. Obowiązek dotyczy nie 
tylko sprzedaży pojazdu, ale rów-
nież zbycia samochodu w drodze 
darowizny czy nabycia pojazdu na 
podstawie aktu dziedziczenia.
 Osoba, która nabyła samochód 
sprowadzony z innego państwa 
członkowskiego UE i nie zare-
jestrowała go w Polsce w ciągu 
60 dni od dnia sprowadzenia sa-
mochodu również może zostać 
ukarana poprzez nałożenie na 
nią kary pieniężnej w wysokości 
od 200 do 1000 zł.

W jaki sposób można 
zawiadomić o nabyciu lub 

zbyciu pojazdu?
- Zgłoszenia zbycia lub nabycia 
pojazdu można dokonać osobiście 
w urzędzie  (w wydziale komuni-
kacji, w informacji) lub składając 
wniosek przez Internet. Na stro-
nie www.gov.pl posiadając Profil 

Zaufany można się zalogować, 
używając zakładki MÓJ GOV. Po 
zalogowaniu należy przejść do 
zakładki usługi dla obywatela -> 
kierowcy i pojazdy -> Zgłoś zbycie 
lub nabycie pojazdu, na przykład 
sprzedaż, kupno, darowiznę (usłu-
ga online)  -> Wyślij zgłoszenie.

Jakie informacje należy 
zawrzeć w zgłoszeniu?

- W zgłoszeniu należy podać:
•	swoje dane osobowe,
•	dane nabywcy lub sprzedawcy,
•	markę, model, typ pojazdu,
•	numer identyfikacyjny pojaz-

du (VIN),
•	numer rejestracyjny.

Czy do zgłoszenia nabycia 
lub zbycia należy dołączyć 

jakieś dokumenty? 
- Do zgłoszenia należy załączyć 
skan lub zdjęcie umowy sprzedaży 
(w przypadku zgłoszenia nabycia 
pojazdu wcześniej nie przere-
jestrowanego trzeba zachować 
ciągłość umów).  Na koniec wy-
starczy wskazać urząd, do którego 
zgłoszenie ma trafić (właściwy ze 
względu na miejsce zamieszkania 
w przypadku zgłoszenia nabycia 
lub ostatniej rejestracji  w przy-
padku zgłoszenia zbycia). Doko-
nanie zgłoszenia nic nie kosztuje. 
Należy podkreślić, że zawiadomie-
nie o nabyciu pojazdu nie jest rów-
noznaczne z rejestracją pojazdu.

Dwa różne elementy całości
kierujemy do szpitala mającego III 
stopień referencyjności w opiece 
perinatalnej.
- Przyjmowane są na oddział tak-
że noworodki z innych placówek?
- Nie. Na w naszym oddziale leczo-
ne są tylko dzieci urodzone w na-
szym szpitalu.  
- Dlaczego?
- Z bardzo prozaicznego powodu: bra-
ku możliwości lokalowych. Dla utwo-
rzenia takiego oddzielnego oddzia-
łu patologii noworodka potrzebne są: 
oddzielny, nie krzyżujący się z czy-
stym ciąg komunikacyjny, oddzielne 
pomieszczenia (sale dla dzieci), od-
dzielny personel. Nasz szpital jest 
zabytkiem i ma niestety ograniczone 
możliwości rozbudowy. Mam nadzie-
ję że w bliżej nieokreślonej przyszło-
ści, gdy ochrona zdrowia będzie mia-
ła więcej pieniędzy, może będzie nas 
stać na budowę oddzielnego budyn-
ku, gdzie mogłyby się znaleźć oddziały 
ginekologiczny, położniczy, noworod-
kowy. I wtedy dopiero będziemy mogli  
pomyśleć o oddziale lub pododdziale 
patologii noworodka, co jest naszym, 
dotychczas niespełnionym „marze-
niem”. Na razie jednak możemy po-
chwalić się jeszcze jednym: nasz Od-
dział Noworodkowy funkcjonuje wraz 
z Odcinkiem Położniczym w systemie 
rooming-in: podczas pobytu w szpi-
talu mama przebywa przez cały czas 
z dzieckiem (jeśli nie ma przeciwwska-
zań medycznych). W większości szpi-
tali na oddziałach patologii noworod-
ka dzieci leżą same. U nas natomiast 
noworodki, które nie wymagają już in-
tensywnej opieki są przekazywane do 
sali matki i przebywają z nią do końca 

leczenia. W czasie kiedy muszą przeby-
wać w naszym oddziale, matka ma za-
wsze możliwość kontaktu z dzieckiem. 
To bardzo pomaga. I przyspiesza pro-
ces leczenia. 
- Dlaczego wybrał Pan taką a nie 
inną specjalizację?
- Hmm… Mam 35 lat stażu pracy, w tym 
33 lat pracy z dziećmi. Od 1999 roku 
zajmuję się noworodkami, i pracuję na 
tym oddziale. Dlaczego dzieci? Dzie-
ci są szczere. Nie kłamią, nie potra-
fią oszukiwać. Nie konfabulują, że są 
chore, gdy są zdrowe, i nie mówią, że 
są zdrowe, gdy są chore, jak dorośli. 
Zupełnie inaczej pracuje się z nowo-
rodkami. Te nie powiedzą, że coś i co 
je boli. Dlatego tak bardzo znaczącym 
elementem mojej pracy jest obser-
wacja. Potem – ogromna satysfakcja, 
którą ta praca przynosi i której chyba 
żadna inna praca nie da.

Marta Górka
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Jak ułatwić sobie życie? Podpowiadamy
- Środki które pozyskujemy każdego roku są niemałe. Pomaga-
ją ludziom w największych potrzebach, często pokrzywdzonym, 
zwłaszcza zdrowotnie. W sposób jak najbardziej racjonalny prze-
znaczamy je dla osób potrzebujących. Wcześniej, wraz z Powia-
towym Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Urzędem Pracy 
analizujemy potrzeby i przygotowujemy propozycję do zatwier-
dzenia przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego. Ostateczna decyzja 
o podziale środków podejmowana jest w formie uchwały przez 
Radę Powiatu Strzeleckiego - mówi Janusz Żyłka.
Ponadto chcę podkreślić, że Powiatowi Strzeleckiemu, jako jed-
nemu z nielicznych w skali całego kraju, udało się skorzystać 
z możliwości zaliczkowych wypłat środków z PFRON. Dzięki temu 
mieszkańcy naszego powiatu praktycznie korzystają ze wsparcia 
na zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedycz-
ne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym 
od początku danego roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie to miejsce, gdzie osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać wsparcie i zapytać o poradę

Na rehabilitację społecz-
ną Powiat Strzelecki 

ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2022 
roku otrzymał środki w wy-
sokości 1.724.053,00 zł. Wy-
datkowano całą kwotę, tj. 
100 proc. przyznanych środ-
ków z PFRON. Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskich rea-
lizuje zadania z zakresu reha-
bilitacji społecznej oferując 
pomoc w formie dofinanso-
wania przy zakupie urządzeń 
oraz usług, które ułatwiają ży-
cie osób niepełnosprawnych. 

 Lista form wsparcia obejmuje 
między innymi pomoc w likwidacji 
barier technicznych, architekto-
nicznych, zakupie sprzętu rehabi-
litacyjnego, dofinasowaniu pobytu 
osób niepełnoprawnych i ich opie-
kunów na turnusach rehabilitacyj-
nych. Oznacza to, że ze środków 
PFRON można sfinansować zakup 
windy schodowej w swoim miej-
scu zamieszkania, dostosowanie 
łazienki do potrzeb osoby niepeł-
nosprawnej poprzez np. stworze-
nie miejsca prysznicowego, likwi-
dację barier w postaci progów lub 
wymiany drzwi, zakup krzesła 
schodowego, platformy czy scho-
dołazu. Zakres wsparcia, jaki ofe-
rujemy, jest szeroki i zróżnicowany. 
 Osoby niepełnosprawne w roku 
2022 mogły uzyskać dofinanso-
wanie do zakupu sprzętu kom-
puterowego, protez, sprzętu reha-
bilitacyjnego, jak również pomoc 
finansową w uzyskaniu prawa 
jazdy, wykształcenia na poziomie 
wyższym, wsparcie w rehabilitacji 
i zakupie niezbędnych wyrobów 
medycznych oraz przedmiotów 
pomocniczych. Warunkiem ko-
niecznym, aby ubiegać się o wy-
mienione dofinansowania jest 
posiadanie orzeczenia o niepeł-
nosprawności. Formy wsparcia 
zostały przyporządkowane od-
powiednio do rodzaju orzeczenia 
o niepełnosprawności – stopień 
lekki, dawniej grupa III, stopień 
umiarkowany – grupa II, stopień 
znaczny – grupa I oraz orzeczenie 
o niepełnosprawności dla osób 
poniżej 16 roku życia. Powiat Strze-
lecki jest także realizatorem Pro-
gramu Aktywny Samorząd, którego 
celem jest likwidacja barier utrud-
niających aktywizację społeczną 
i zawodową oraz dostęp do edu-
kacji osób niepełnosprawnych.
 Przyznawane dofinansowanie 
w 2022 roku obejmowało:

•	Turnusy rehabilitacyjne – dofi-
nansowania na turnusy, pozwa-
lające na nawiązywanie kontak-
tów z otoczeniem, doskonalenie 
samodzielności czy stymulujące 
rozwój osobisty osób niepełno-
sprawnych.

•	Skuter inwalidzki o napędzie 
elektrycznym lub oprzyrządo-
wanie elektryczne do wózka 
ręcznego – dofinansowanie 
przyznawane jest na zakup sku-
tera cztero- lub trzykołowego, 
pełniącego funkcję wózka in-
walidzkiego.

•	Edukację – dofinansowanie 
przyznawane jest na koszty 
nauki związanej z uzyskaniem 
wyższego wykształcenia, czy 
związane z przeprowadzeniem 
przewodu doktorskiego.

•	Sprzęt rehabilitacyjny – dofi-
nansowanie obejmuje koszty za-
kupu sprzętów rehabilitacyjnych 
– przyrządów i urządzeń zaleco-
nych przez lekarza, które mają 
za zadanie wesprzeć funkcjo-
nowanie oraz rehabilitację osób 
niepełnosprawnych w warunkach 
domowych. Można tu wymienić 
takie przedmioty, jak: łóżka re-
habilitacyjne, rotory, rowerki sta-
cjonarne, maty do masażu, ma-
terace i zestawy do ćwiczeń itp.

•	Opiekę dla osoby zależnej – 
dofinansowanie kosztów, jakie 
rodzice lub opiekunowie z nie-
pełnosprawnościami ponoszą 
w związku z opieką nad dzie-
ckiem korzystającym ze żłobka, 
przedszkola, czy innej formy 
tego typu. Dofinansowanie ma 
stanowić pomoc w zapewnieniu 
opieki dla osoby zależnej, dzię-
ki któremu rodzic lub opiekun 
utrzyma aktywność zawodową.

•	Likwidację barier architek-
tonicznych – dofinansowanie 
obejmuje likwidację utrudnień 
w budynkach, ze względu na któ-
re możliwość przemieszczania 
się osób niepełnosprawnych jest 
ograniczona. Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie przyznało 
dofinansowania 8 osobom z nie-
pełnosprawnościami do likwi-
dacji barier architektonicznych.

•	Likwidację barier technicznych 
– dofinansowanie obejmuje 
koszty przeznaczone na likwi-
dację przeszkód wynikających 
z braku zastosowania lub nie-
dostosowania przedmiotów lub 
urządzeń odpowiednich do ro-
dzaju niepełnosprawności.

 W Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Strzelcach Opolskich 
od kwietnia ubiegłego roku oso-
by z dysfunkcją narządu słuchu 
mogą skorzystać z pętli indukcyj-
nej. Urządzenie to ma celu wspo-
maganie słuchu dla osób z niepeł-
nosprawnością, które korzystają 
z aparatów słuchowych lub im-
plantów. Pętla indukcyjna poma-
ga lepiej słyszeć w takich warun-
kach, gdzie panuje hałas i szum, 
ponieważ ogranicza tego rodzaju 
zakłócenia w odbiorze dźwięków 
przez aparaty słuchowe i implan-
ty. Zakup pętli to jeden z punktów 
planu działania na rzecz poprawy 
zapewnienia dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami na lata 
2020 – 2022, zgodnie z Ustawą 
z dnia 19 lipca 2019 r. Jednym z ob-
szarów zapewnienia dostępności, 
który realizujemy od 2019 roku, jest 
umożliwienie składania wniosków 
osobom posiadającym orzeczenie 
o niepełnosprawności na dofi-
nansowanie ze środków PFRON 
w bezpłatnym elektronicznym Sy-
stemie Obsługi Wsparcia – SOW 
(sow.pfron.org.pl). Wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom naszych 
klientów, a także ich opiekunów, 
podejmujemy liczne działania ma-
jące na celu ułatwienie uzyskania 

wsparcia dofinasowanego ze środ-
ków Funduszu. Aby wnioskowanie 
on-line w systemie SOW było do-
stępne dla jeszcze większej liczby 
osób, wprowadziliśmy możliwość 
złożenia pisemnego pełnomocni-
ctwa wybranej przez siebie osobie. 
Po złożeniu takiego dokumentu 
pełnomocnik jest upoważniony aby: 
podpisać, poprawić i uzupełnić 
wniosek o dofinansowanie w sy-
stemie SOW, udzielać niezbędnych 
wyjaśnień i informacji potrzebnych 
w trakcie rozpatrywania wniosku 
o dofinansowanie.
 Aby złożyć wniosek za pośred-
nictwem SOW należy:
•	zarejestrować się na Platfor-

mie SOW,
•	posiadać adres poczty elek-

tronicznej,
•	posiadać profil zaufany ePUAP 

lub podpis elektroniczny.
 Cały czas przybywa wnio-
skodawców, którzy korzystają 
z możliwości składania wnio-
sków na przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze oraz turnusy 
rehabilitacyjne przez Internet, 
a od tego roku rozszerzyliśmy 
tą usługę o możliwość składania 
wniosków na wszystkie zadania.
 Ponadto w roku 2022 złożyli-
śmy wniosek na zapotrzebowanie 
środków na realizację Programu 
Asystent osobisty osoby niepeł-
nosprawnej – edycja 2023. Jest 
to program resortowy Ministra 
Rodziny i Polityki Społecznej fi-
nansowany ze środków Funduszu 
Solidarnościowego. Celem Pro-
gramu jest zapewnienie dostęp-
ności do usług asystencji osobi-
stej, tj. wsparcia w wykonywaniu 
codziennych czynności oraz funk-
cjonowaniu w życiu społecznym 

osób niepełnosprawnych, będzie 
realizowany do 31.12.2023 r. Po-
wiat Strzelecki otrzymał na ten cel 
środki w wysokości 410.631,60 zł.
 Przystąpiliśmy również do Pro-
gramu Samodzielność – Aktyw-
ność – Mobilność! Celem Pro-
gramu S-A-M! Mieszkanie dla 
absolwenta jest wzrost nieza-
leżności beneficjentów oraz uła-
twienie im aktywności zawodowej 
i społecznej poprzez zapewnienie 
samodzielnego mieszkania speł-
niającego indywidualne kryterium 
dostępności. Natomiast program 
Dostępne mieszkanie ma wpłynąć 
na wzrost niezależności benefi-
cjentów oraz ułatwienie im ak-
tywności zawodowej i społecznej 
poprzez zapewnienie mieszkania 
wolnego od barier architektonicz-
nych, znajdującego się w lokali-
zacji umożliwiającej samodzielne 
opuszczenie budynku, aż do po-
ziomu zero przed budynkiem.
 Nasza praca to przede wszyst-
kim odpowiadanie na potrzeby na-
szych wnioskodawców, a wszech-
stronny charakter udzielonych 
świadczeń przez naszą instytucję 
wpływa na poprawę jakości życia 
osób z niepełnosprawnościami, 
a także przyczynia się do wzrostu 
niezależności i przełamywaniu ba-
rier, jakie osoby niepełnosprawne 
napotykają w życiu codziennym. 
Zachęcamy Państwa do składania 
wniosków o środki PFRON. Udzie-
lamy szczegółowych informacji 
pod numerem telefonu: 77 461 33 
81 lub zapraszamy do pokoju nr 2 
przy ul. Chrobrego 5 w Strzelcach 
Opolskich. Jesteśmy dla Państwa 
dostępni w poniedziałek w godzi-
nach od 8.00 do 16.00, a od wtor-
ku do piątku od 7.30 do 15.30.

rower rehabilitacyjny

komputer z oprogramowaniem 
do nauki mówienia łazienki dostosowane dla potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu

skuter inwalidzki

•	Przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze – dofinan-
sowanie może zostać przyznane 
na przyrządy, które ułatwiają 
oraz pozwalają na samodzielne 
funkcjonowanie osób niepełno-
sprawnych, np. proteza, kula, 
pampersy, wózek inwalidzki, 
pionizator, aparat słuchowy, 
aparat do bezdechu sennego, 
materac przeciwodleżynowy, 
pozytywnie rozpatrzono 875 
wniosków w tym zadaniu.

•	Sprzęt elektroniczny – dofi-
nansowanie obejmuje komputer 
stacjonarny lub laptop dla oso-
by niepełnosprawnej oraz/lub 
urządzenia, które z nim współ-
pracują, oprogramowanie, które 
pozwala ograniczyć skutki nie-
pełnosprawności, w tym także 
urządzenia brajlowskie.
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Strzelce Opolskie, dnia 20.02.2023 r.
STAROSTA STRZELECKI

stosownie do art. 72 ust. 6 oraz art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1029) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu 
w dniu 17.02.2023r. na rzecz spółki EPLANT 76 Sp. z o.o. z siedzibą 30-109 
Kraków przy ul. Salwatorskiej 14/310, decyzji nr 53/2023 zmieniającej decyzję 
Nr 532/2021 z dnia 23.11.2021 r. wydaną przez Starostę Strzeleckiego na rzecz 
spółki EPLANT 76 Sp. z o.o. z siedzibą 30-109 Kraków przy ul. Salwatorskiej 
14/310, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na bu-
dowę farmy fotowoltaicznej "Olszowa I" o mocy do 7,0 MW wraz z infrastruk-
turą techniczną w Olszowej na działce ewid. nr 305/13, obręb ewid. Olszowa, 
jednostka ewid. Ujazd - obszar wiejski, zmienioną decyzją Nr 208/2022 z dnia 
23.06.2022 r., w części projektu budowlanego, w zakresie zmian: powierzchnia 
terenu przeznaczonego pod inwestycje, ilość paneli fotowoltaicznych, wysokość 
słupów systemu monitoringu i oświetlenia, powierzchnia zabudowy paneli fo-
towoltaicznych, wymiary zewnętrzne stacji transformatorowej, kąt nachylenia 
konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne, usunięcie miejsca na odpady.
Informację dotyczącą treści decyzji i dokumentacji sprawy można uzyskać 
telefonicznie pod nr telefonu 77 4401761 Starostwa Powiatowego w Strzel-
cach Opolskich - Wydział Architektoniczno-Budowlany.
z up. Starosty Teresa Wanecka Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Strzelce Opolskie, dnia 20.02.2023 r.
STAROSTA STRZELECKI

stosownie do art. 72 ust. 6 oraz art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1029) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu 
w dniu 17.02.2023 r. na rzecz spółki EPLANT 76 Sp. z o.o. z siedzibą 30-109 
Kraków przy ul. Salwatorskiej 14/310, decyzji nr 54/2023 zmieniającej decyzję 
Nr 533/2021 z dnia 23.11.2021 r. wydaną przez Starostę Strzeleckiego na rzecz 
spółki EPLANT 76 Sp. z o.o. z siedzibą 30-109 Kraków przy ul. Salwatorskiej 
14/310, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budo-
wę farmy fotowoltaicznej „Olszowa II" o mocy do 7,0 MW wraz z infrastrukturą 
techniczną w Olszowej na działce ewid. nr 305/13, obręb ewid. Olszowa, jed-
nostka ewid. Ujazd - obszar wiejski, zmienioną decyzją Nr 206/2022 z dnia 
23.06.2022 r., w części projektu budowlanego, w zakresie zmian: powierzchnia 
terenu przeznaczonego pod inwestycje, ilość paneli fotowoltaicznych, wysokość 
słupów systemu monitoringu i oświetlenia, powierzchnia zabudowy paneli fo-
towoltaicznych, wymiary zewnętrzne stacji transformatorowej, kąt nachylenia 
konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne, usunięcie miejsca na odpady.
Informację dotyczącą treści decyzji i dokumentacji sprawy można uzyskać 
telefonicznie pod nr telefonu 77 4401761 Starostwa Powiatowego w Strzel-
cach Opolskich - Wydział Architektoniczno-Budowlany.
z up. Starosty Teresa Wanecka Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Strzelce Opolskie, dnia 20.02.2023 r.
STAROSTA STRZELECKI

stosownie do art. 72 ust. 6 oraz art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) podaje do publicznej wiadomości infor-
mację, o wydaniu w dniu 17.02.2023r. na rzecz spółki EPLANT 76 Sp. z o.o. 
z siedzibą 30-109 Kraków przy ul. Salwatorskiej 14/310, decyzji nr 55/2023 
zmieniającej decyzję Nr 531/2021 z dnia 23.11.2021 r. wydaną przez Starostę 
Strzeleckiego na rzecz spółki EPLANT 76 Sp. z o.o. z siedzibą 30-109 Kraków 
przy ul. Salwatorskiej 14/310, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą 
pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "Olszowa III" o mocy do 1,0 MW 
wraz z infrastrukturą techniczną w Olszowej na działce ewid. nr 305/13, obręb 
ewid. Olszowa, jednostka ewid. Ujazd - obszar wiejski, zmienioną decyzją Nr 
207/2022 z dnia 23.06.2022 r., w części projektu budowlanego, w zakresie 
zmian: łączna moc modułów fotowoltaicznych, powierzchnia terenu prze-
znaczonego pod inwestycje, ilość paneli fotowoltaicznych, wysokość słupów 
systemu monitoringu i oświetlenia, powierzchnia zabudowy paneli fotowolta-
icznych, wymiary zewnętrzne stacji transformatorowej, kąt nachylenia kon-
strukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne, usunięcie miejsca na odpady.
Informację dotyczącą treści decyzji i dokumentacji sprawy można uzyskać 
telefonicznie pod nr telefonu 77 4401761 Starostwa Powiatowego w Strzel-
cach Opolskich - Wydział Architektoniczno-Budowlany.
z up. Starosty Teresa Wanecka Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Strzelce Opolskie, dnia 20.02.2023 r.
STAROSTA STRZELECKI

stosownie do art. 72 ust. 6 oraz art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) podaje do publicznej wiado-
mości informację, o wydaniu w dniu 15.02.2023 r. na rzecz spółki EPLANT 
76 Sp. z o.o. z siedzibą 30-109 Kraków przy ul. Salwatorskiej 14/310, decyzji 
administracyjnej nr 48/2023 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej 
pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "Olszowa IV" o mocy do 1,25 
MW wraz z infrastrukturą techniczną w Olszowej na działce ewid. nr 304/3 
obręb ewid. Olszowa, jednostka ewid. Ujazd - obszar wiejski.
Informację dotyczącą treści decyzji i dokumentacji sprawy można uzyskać 
telefonicznie pod nr telefonu 77 4401761 Starostwa Powiatowego w Strzel-
cach Opolskich - Wydział Architektoniczno-Budowlany.
z up. Starosty Teresa Wanecka Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

OBWIESZCZENIE STAROSTY 
STRZELECKIEGO

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 162) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. 
poz.2000 ze zm.), 

zawiadamia się,
że dnia 15.11.2022 r. na żądanie Zarządu Powiatu Strzeleckiego z siedzibą 
w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowskiej 2 zostało wszczęte postępowa-
nie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ramach 
rozbudowy drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka na odcinku Sucha 
- Rozmierz w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu, na działkach:
I. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:

Lp.
Nr działki 

przed
podziałem

Obręb
Nr działki po podziale, 
działki w liniach roz-

graniczających

Nr działki po podziale, 
działki poza liniami
rozgraniczającymi

1. 247/5 Sucha 247/15 247/16
2. 246 Sucha 246/1 246/2
3. 318 Rozmierz 318/1 318/2
4. 319 Rozmierz 319/1 319/2
5. 321 Rozmierz 321/1 321/2
6. 335 Rozmierz 335/1 335/2
7. 316 Rozmierz 316/1 316/2
8. 323 Rozmierz 323/1 323/2
9. 324 Rozmierz 324/1 324/2
10 325/2 Rozmierz 325/3 325/4
11. 327 Rozmierz 327/1 327/2
12. 328 Rozmierz 328/1 328/2
13. 329 Rozmierz 329/1 329/2
14. 337 Rozmierz 337/1 337/2
15. 247/7 Sucha
16. 248/20 Sucha - -
17. 346/1 Sucha - -
18. 344 Sucha - -
19. 248/8 Sucha - -
20. 484/3 Rozmierz - -
21. 336 Rozmierz - -

II. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowią-
cych teren niezbędny:

Lp.
Nr działki 

przed 
podziałem

Obręb - -

1. 242 Sucha - -
2. 524 Rozmierz - -
3. 320 Rozmierz - -
4. 484/4 Rozmierz - -

III. nieruchomości planowane do przejęcia na rzecz Powiatu Strzeleckiego:

Lp.
Nr działki 

przed 
podziałem

Obręb Nr działki po podziale

1. 247/7 Sucha -
2. 248/20 Sucha -
3. 346/1 Sucha -
4. 247/5 Sucha 247/15
5. 246 Sucha 246/1
6. 318 Rozmierz 318/1
7. 319 Rozmierz 319/1
8. 321 Rozmierz 321/1
9. 335 Rozmierz 335/1
10. 316 Rozmierz 316/1
11. 323 Rozmierz 323/1
12. 324 Rozmierz 324/1
13. 325/2 Rozmierz 325/3
14. 327 Rozmierz 327/1
15. 328 Rozmierz 328/1
16. 329 Rozmierz 329/1
17. 337 Rozmierz 337/1

 Z dniem ukazania się obwieszczenia, nieruchomości stanowiące własność 
Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem 
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą 
być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nierucho-
mościami. W terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszcze-
nia zainteresowane strony mogą telefonicznie zapoznać się z zamierzeniami 
inwestycyjnymi wnioskodawcy pod numerem telefonu 77 4401763 (w godzi-
nach pn. 8.30-13.00, wt.-czw. 8.30-13.30, pt. 8.30-13.00). Obwieszczenie 
wywiesza się na okres od 28.02.2023 r. do 21.03.2023 r. z up. Starosty   

  Teresa Wanecka 
  Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
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Powiatowe Centrum Kultury zaprasza

Ad multos annos

10 lutego wspaniały jubileusz 100-lecia urodzin obchodziła Pani 
Genowefa Szawan, mieszkająca w Niezdrowicach. W tak wyjątko-
wym dniu Jubilatkę z najserdeczniejszymi życzeniami i urodzinowym 
upominkiem odwiedziła Sekretarz Powiatu Ewelina Jelito.

28 lutego Pani Stanisława Brzózka, mieszkająca w DPS w Strzelcach 
Opolskich, skończyła 90 lat. Jubileuszowe urodziny, i to już tradycja na-
szych Domów Pomocy Społecznej, to okazja do świętowania w gronie 
współmieszkańców i oczywiście do przyjmowania gości. W ich gronie 
nie mogło zabraknąć wicestarosty Waldemara Gaidy, który do Jubilatki 
pospieszył z najlepszymi życzeniami i urodzinowym upominkiem, Gminę 
Strzelce Opolskie reprezentowała Barbara Malawska Kierownik USC.

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

Miło nam poinformować, że grono mieszkańców naszego po-
wiatu, którzy w ostatnim okresie obchodzili okrągłe uro-

dziny znów się powiększyło.


