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Termomodernizacja DPS w Szymiszowie
wreszcie rusza!
Przetarg jeden, drugi, kolejny. Za
każdym razem wykonawcy przedstawiali oferty znacznie przewyższające
kwotami zaplanowany kosztorys. I nie
były to małe różnice, a sięgające nawet 2 milionów. Trzeba też przyznać,
że ta inwestycja Powiatu Strzeleckiego jest jedną z największych, o ile nie
największą (większa była jedna z inwestycji drogowych, ale jednak dzielona na etapy).
Po zwiększeniu – na wniosek
Zarządu Powiatu, co zaakceptowała
Rada Powiatu w uchwale w sprawie
zmian w budżecie – planowanej kwoty o ponad 625 tysięcy złotych i ogłoszeniu kolejnych przetargów, możemy
dziś poinformować: jest wykonawca!
Siódmy z kolei przetarg na roboty
budowlane wygrała Firma Inżynierska „ALOG” Gerard Gola z siedzibą
w Kędzierzynie-Koźlu. Prace planuje

Z okazji Barbórki
wszystkim Górnikom
- tym czarnym, pracującym pod ziemią
i tym białym, związanym z wapiennictwem oraz ich Rodzinom gorąco życzymy,
aby Wasza praca przynosiła satysfakcję,
była bezpieczna i abyście zawsze wracali
cali i zdrowi do domu.
Szczęść Boże!
Rada Powiatu Strzeleckiego
Zarząd Powiatu Strzeleckiego

SZPIK - otwarty

rozpocząć wkrótce po podpisaniu umowy, a trwać mają do sierpnia 2020 roku.
Jest również wyłoniony w przetargu inspektor nadzoru inwestorskiego. To
firma M5 Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Mateusz Sinicki z siedzibą w
Niemodlinie.
dok. na str. 4

Świąteczne cacka tylko u nas!
Chwilę po podpisaniu umowy
Wiecej czytaj na str. 5

Bezpieczniej
w Zimnej Wódce

Jest nowy chodnik!

Wiecej czytaj na str. 4

W dniach 24 grudnia (Wigilia) i 31 grudnia (Sylwester) Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich czynne będzie do godziny 13.00.
Natomiast Klienci Wydziału Komunikacji i Transportu obsługiwani będą do godziny 12.00
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Sesja Rady Powiatu
Ostatnia sesja, zwołana na 27 listopada, rozpoczęła się miłym akcentem
– gratulacjami dla Stowarzyszenia Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siedlisko” w Staniszczach Wielkich, które w
9 edycji Konkursu im. Jacka Kuronia na
Najlepsze Społeczne Przedsiębiorstwo
Roku 2019 zdobyło ten tytuł i nagrodę
główną, z uzasadnieniem Rady Konkursu:
„stworzyło wyjątkowe miejsce w swojej
lokalnej społeczności. Daje godną pracę,
bezpieczne miejsce i możliwość rozwoju
osobom z niepełnosprawnościami oraz
opiekę, rehabilitację i niepoliczalną dawkę
uśmiechów seniorom i seniorkom. To dla
nich wszystkich tworzy wielki, niezwykły
dom – siedlisko”.
Potem przystąpiono do realizacji
porządku obrad, który poszerzono na
wniosek starosty Józefa Swaczyny o
przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Strzeleckiego i wprowadzenie
autopoprawek do uchwał w sprawach:
zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022
oraz zmiany budżetu i zmian w budżecie
Powiatu Strzeleckiego na rok 2019.
Po Informacji o pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, przyjętej
przez bez uwag, radni zapoznali się z
informacjami o działalności trzech funkcjonujących na naszym terenie Domów
Pomocy Społecznej: w Strzelcach Opolskich z filiami w Leśnicy i Szymiszowie,
w Zawadzkiem i Kadłubie.
Wszystkie obszerne materiały przygotowane wcześniej przez dyrekcję DPS-ów
stały się przedmiotem analizy i dyskusji
podczas posiedzeń komisji problemowych
Rady, toteż na sesji ich przewodniczący
poinformowali, że wszystkie komisje
zaopiniowały przedstawione Informacje
jednogłośnie pozytywnie. W taki sam
sposób głosowali radni podczas obrad.
W tym miejscu warto przedstawić
najważniejsze informacje. Każda z tych
placówek przeznaczona jest dla nieco
innej grupy. Dwie z nich prowadzone są
na zlecenie Powiatu Strzeleckiego, jedna –
strzelecki DPS to „nasz” powiatowy dom.
Obecnie w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filiami w
Szymiszowie i Leśnicy przebywa 238
osób. DPS w Strzelcach Opolskich przeznaczony jest dla 53 mieszkańców, w tym
38 miejsc przeznaczonych jest dla osób
przewlekle somatycznie chorych i 15 – dla
osób niepełnosprawnych fizycznie. Filia
DPS w Szymiszowie przeznaczona jest
dla 121 mieszkańców, w tym: 26 miejsc
dla osób przewlekle somatycznie chorych
i 95 dla osób w podeszłym wieku. Filia
DPS w Leśnicy przeznaczona jest dla 64
mieszkańców, w tym: 34 dla osób przewlekle somatycznie chorych i 30 dla osób
niepełnosprawnych fizycznie.
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i
Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi liczy w
tej chwili (stan na koniec października br.)
111 mieszkańców, w tym: 10 to ludzie bardzo młodzi, do 18 roku życia, 29 w wieku
od 19 do 31 lat, kolejną grupę stanowią
mieszkańcy do 65 roku życia – 72 osoby.
Dom Pomocy dla Dzieci i Młodzieży
oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych
Intelektualnie w Zawadzkiem prowadzony
jest przez Prowincję Zgromadzenia Braci
Szkół Chrześcijańskich. Przyjmowani są
tu mieszkańcy wyłączni płci męskiej. DPS
w Zawadzkiem dysponuje 110 miejscami,
jednak obecnie mieszka tu 108 osób w
wieku od 20 do 64 lat, w tym: 18 osób
w wieku poniżej 30 lat, 90 osób w wieku
powyżej 30 lat.
W każdej informacji o działalności
DPS przedstawionej radnym znalazły się
konkrety związane z opieką nad mieszkańcami, terapią i ich rehabilitacją, a także o
tym, skąd pochodzą. Okazuje się, że nie
tylko z powiatu strzeleckiego, ale i innych
w województwie opolskim, a nawet, jak

List gratulacyjny i kwiaty od Zarządu i Rady Powiatu odebrała pani Justyna Wilczek,
przedstawicielka Stowarzyszenia „Siedlisko”.

w przypadku DPS w Zawadzkiem z tak
odległych terenów jak powiat siedlecki
czy miński. W przypadku tego ostatniego
DPS warta podkreślenia jest również
działalność Warsztatów Terapii Zawodowej, w których uczestniczy 35 osób w 7
pracowniach.
I jeszcze jedna istotna uwaga, która
znalazła się w materiale dotyczącym
DPS w Strzelcach Opolskich z filiami w
Szymiszowie i Leśnicy: dyrektor Jolanta
Osuch zwróciła uwagę na dwa niepokojące zjawiska. Pierwsze z nich to coraz
wyraźniej rysujący się brak pielęgniarek,
które wybierają pracę za wyższe wynagrodzenie niż oferuje DPS, Drugie – duże
zmiany w strukturze zatrudnienia: wielu
pracowników odeszło na emeryturę i spora
liczba osób deklaruje chęć przejścia na
świadczenia emerytalne.
Kolejny punkt obrad to Informacja
Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa
ochrony przeciwpożarowej w powiecie
oraz o zagrożeniach pożarowych.
Przedstawił ją mł. bryg. Damian
Glik, komendant KP PSP w Strzelcach
Opolskich.
- Powiat strzelecki nie zalicza się do
terenów, na którym występują bardzo duże
zagrożenia pożarowe lub zagrożenia powodowane innymi czynnikami, np. chemicznymi. Jedynym zakładem przemysłowym,
który stwarza ryzyko powstania awarii,
której skutki mogą zagrażać okolicznym
mieszkańcom jest zakład dużego ryzyka
„Unimot S.A” w Zawadzkiem. Zakład ten
jest cyklicznie (co najmniej raz w roku)
kontrolowany przez naszego funkcjonariusza oraz przeprowadzane są w nim
ćwiczenia i na chwilę obecną posiada wymagane zabezpieczenia. Pozostałe większe
zakłady przemysłowe (Kronospan OSB,
DSO, Pearl Stream, Adamietz, Intersilesia McBride, Coroplast Polska w gminie
Strzelce Opolskie oraz FM Logistic i Mubea Automotive Poland w gminie Ujazd),
pomimo dużej powierzchni nie stwarzają
dodatkowych zagrożeń, a ich obiekty
wykonane są zgodnie z obowiązującymi
przepisami techniczno-budowlanymi i posiadają wymagane bierne zabezpieczenia
przeciwpożarowe.
Poważne zagrożenia pożarowe występują w lasach, ponieważ stanowią one
zwarte, duże kompleksy po kilka tysięcy
hektarów, z przeważającym drzewostanem
iglastym. Jednak w ostatnich latach nadleśnictwa poczyniły bardzo duże inwestycje
w drogi dojazdowe, punkty poboru wody,
system dozorowania lasu oraz alarmowania o pożarach, co wydatnie wpływa
na skuteczność ewentualnych działań
gaśniczych.
Obiekty użyteczności publicznej oraz
budynki mieszkalne w powiecie strzeleckim nie zaliczają się do obiektów wysokich, z których zachodziłaby konieczność
ewakuacji ludzi sprzętem o większych
parametrach niż dysponuje nasza jednostka, czyli podnośnika SH - 23. Oczywiście
istnieją obiekty posiadające elementy
wyższe niż zasięg wspomnianego sprzętu

(np. wieże kościelne, wieże ratuszowe),
ale nie przebywają w nich na stałe ludzie.
Ważnym elementem, który znacząco
wpływa na bezpieczeństwo pożarowe jest
niewystarczające zaopatrzenie wodne,
szczególnie w mieście Strzelce Opolskie
oraz w mieście Zawadzkie. Związane jest
to z ograniczoną wytrzymałością starej
sieci wodociągowej, w której zwiększenie
ciśnienia i wydajności jest niemożliwe.
Mankamenty te są rekompensowane rozwiązaniami zastępczymi, tj. zbiornikami
na wodę do celów ppoż., lokalizowanymi
na terenie miasta zgodnie z opracowaną
stosowną ekspertyzą. Poza tym, samorządy
sukcesywnie dążą do wymiany i modernizacji istniejących, przestarzałych sieci
wodociągowych.
Doświadczenia ostatnich lat pokazują,
że występuje duże prawdopodobieństwo
wylania rzeki Mała Panew i powodzi w
gminach Zawadzkie i Kolonowskie. Nie
są to powierzchnie tak duże jak w innych
miejscach w kraju, jednak wymagają
zaangażowania znacznych zasobów ratowniczych z powiatu, a nawet pewnych
sił z terenu województwa.
W gminie Strzelce Opolskie zagrożenia powodzią nie występują, natomiast
zagrożone lokalnymi podtopieniami są
w sołectwach Nowa Wieś, Mokre Łany,
oraz centrum miasta Strzelce Opolskie, w
przypadku gwałtownych opadów deszczu.
Podtopienia spowodowane gwałtownym
przyborem wód w rzece Jemielniczanka
występuje w sołectwie Kadłub.
Komendant zwrócił również uwagę na
organizację systemu ratowniczego i prowadzenie działań ratowniczych. Zgodnie z
art. 20 ust 1. ustawy o Państwowej Straży
Pożarnej, podczas gaszenia pożarów,
ratownictwa technicznego, chemicznego,
ekologicznego oraz działań związanych
z likwidacją klęsk żywiołowych, akcję
ratowniczą organizuje i kieruje Państwowa
Straż Pożarna, która jednocześnie tworzy
struktury krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Ilość podmiotów ratowniczych (w naszym przypadku jednostek
OSP) włączonych do KSRG jest uzależniona od stopnia zagrożenia powiatu określanego na podstawie opracowanej wcześniej
analizy zagrożeń oraz dojazdu podmiotu
ratowniczego do miejsca zdarzenia w
czasie do 15 minut od momentu zadysponowania. Szczegółowe zasady tworzenia
sieci podmiotów KSRG określa algorytm
opracowany przez Komendanta Głównego
PSP, który mówi, że docelowo w każdej
gminie powinny funkcjonować dwie jednostki systemowe, a w gminie, która jest
siedzibą jednostki ratowniczo-gaśniczej
PSP, jedna OSP. Włączenie każdej kolejnej
OSP do systemu może nastąpić, gdy występują duże zagrożenia na terenie powiatu
lub czas dojazdu jednostki systemu przewyższa normę 15 minut. Ponadto istotnym
warunkiem stawianym przez KG PSP jest
posiadanie przez daną OSP wymaganego
samochodu pożarniczego i wyposażenia w
sprzęt ratowniczy. Ponieważ w powiecie
strzeleckim z wyjątkiem autostrady A-4,
nie występują ponadstandardowe zagrożenia, dlatego na naszym terenie powinno

być włączonych do systemu 14 jednostek.
Obecnie w systemie funkcjonuje 15
jednostek. W grudniu 2016 r. do KSRG
włączono OSP w Łaziskach jako trzecią
w gminie Jemielnica. W dalszym ciągu
brakuje nam drugiej jednostki systemowej w gminie Ujazd. Pomimo posiadania
nowoczesnej remizy oraz nowoczesnego
samochodu przez OSP w Starym Ujeździe,
jednostka nie jest gotowa do włączenia
do systemu z uwagi na braki w zakresie
wyszkolenia, mobilności oraz ilości strażaków mogących brać bezpośredni udział w
działaniach ratowniczych. Dlatego trwają
uzgodnienia z samorządem Ujazdu, aby
stworzyć warunki do włączenia do systemu jednostki OSP w Olszowej. Wymaga
to jednak nakładów finansowych na modernizację strażnicy i zakup samochodu
gaśniczego.
W powiecie strzeleckim funkcjonuje
też wiele ochotniczych straży pożarnych
spoza systemu, posiadających konieczną
ilość sprzętu ratowniczego oraz wyszkolonych strażaków, dlatego w naszych
procedurach są ujęte do dysponowania do
zdarzeń, nawet w „pierwszym rzucie” sił i
środków. Przykładem takiej jednostki jest
OSP Olszowa oraz OSP Wysoka, które
wraz z zastępami JRG PSP zabezpieczają
autostradę A4.
Ponadto bardzo ważnym elementem
zapewnienia bezpieczeństwa jest posiadanie przez jednostki wspomagające
KSRG sprzętu do działań przy usuwaniu
skutków gwałtownych opadów deszczu
czy porywistych wiatrów. Dysponując
takim zapleczem zdecydowaną większość
akcji ratowniczych jesteśmy w stanie
skutecznie prowadzić własnymi zasobami
ratowniczymi.
Za organizację działań ratowniczych
począwszy od przyjęcia zgłoszenia, zadysponowania niezbędnych sił i środków
poprzez koordynację akcji odpowiedzialne
jest stanowisko kierowania Komendanta
Powiatowego PSP w Strzelcach Opolskich.
Dysponowanie podmiotów ratowniczych
odbywa się zgodnie z procedurami stanowiącymi treść powiatowego planu
ratowniczego. Minimalna ilość zadysponowanych sił i środków pierwszego rzutu do
każdego rodzaju zdarzenia jest określona w
wytycznych Komendanta Głównego PSP i
na ich podstawie opracowane zostały nasze procedury. Ponieważ krajowy system
ratowniczo-gaśniczy jak nazwa wskazuje
jest strukturą ogólnokrajową, zarządzaną
centralnie, podmioty ratownicze z powiatów sąsiednich lub nawet z sąsiednich
województw są ujęte w procedurach dysponowania do zdarzeń w rejony, gdzie czas
dojazdu zasobów miejscowych jest zbyt
długi, czyli przekracza wspomniane 15
minut. Przykładami takiego rozwiązania
są procedury dysponowania (do zdarzeń
gdzie wymagana jest obecność strażaków
PSP) zastępu z JRG KP PSP Kędzierzyn-Koźle do miejscowości zlokalizowanych
w południowej części naszego powiatu
(Raszowa, Krasowa, Łąki Kozielskie, Niezdrowice) czy zastępu z JRG Pyskowice
na autostradę A4, na odcinek do węzła
Strzelce Opolskie. Nasze zastępy natomiast zabezpieczają odcinek autostrady
do węzła Łany w woj. śląskim oraz do
wjazdu awaryjnego Zakrzów w powiecie
krapkowickim. Stanowi to niewątpliwą
zaletę systemu i nie powoduje sporów
kompetencyjnych, a w przypadkach, gdy
rozmiar zdarzenia przekracza możliwości
ratownicze powiatu, niezwłocznie mogą
być dysponowane siły i środki z innych
rejonów województwa lub kraju.
Struktura systemu ratowniczego pozwala na optymalne zarządzanie siłami i
środkami, a tak skonstruowane procedury
dysponowania do zdarzeń powodują, że
nie wystąpiła sytuacja, aby mieszkańcy
naszego powiatu nie otrzymali koniecznej
pomocy od jednostek ochrony ppoż.
Zasady i procedury dysponowania sił
i środków do zdarzeń muszą także przewidywać sytuacje, gdy zadysponowane
w pierwszym rzucie zastępy KSRG nie
wyjadą do zdarzenia, ponieważ prowadzą

działania ratownicze w innym miejscu
lub wystąpią inne przyczyny jak np. brak
w zastępie kierowcy uprawnionego do
prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego.
W tej sytuacji niezwłocznie zostaną zadysponowane kolejne, najbliższe jednostki
KSRG ujęte w procedurze, jednak czas
dojazdu pierwszego zastępu może przekroczyć zakładane 15 minut.
Przyjęte rozwiązania potwierdzają, że
istniejąca sieć podmiotów KSRG tj. JRG
PSP i OSP, ich wyposażenie i wyszkolenie
zapewniają możliwość podjęcia niezbędnych działań ratowniczych na terenie powiatu strzeleckiego. Jednak zagrożeniem
są niskie stany osobowe strażaków OSP w
godzinach 6 – 15, z uwagi na podejmowanie przez nich zatrudnienia poza miejscem
zamieszkania, np. w strefie gospodarczej
w gminie Ujazd.
W przypadku zdarzeń mających
znamiona kryzysowe, w tym klęsk żywiołowych o specyficznym profilu, istnieją
procedury w ramach krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego, które umożliwiają
zadysponowanie do pomocy sił i środków
z terenu województwa opolskiego jak
też kraju.
Komendant D. Glik podkreślił również niekorzystną strukturę wydatków
z budżetu KP PSP. - W dalszym ciągu
zdecydowaną większość stanowią płace
(88 proc.), a inne wydatki są na bardzo
niskim poziomie. Stanowi to zagrożenie
dla stabilnego funkcjonowania naszej
komendy. Dlatego nieodzownym będzie
konieczność zabiegania o wsparcie ze
strony samorządów.
Przewodniczący komisji problemowych rady (Joachim Szostok w imieniu
Komisji Budżetu, Edyta Bem w imieniu
Komisji Edukacji, Kazimierz Kubal
w imieniu Komisji Gospodarczej oraz
Ryszard Nocoń w imieniu Komisji Bezpieczeństwa) poinformowali, że wszystkie
komisje przyjęły tę Informację pozytywnie. Radny R. Nocoń zaznaczył dodatkowo, że materiał został opracowany bardzo
precyzyjnie, zawierał najważniejsze dane
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej powiatu. Zwrócił również
uwagę na inwestycje przeprowadzone w
Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej
oraz na sposoby pozyskiwania środków
na ich realizację.
Kolejny punkt obrad to głosowanie
nad projektem uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym
jest Powiat Strzelecki, udostępnianych
dla operatorów i przewoźników oraz
warunków i zasad korzystania z tych
przystanków.
Podjęcie tej kwestii stało się konieczne
po weryfikacji lokalizacji i ilości przystanków oraz aktualizacji ich wykazu po powstaniu nowych przystanków przy drogach
powiatowych, a poprzednia uchwała w tej
sprawie przyjęta była przez Radę Powiatu
w roku 2013.
Tę uchwałę radni przyjęli jednogłośnie, podobnie jak kolejne, w sprawach:
- rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Strzeleckiego w 2020 roku
- nowelizacji uchwały z 27 lutego 2019
r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki,
na które przeznacza się w 2019 roku
Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
i wysokości środków na ich finansowanie
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata
2019-2024
- zmiany budżetu i zmian w budżecie
Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego.
Następna sesja zwołana została na 18
grudnia br., a jej głównym tematem będzie
budżet Powiatu Strzeleckiego na rok 2020.
Oprac. Marta Górka
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OFERTY PRACY

Rusza Inicjatywa Sołecka

POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Op.
e-mail: opst@praca.gov.pl, tel. 77 462 18 64
http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

STANOWISKO

MIEJSCE
PRACY

NAUCZYCIEL
STRZELCE OPOLSKIE
J. HISZPAŃSKIEGO		
		
OLIGOFRENOPEDAGOG
STRZELCE OPOLSKIE
SPECJALISTA DS.
STRZELCE OPOLSKIE
KALKULACJI KOSZTÓW		
INŻYNIER SPRZEDAŻY
ZIMNA WÓDKA
		

3 grudnia na spotkaniu dotyczącym przybliżenia idei Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej spotkali się
sołtysi z naszego powiatu. Gości przywitali Starosta Strzelecki Józef Swaczyna oraz Członek Zarządu Janusz
Żyłka. Spotkanie poprowadziła Pani
Dorota Matuszewska z Departamentu
Polityki Regionalnej i Przestrzennej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Celem inicjatywy jest realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi i integracji lokalnych
społeczności w regionie. W ciągu
najbliższych trzech lat pieniądze na takie pomysły mają trafić do wszystkich
sołectw w województwie opolskim.
Budżet inicjatywy to 5 400 000 zł.

Bezpieczniej w Zimnej Wódce
dok. ze str. 1
Powstał nowy chodnik przy ulicy Strzeleckiej od skrzyżowania z ul.
Szkolną do boiska sportowego, w ciągu drogi powiatowej. Ułożono go na
długości ok. 200 metrów.
Zakres prac obejmował: roboty
przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie odwodnienia drogi, wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni
chodnika, zjazdów, poszerzenia jezdni, roboty wykończeniowe.
Inwestycja pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O
Zimna Wódka - Jaryszów w m. Zimna
Wódka ul. Strzelecka – Etap 2” kosz-

towała ponad 173 tys. złotych, a kosztami po połowie podzieliły się dwa
samorządy: Powiat Strzelecki i Gmina
Ujazd.
W ramach zawartej umowy wykonywana jest także inwestycja Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w
m. Nogowczyce ul. Strzelecka – Etap
3 na odcinku od posesji nr 17 do posesji nr 13A. Termin zakończenia robót
– do 11 grudnia 2019 r.
Wykonawcą robót jest Firma Handlowo-Usługowa „Źródło” Zuzanna
Samsel z Kędzierzyna-Koźla.
Strzelce Opolskie, dnia 26.11.2019 r.

STAROSTA STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 12081 z późn.
zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 25 listopada
2019r. na rzecz Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Szkolnej 15, decyzji nr 626/19 o pozwoleniu na budowę wiaty
magazynowej, kontenera socjalno-biurowego, dwóch kontenerów magazynowych,
utwardzenia, wagi z fundamentem, tablic edukacyjnych, ławek, ogrodzenia wraz z
bramą, instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem terenu, instalacji kanalizacyjnej,
instalacji wodociągowej wraz ze zbiornikiem p.poż. o poj. 50 m3, w Otmicach na
działce ewid. nr 3/4 obręb ewid. Otmice, jednostka ewid. Izbicko,
w ramach
„Budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy
Izbicko”.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212, (w godzinach pn.7.30-17.00,
wt.-cz.7.30-15.30, pt. 7.30-14.00) można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.
z up. Starosty
Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału
Architektoniczno-Budowlanego

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci
śp. Sylwii

Kirsz

Rodzinie i Bliskim
najserdeczniejsze wyrazy współczucia
składają
Zarząd i Rada Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego

PRACOWNIK BIUROWY
STRZELCE OPOLSKIE
		
REDAKTOR/ REDAKTORKA
STRZELCE OPOLSKIE
FRYZJER
STRZELCE OPOLSKIE
		
OBSŁUGA KLIENTA
ZAWADZKIE
NA STACJI PALIW		
SPRZĄTACZKA – SPRZĄTACZ/
ZAWADZKIE
PRACOWNIK GOSPODARCZY/
ASENIZATOR (praca dla osób
z orzeczonym stopniem
o niepełnosprawności)
KASJER - SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
(praca dla osób z orzeczonym
stopniem o niepełnosprawności)
SPRZEDAWCA – DZIAŁ ŁAZIENKI
STRZELCE OPOLSKIE
SPRZEDAWCA DZIAŁ
STRZELCE OPOLSKIE
BUDOWLANY		
SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
		
KELNERKA
STRZELCE OPOLSKIE
KUCHARZ
STRZELCE OPOLSKIE
KUCHARZ
LEŚNICA
		
HYDRAULIK
WG ZLECEŃ
ELEKTRYK
WG ZLECEŃ
ELEKTRYK W UTRZYMANIU
ZAWADZKIE
RUCHU		
OPERATOR MASZYN
ZAWADZKIE
I URZĄDZEŃ DO PRZYUCZENIA
ANKIETER
POWIAT STRZELECKI
		
		
PRACOWNIK BUDOWLANY
WG ZLECEŃ
PRACOWNIK OGÓLNOB.
WG ZLECEŃ
OPERATOR ŻURAWIA
STRZELCE OPOLSKIE
SAMOJEZDENEGO		
OPERATOR ŻURAWIA
ZAWADZKIE
KOLEJOWEGO
OPERATOR ŁADOWARKI
STRZELCE OPOLSKIE
		
MECHANIK UTRZYMANIA
STRZELCE OPOLSKIE
RUCHU
PRACOWNIK PRZYGOTOWANIA
KOLONOWSKIE
PRODUKCJI		
OPERATOR WÓZKA
KOLONOWSKIE
WIDŁOWEGO		
TOKARZ
DZIEWKOWICE
ŚLUSARZ - MECHANIK
ZAWADZKIE
LISTONOSZ
STRZELCE OPOLSKIE
MECHANIK/
STRZELCE OPOLSKIE
ELEKTROMECHANIK
MECHANIK SAMOCHODÓW
STRZELCE OPOLSKIE
CIĘŻAROWYCH/ MASZYN
BUDOWLANYCH
MECHANIK SAMOCHODOWY
ZAWADZKIE
MECHANIK SAMOCHODOWY
STRZELCE OPOLSKIE
		
LAKIERNIK
SUCHA
KIEROWCA C+E
TRANSPORT KRAJOWY
		
KIEROWCA/ KONDUKTOR
STRZELCE OPOLSKIE
		
		
PRACOWNIK PRODUKCJI/
STRZELCE OPOLSKIE
KIEROWCA		
MAGAZYNIER
STRZELCE OPOLSKIE
		
OPERATOR CNC
ZIMNA WÓDKA
		
PAKOWACZ
STRZELCE OPOLSKIE
STRAŻNIK – PRACOWNIK
IZBICKO
(praca dla osób z orzeczonym
stopniem OCHRONY
o niepełnosprawności)

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
- wykształcenie wyższe magisterskie,
- przygotowanie pedagogiczne,
- uprawnienia do nauczania j. hiszpańskiego
- wykształcenie wyższe (oligofrenopedagogika, edukacja
wczesnoszkolna), - przygotowanie pedagogiczne
- wykształcenie średnie, - biegła znajomość Excela,
- znajomość j. ang. w stopniu komunikatywnym
- wykształcenie średnie zawodowe,
- znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego,
min. C1
- wykształcenie wyższe
- min. 1 rok doświadczenia zawodowego
- wykszt. zawodowe, - znajomość programów graficznych
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- 3 lata doświadczenia zawodowego
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- umiejętność obsługi komputera

- wykształcenie zasadnicze zawodowe
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
- umiejętność obsługi komputera,
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- obsługa kasy fiskalnej
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
- książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
- min. 1 rok doświadczenia zawodowego
- min. 1 rok doświadczenia zawodowego
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- uprawnienia elektryczne SEP G1 – E (eksploatacja)
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
- wykształcenie średnie,
- 2 lata doświadczenia zawodowego,
- prawo jazdy kat. B, - samochód
- prawo jazdy kat. B
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- uprawnienia operatora
- wykształcenie podstawowe
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- uprawnienia operatora
- wykształcenie zasadnicze zawodowe mechaniczne
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
- uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
- wykszt. zasadnicze zawodowe, - prawo jazdy kat. B.
- wykształcenie zawodowe
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- 5 letnie doświadczenie zawodowe
- prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy
- kwalifikacje do przewozu rzeczy
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
- prawo jazdy kat. D,
- świadectwo kwalifikacji na przewóz osób,
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- mile widziane prawo jazdy kat. C
- wykszt. zasadnicze zawodowe, - prawo jazdy kat. B,
- uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
- znajomość rysunku technicznego
- niekaralność

Więcej informacji i ofert pracy: http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/
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Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020
Nr umowy: RPOP.03.02.01-16-0014/17-00

Termomodernizacja DPS w Szymiszowie
wreszcie rusza!

dok. ze str. 1

Obydwa przetargi rozstrzygnięte
zostały 21 listopada br., a umowy z
tymi firmami zostaną podpisane przez
władze Powiatu Strzeleckiego 4 grudnia br., a więc już po oddaniu naszej
gazety do druku.
Ta inwestycja to termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Szymiszowie.
Kosztować będzie ponad 8,7 miliona złotych, ale mamy zapewnione
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Efektywność energetyczna w budynkach
publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego” w ramach poddziałania 3.2.1 (Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020), którego liderem jest
Gmina Kędzierzyn-Koźle, a Powiat
Strzelecki – jednym z partnerów.
W ramach tego ogromnego zadania inwestycyjnego przewidziano szereg prac zmierzających do głębokiej
termomodernizacji budynku. Ocieplone zostaną fundamenty (elewacja – nie,
nie wyraził na to zgody konserwator

zabytków), wymienione będą wszystkie drzwi zewnętrzne, wszystkie okna
(ich łączna powierzchnia liczy ponad
336 m kw.!, okna będą 3-szybowe, i w
drewnianych ramach), a strop pod nieocieplonym poddaszem o powierzchni
1355 m kw. zostanie ocieplony wełną
mineralną o grubości 22 cm.
To nie wszystko. Zostanie również
wymieniona cała instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami.
Zmieni się też sposób ogrzewania
budynku i uzyskiwania ciepłej wody.
Źródłem ciepła w budynku dotychczas
jest kocioł węglowy. Zastąpią go trzy
gruntowe pompy ciepła zasilane aż 90
sondami o głębokości 100 m każda,
wyposażone w zasobniki ciepłej wody
użytkowej. Te pompy ciepła ogrzeją
również wodę, a wspomoże je w tym
60 kolektorów słonecznych. W przypadku zabytkowego obiektu nie jest
możliwe umieszczenie ich na dachu
zewnętrznym – zainstalowane więc
zostaną na dachu od strony dziedzińca.
Całe oświetlenie w budynku zostanie wymienione na energooszczęd-

ne LED. Wentylacja mechaniczna w
pomieszczeniach technicznych kuchni i pralni zostanie wymieniona, zamontowane zostaną centrale wentylacyjne z rekuperacją. Zmodernizowana
zostanie również instalacja zimnej
wody i kanalizacji.
Wyliczanie wszystkiego, co zmieni się w budynku DSP w Szymiszowie
w trakcie inwestycji trwa długo. Podkreślmy jednak: głęboka termomodernizacja jest droga, ale przyniesie
ograniczenie strat ciepła i wymierne oszczędności w funkcjonowaniu
obiektu.
Łączna wartość inwestycji wynosi
8.728.537 zł, z czego 2.615.220 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej.

Projekt pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
realizowany przez Powiat Strzelecki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Nauka dla nas w sam raz
Projekt ciągle trwa

Dwukrotnie, 9 i 16 listopada, uczniowie wraz z opiekunami z Zespołu
Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem uczestniczyli w wyjazdach
do Radia Opole i TVP Opole realizowanych w ramach Zadania 3 „Terapia
poprzez sztukę – Typ 4” projektu pn.:
„Nauka dla nas w sam raz” zajęć
„Muzyka, obraz, światło, dźwięk – zajęcia w studiu nagrań”. Fantastyczna
wycieczka do Radia w Opolu przysporzyła wiele radości uczniom. Uczniowie
mogli zobaczyć studio nagrań i pracę redaktorów radiowych „od kuchni”. Niektórzy mieli nawet okazję zapowiedzieć
pogodę do prawdziwego mikrofonu, co
było naprawdę niesamowitą przygodą.
Siódmego grudnia br. szykuje się
kolejna wycieczka - do Gliwic, tym
razem uczniów Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie, którzy
w aurze mikołajkowego i przedświątecznego klimatu będą mogli wybrać
się na seans do kina, a po wrażeniach
związanych z filmem zjeść gorący
obiad. Wyjazd w ramach Zadania 1
„Matematyka nas nie tyka – Typ 2” ma
być nie tylko odskocznią od codziennych zajęć, ale również ma kształtować
u uczniów umiejętności radzenia sobie
w codziennych sytuacjach życiowych.
Dla obu szkół biorących udział
w projekcie zakupiono niezbędne

do realizacji założeń projektowych
pomoce dydaktyczne, wyposażenie
oraz sprzęt. W ramach zajęć „Trening
aktywności motorycznej” zadanie 6 „W
zdrowym ciele zdrowy duch – zajęcia
ruchowe – Typ 4” w ZSS w Zawadzkiem m.in. zakupiono i zamontowano
4 urządzenia siłowni zewnętrznej,
tj. rower, orbitrek, wioślarz i biegacz,
na łączną kwotę 9 225,00 zł brutto.

Urządzenia wspomagają wzmocnić
tkankę mięśniową ważną w utrzymaniu
właściwej postawy u ucznia niepełnosprawnego.
Projekt realizowany jest od marca
2018 roku do czerwca 2020 roku, a całkowita jego wartość wynosi 618.607,00
zł, w tym dofinansowanie 523 070,00
zł oraz wkład własny Beneficjenta
95.537,00 zł.

Przedświąteczny
zakupowy zamęt głowy
Jesteśmy w trakcie wielkich zakupów przedświątecznych – Mikołaj, Boże Narodzenie. Są to szczególne okazje i zawsze zależy nam, by
wybrać dobre prezenty dla najbliższych. Niestety, czasem kupujemy
w pośpiechu i upominki okazują się nietrafione. Warto zatem przygotować się do przemyślanych zakupów i zabezpieczyć się na wszelki
wypadek. Jakie mamy prawa? - warto sobie przypomnieć.
Prawo do reklamacji
Wszelkie prezenty w przypadku
stwierdzenia ich wad możemy zareklamować. Dzięki prawu do reklamacji
możemy żądać w pierwszej kolejności
wymiany towaru na nowy lub jego
naprawy, a jeżeli jest to niemożliwe
- zwrotu gotówki. Reklamacja winna
być rozpatrzona w terminie 14 dni,
jeżeli sprzedawca tego nie zrobi,
winien ją uznać. Wadliwy towar możemy zareklamować w ciągu 2 lat od
chwili zakupu. Towary z wyprzedaży
i promocji podlegają takim samym
prawom i również można je reklamować. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy
na daną rzecz jest promocja z uwagi na
określoną wadę, wówczas tej wady nie
możemy reklamować.
Czy możemy oddać nietrafiony
upominek?
Wielu rodziców preferuje samotne
zakupy i rzeczy dla swoich dzieci
kupuje bez konsultacji z nimi i bez
uprzedniego mierzenia. Nie zawsze uda
się jednak dobrze trafić z rozmiarem
czy gustem, a zwrot towarów jest uzależniony w takim przypadku wyłącznie
od dobrej woli sprzedawcy. Nie ma
powszechnego prawa zwrotu towaru
w sklepach stacjonarnych.
Na szczęście wiele sklepów dobrowolnie zobowiązuje się, że zwróci
nam pieniądze, jeśli oddamy towar w
określonym przez sklep terminie. Należy to jednak sprawdzić i dowiedzieć
się dokładnie, jakie są warunki zwrotu,
a przede wszystkim, czy sklep odda
nam pieniądze, czy tylko zgodzi się na
wymianę produktu na inny w tej samej
cenie. Warto to ustalić jeszcze przed
zakupem i jeżeli w danym sklepie nie
ma możliwości zwrotu towaru, lepiej
zrobić zakupy w innym, by uniknąć potem kłopotu z nietrafionym prezentem.
Wyjątkiem jest przypadek, gdy
dokonamy zakupów na odległość –
np. przez Internet. Wówczas możemy
odstąpić od umowy w terminie 14 dni.
Termin 14-dniowy liczy się od dnia
otrzymania towaru.
Jednak prawo to nie dotyczy transakcji zawartych pomiędzy dwoma
konsumentami, np. zakup zabawki od
osoby prywatnej podczas licytacji.
Część rodziców - by nie mieć problemów z nietrafionymi w gust swoich
pociech prezentami -woli je wysyłać
same na zakupy. Pamiętajmy jednak
o kilku kwestiach. Do 13. roku życia
dzieci nie mają zdolności do czynności
prawnych, a osoby w przedziale wiekowym 13-18 mają tę zdolność ograniczoną. Oznacza to, że mogą zawierać
umowy dotyczące bieżących spraw,
takich jak: zakup przyborów szkolnych,
zeszytów, niedrogich zabawek, książek,
magazynów. Zakup droższej rzeczy wymaga zgody rodziców lub opiekunów.
Trudne są święta konsumenta.
Wszystko pachnie, wszystko kusi, jest
kolorowo, migają światełka, słychać
nastrojową muzykę, jest pięknie, wszę-

dzie pachnie piernikami, mandarynkami, wszyscy stają się milsi jak również
bardziej skłonni do wydawania pieniędzy. Niestety potem często jest rozczarowanie. I okazuje się, że kupiliśmy ciut
za dużo jedzenia i prezentów, a prawa
zwrotu niestety nie ma. Zatem zanim
rzucimy się w wir zakupów, przeanalizujmy nasze i najbliższych potrzeby i
ruszmy „z głową” do sklepów.
Po pierwsze - warto zrobić sobie
listę prezentów. W szale promocji i
wędrując po sklepach bez konkretnego
celu z całą pewnością wydamy więcej.
Pytajmy również najbliższych o to,
co chcieliby dostać w prezencie, by
sprawiło im to radość, a nie otrzymali
kolejną rzecz, którą już mają.
Po drugie - analizujmy czy promocje są naprawdę promocjami – czy cena
herbaty z kubkiem lub mydło gratis
do żelu pod prysznic nie będą kosztować nas więcej niż te same produkty
kupowane osobno. W dobie Internetu
mamy możliwość korzystania z porównywarek cen, więc porównujmy
je, zwłaszcza przed zakupem drogich
prezentów. Nie kupujmy w pierwszym
sklepie, do którego wejdziemy. Ceny
w Polsce mogą być kształtowane
dowolnie i nie jest przestępstwem, że
jeden sprzedawca sprzeda nam kurtkę
za 200 zł a inny taką samą za 330 zł.
Za to my decydujemy, gdzie kupujemy
Pamiętajmy również, że obowiązuje
nas cena na półce i nie dajmy wiary
słowom sprzedawcy przy kasie, że
niestety cena się zmieniła i pracownik
nie zdążył przekleić. Ceny to problem
sprzedawcy, nie nasz.
Po trzecie - zastanawiajmy się, czy
produkty wrzucane do koszyka są nam
naprawdę potrzebne, sprawdzajmy daty
ważności produktów, by nie okazało
się, że na świątecznym stole mamy
mnóstwo słodyczy, które niedługo nie
będą nadawać do spożycia.
Przemyślmy również, czy stać
nas na spłatę i naprawdę musimy brać
kredyt – święta szybko miną, a kredyt
zostanie. Jednocześnie przed świętami kredyty są najczęściej znacznie
droższe.
Zawsze trzeba pamiętać o tym,
że warunków umowy nie poznamy
z reklamowych ulotek i skrótowych
informacji. Nie wierzmy nikomu na
słowo, lecz czytajmy umowy, zanim je
podpiszemy.
Należy wnikliwie zapoznać się
z tekstem umowy, regulaminem itp.,
zaś nasuwające się wątpliwości należy
rozwiewać przed zawarciem umowy, a
nie dopiero po jej zawarciu.
A przede wszystkim pamiętajmy, że pewnych rzeczy nie da się
kupić i by miło i rodzinnie przeżyć
świąteczny czas niekoniecznie trzeba dużo wydać. Najważniejsze jest
stworzenie wyjątkowej ciepłej, rodzinnej atmosfery i czas poświęcony
najbliższym.
Małgorzata
Płaszczyk-Waligórska
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością informujemy dziś Państwa o
tym, że grono Jubilatów - mieszkańców powiatu strzeleckiego
- którzy w ostatnim czasie obchodzili swoje okrągłe urodziny,
znów się powiększyło! W dniach tych wyjątkowych rocznic
wszystkich Jubilatów odwiedzili przedstawiciele władz Powiatu Strzeleckiego z listem gratulacyjnym, upominkiem urodzinowym i najlepszymi życzeniami.
Pan Franciszek Buszmann, mieszkający w Jemielnicy, 95
rocznicę urodzin obchodził 22 listopada br, a w dniu Jubileuszu
z oficjalnymi życzeniami pospieszyli do Niego starosta Józef
Swaczyna i wójt Marcin Wycisło.
Pani Aniela Kuriata, mieszkająca w Strzelcach Opolskich,
90. urodziny świętowała 20 listopada br. Jubilatkę odwiedził w
tym dniu Janusz Żyłka członek Zarządu Powiatu.
Pani Maria Pogodzik, mieszkanka Leśnicy, 90. rocznicę
urodzin równiez świętowała 22 listopada br. Gratulacje i życzenia z tej okazji przekazali Jubilatce starosta Józef Swaczyna i
burmistrz Łukasz Jastrzembski.
Ksiądz Józef Cichon, mieszkający w Staniszczach Małych,
swój jubileusz 90-lecia urodzin obchodził 25 listopada br. Z tej
okazji życzenia przekazali Jubilatowi starosta Józef Swaczyna i
wiceburmistrz Konrad Wacławczyk.
Pani Izabella Bębenek, mieszkanka Ujazdu, jubileusz
90-lecia świętowała 3 grudnia br. W dniu urodzin odwiedził
Jubilatkę starosta Józef Swaczyna.

Pani Aniela Kuriata 90. urodziny świętowała 20 listopada br.

Ksiądz Józef Cichon jubileusz 90-lecia urodzin
obchodził 25 listopada br.

Pani Maria Pogodzik 90. rocznicę urodzin równiez
świętowała 22 listopada br.

Pani Izabella Bębenek jubileusz 90-lecia
świętowała 3 grudnia br.

Do wszystkich urodzinowych życzeń
z okazji urodzin dołączamy również swoje:
wielu jeszcze lat w jak najlepszym zdrowiu,
pełnych słońca i radości.
Pan Franciszek Buszmann 95 rocznicę urodzin
obchodził 22 listopada br,

dok. ze str. 1

SZPIK - otwarty

Otworzyć SZPIK? Tak, ale nie ten, o którym myślicie. To nic innego jak Szkolny Punkt Informacji i Kariery.
Właśnie został (2 grudnia) uruchomiony w strzeleckim CKZiU, w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, utworzony we współpracy z Kronospan KO Strzelce Opolskie. Nie zabrakło również
symbolicznego przecięcia wstęgi.

Nasi na wystawie
w czeskiej Ostrawie

szkolnictwa zawodowego oraz pozyskiwanie nowych pracowników,
szczególnie wśród ludzi młodych.
Umowę podpisali: wicemarszałek Roman Kolek, starosta Józef Swaczyna,
wicestarosta Waldemar Gaida, Joanna
Szremska członek Zarządu Kronospanu oraz dyrektor CKZiU Halina Kajstura.
Podczas uroczystości omówiono
efekty dotychczas zrealizowanych
projektów w CKZiU, współpracę z
lokalnym biznesem oraz celowość
funkcjonowania SZPIKu

Tak wygląda Szkolny Punkt Informacji i Kariery
SZPIK w tej szkole to nowocześnie urządzone, a zarazem przytulne
miejsce. Będzie służyć uczniom do
rozmowy z profesjonalnym doradcą
zawodowym o tym, jak planować ich
przyszłość zawodową i ścieżkę kariery.
W uroczystości uczestniczyli
m.in. Wicemarszałek Województwa
Opolskiego Roman Kolek, Dyrektor
Departamentu Edukacji i Rynku Pracy w Opolu Monika Jurek, Starosta

Strzelecki Józef Swaczyna, Wicestarosta Strzelecki Waldemar Gaida, przedstawiciele lokalnego biznesu, m.in.:
Kronospan KO, Mubea Automotive
Poland Sp. z o.o., Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, Powiatowego
Urzędu Pracy jak również przedstawicieli lokalnych środowisk edukacyjnych i społecznych.
Podpisane zostało porozumienie,
którego celem jest m.in. wspieranie

Wydział Katechetyczny Diecezji
Opolskiej realizuje projekt „Turystyka sakralna”, jego realizacja przypada
na lata 2018-2019. Podobnie jak inne
formy turystyki na pograniczu śląsko-morawskim wpisuje się on w wielofunkcyjny rozwój całego regionu.
Zasadniczą przesłanką do intensyfikacji i promocji tego rodzaju turystki
w regionie ostrawsko-opolskim jest
duża różnorodność obiektów sakralnych oraz pozostałych krajoznawczych walorów kulturowych naszej
diecezji. W ramach realizacji projektu
przygotowano w Katedrze Boskiego
Zbawiciela w Ostrawie wystawę prac

plastycznych i fotograficznych uczniów szkół naszej diecezji. Wśród
prezentowanych prac w Ostrawskiej
Katedrze znalazły się także prace naszych uczniów:
Monika Pytel - Św. Anna patronką
wychowania i życia rodzinnego w naszej diecezji,
Dawid Bem – Cmentarna nostalgia,
Nicol Lukaszczyk - Szlakiem kościołów drewnianych w Diecezji Opolskiej.
I choć ci uczniowie są już absolwentami CKZiU gratulujemy wyróżnienia i dziękujemy za promocję
naszej szkoły.
Edyta Bem
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Czysty komin zapewnia
bezpieczeństwo

Stypendyści Marszałka Województwa
Po 3 tysiące złotych w miesięcznych ratach – tyle jako stypendia Marszałka Województwa otrzymają uczniowie w ramach
projektu „Wspieramy najlepszych III”. W gronie wyróżnionych są również uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki. Serdecznie im wszystkim gratulujemy, bo ubiegających się o te stypendia było wielu – aż
1000 uczniów, natomiast stypendia przyznano 260. Oto „nasi” stypendyści:

Zaczął się już sezon grzewczy, ale warto przypomnieć o tym, że
regularne przeglądy kominów to nie tylko wymóg prawny. To także
konieczność zadbania o własne bezpieczeństwo.

Dlaczego?
•

•
•

Szymon Cybulski to uczeń pierwszej
klasy w LO im. Mieszka I w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem

Uczniowie klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego: Paulina Kośmider, Katarzyna Muszkiet, Anna
Jontzy, Natalia Kozioł, Julia Bryniowska.

Co wiecie (o)powiecie

„Co wiecie (o)powiecie” to cykliczny Konkurs Wiedzy o Powiecie
Strzeleckim, organizowany przez
Powiatową Bibliotekę Publiczną Powiatowego Centrum Kultury, pod patronatem honorowym Starosty Strzeleckiego. Tegoroczna edycja odbyła
się 29 listopada i była to już jego piąta
edycja.
W tym roku konkurs przybrał odmienioną formułę. Zadaniem uczestniczących w nim drużyn było bowiem
przygotowanie prezentacji multimedialnych, na jeden z pięciu tematów,
dotyczących Powiatu Strzeleckiego.
Dotyczyły one: wydarzenie z historii,
atrakcji turystycznej, atrakcji przyrodniczej, najciekawszego zabytku lub
ciekawego człowieka- mieszkańca
Powiatu Strzeleckiego. Do konkursu
przystąpiło siedem drużyn.
Trzy tematy prezentacji dotyczyły
strzeleckiego zamku, omawiały jego
historię, architekturę i legendy z nim
związane. Jedna z prac przedstawiała ciekawą postać aktora Arkadiusza
Jakubika, który urodził się w naszym
mieście. Dwie prace przekonywały o
atrakcyjności dwóch miejscowości z
Powiatu Strzeleckiego. Jedna z dru-

Odkładająca się w kominie sadza (czysty węgiel) może ulec samozapłonowi. Do tego wystarczy sadza w kominie o grubości zaledwie
kilku milimetrów. Do pożarów komina najczęściej dochodzi w nocy,
a ten – spowodować może pożar całego budynku. W najdrastyczniejszych przypadkach doprowadzić to może do śmierci mieszkańców.
Przez nieczyszczony komin możemy ulec śmiertelnemu zatruciu czadem.
Nieczyszczony komin, a także kocioł sprawia, że znacznie zwiększa
się zanieczyszczenie powietrza, gdyż zredukowany od sadzy przekrój
kanałów spalinowych urządzenia grzewczego i przekrój komina powoduje, że takie urządzenie grzewcze staje się wytwornicą niezwykle
groźnych i toksycznych dla zdrowia produktów niezupełnego spalania (nieutlenione związki węgla i wodoru), które wylatują z komina
w postaci czarnego lub siwego śmierdzącego dymu zanieczyszczają
okolicę.

Warto też zadbać o jakość paliwa, które wkładamy do pieca czy kominka. Wystarczy bowiem kilka tygodni palenia mokrym, żywicznym
drewnem, by nagromadziło się dość smoły i sadzy, aby potem doszło do
pożaru komina.
Przypominamy, że zgodnie z prawem przegląd kominiarski wymagany jest minimum raz w roku, a w domach, gdzie piec opalany jest drewnem lub węglem - raz na trzy miesiące.

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY
żyn – złożona z miłośników Gąsiorowic, w bardzo humorystyczny sposób
opowiedziała o „Szlaku Gąski”, inna
w swojej prezentacji pokazała Jemielnicę, jej historię, czy piękno jemielnickiego kościoła. Siódma prezentacja
dotyczyła grupy Wawelberg i jej potyczek o Strzelce Opolskie w okresie Powstań Śląskich. Ta prezentacja
zajęła pierwsze miejsce, uczestnicy
zaskoczyli jury ogromną wiedzą związaną z tematem i profesjonalizmem
przekazu. W skład drużyny wchodzili: Katarzyna Pszowska, Julia Kroll i
Bartłomiej Łaskawiec.
Drugie miejsce zajęła drużyna

prezentująca atrakcję turystyczną
- Gąsiorowice, a byli to Krzysztof
Chrobak, Rafał Drewniok i Gabriel
Gwózdek.
Trzecie miejsce zajęła drużyna
z prezentacją dotyczącą Jemielnicy,
którą przygotowały: Katarzyna Łopuszańska i Oliwia Strutyńska.
Ja się okazało, nowa, bardziej aktywna formuła konkursu przypadła
do gustu młodzieży, stąd też myślimy
o jej zachowaniu w przyszłym roku.
Zachęcamy, żeby już o tym pomyśleć,
tym bardziej że nagrody są bardzo
atrakcyjne.
Michaela Oblicka

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza
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Załącznik do Uchwały Nr 182/2019
Zarządu Powiatu Strzeleckiego
z dnia 2 grudnia 2019 roku

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

Wywieszono dnnia 2.12.2019 r. na okres 21 dni, tj. do dnia23.12.2019 r.
Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, przy ulicy Jordanowskiej 2oraz publikuje na stronie internetowej Powiatu Strzeleckiego.

WYKAZ

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

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Prowincji Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich z siedziba w Kopcu

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) podaje się do publicznej wiadomości,
że przeznacza się niżej wymienione nieruchomości do oddania w dzierżawę.

Położenie
Lp.
nieruchomości

Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. W. Broniewskiego w Strzelcach Op.
tel. 77 4612225
Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: sekretariat@ppp.powiatstrzelecki.pl

1.

Zawadzkie,
ul.
Czarna 2

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

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 Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Op.
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

Druk: Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia
ul. Baczyńskiego 25A,
41-203 Sosnowiec

Przeznaczenie nieruchomości
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Dla działki nr 3062:
- UZ – teren usług zdrowia,
- UO – teren usług oświaty,
- (UT) – teren usług turystyki (jako przeznaczenie towarzyszące.
Dla działki nr 3089:
Działka nr 3062 o po- (UT) – teren usług turystyki (jako przeznaczenie towarzyszące,
wierzchni 1.5200 ha,
- (KP) teren parkingów jako przeznaczenie towarzyszące.
Księga wieczysta nr 49239
Dla działki nr 3090:
Działki nr 3089,3090, 3091, Inne
- NO – teren oczyszczalni ścieków,
3092, 3096, 3097 o łącznej tereny
- EE teren stacji transformatorowej.
powierzchni 1.0223 ha,
zabudo- Dla działki nr 3091:
Księga wieczysta nr 58132 wane,
- UO – teren usług oświaty,
Gmina:
tereny
- UZ – teren usług zdrowia.
Zawadzkie
różne,
Dla działki nr 3092:
Obręb:
- UO – teren usług oświaty,
Zawadzkie
- (UT) – teren usług turystyki (jako przeznaczenie towarzyszące.
Karta mapy: 8
Dla działki nr :3096:
- NO – teren oczyszczalni ścieków,
- EE teren stacji transformatorowej.
Dla działki nr 3097:
- NO – teren oczyszczalni ścieków,
- EE teren stacji transformatorowej.

Okres
oddania w
dzierżawę

Od 01.01.
2020 r.
do 31.12.
2024 r..

Wysokość
opłaty
z tytułu
dzierżawy

Terminy
wnoszenia opłat

1.200,00 zł
netto
na rok

Do
31maja
każdego
roku
obowiązywania
umowy

Zarząd Powiatu Strzeleckiego

Dyżury pełnią:

Apteka Dr. Max mieszcząca się w Strzelcach Opolskich przy os. Piastów Śląskich 15
zmieniła godziny pracy:
Poniedziałek – piątek: 8:00 – 18:00 Sobota: 8:00 – 14:00
Niedziela: nieczynna (dyżur zgodnie z harmonogramem dyżurów)

GRUDZIEŃ 2019

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Rodzaj
gruntu

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

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

Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

DYŻURY APTEK
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2019 r.

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

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54; 77/ 461 23 20;
tel kom. 604 540 402
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1. „Dr. Max”
2. „DOZ Apteka”
3. „LIBRA”
4. „Multifarm”
5. „Pro-Pharma”
6. „Gemini”
7. „Śląska”
8. „Słoneczna”
9. „Vita”
10. „Dr. Max”

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

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

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

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.

INFORMACJA

dotycząca nowych zasad przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
gruntów Skarbu Państwa z zabudową mieszkaniową, w prawo własności.
W dniu 5 października 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2018 r.
Pozycja 1716).
Na mocy tej ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 roku następuje przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali
stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi umożliwiającymi racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
Z przekształceniem wiąże się obowiązek wnoszenia opłaty przekształceniowej płatnej
przez 20 lat począwszy od 1 stycznia 2019 roku. Wysokość opłaty przekształceniowej równa jest wysokości opłaty rocznej, która obowiązywałaby w dniu 1 stycznia 2019 roku za
prawo użytkowania wieczystego gruntu.
Opłata może podlegać waloryzacji raz na 3 lata przy zastosowaniu wskaźnika zmiany
ceny nieruchomości ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Podstawą wpisu w księdze wieczystej prawa własności gruntu jest zaświadczenie wydane przez Starostę, zawierające również informację o wysokości opłaty przekształceniowej należnej do zapłaty na rzecz właściciela gruntu, Skarbu Państwa. Zaświadczenie to
stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę.
Właściciel przekształconego gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia
opłaty, będzie mógł zgłosić Staroście Strzeleckiemu na piśmie (od dnia 1 stycznia 2019
roku) zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty. W przypadku
wniesienia opłaty jednorazowej przysługuje bonifikata, ustalana zgodnie z art. 9 ust. 3 wymienionej na wstępie ustawy, w wysokości :
1) 60 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku,w którym następuje przekształcenie
2) 50 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po
przekształceniu
3) 40 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu
4) 30 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po
przekształceniu
5) 20 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po
przekształceniu
6) 10 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po
przekształceniu.
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Inwestycji i Zarządzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791
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Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2018
SuperProdukt
Wina półwytrawne: czerwone, białe, różowe
z Winnicy Rodzinnej J&MC Marcin Cwielong Balcarzowice
Uprawiamy wina, naturalnie, według tradycyjnych metod, Pracuje
na nasz sukces cała rodzina, sąsiedzi, oraz znajomi to dzięki tej wspaniałej współpracy powstają wina, które są robione z pasją i sercem.
Wino czerwone, wytrawne, w kolorze delikatnej czerwieni, w smaku
rozbudowane, intensywne i
aromatyczne.
Wino
białe, półwytrawne, w smaku delikatne,
kwaskowate, przyjemnie
orzeźwiające i aromatyczne.
Wino różowe, półwytrawne, w smaku delikatne i aksamitne, z delikatną
nutką maliny.
Jesteśmy członkami Kulinarne dziedzictwo wo- tuł i 1 miejsce i 6 w Europie z winem białym Muscatto, w 2019 roku
jewództwa opolskiego. W uzyskaliśmy tytuł Championa najlepsze wino w Europie z winem różo2017 roku uzyskaliśmy ty- wym Rondorose w międzynarodowym konkursie Galicja Vitis.

SuperUsługa
Ostrzenie narzędzi przemysłowych
przez firmę BARTEM w Kolonowskiem

Reklama obu firm jest nagrodą za zwycięstwo w Konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2018

