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Nowe władze naszego powiatu
Zarząd Powiatu Strzeleckiego

Józef Swaczyna (MN)
Starosta Strzelecki

Waldemar Gaida (MN)
Wicestarosta Strzelecki

Janusz Żyłka (KO)
etatowy Członek
Zarządu Powiatu

Prezydium Rady Powiatu

Jan Zubek (ZS)
Członek
Zarządu Powiatu

Waldemar Bednarek (MN)
Członek
Zarządu Powiatu

Stefan Szłapa (MN)
Przewodniczący
Rady

Stanisław Krawiec (KO)
Wiceprzewodniczący
Rady

Ryszard Nocoń (MN)
Wiceprzewodniczący
Rady

Edyta Bem
(MN)

Dariusz Bolechowski
(ZS)

Anna Chabraszewska
(PiS)

Piotr Dreja
(KO)

Tadusz Kauch
(MN)

Kazimierz Kubal
(KO)

Mariola Matuszek
(KO)

Ryszard Pagacz
(KO)

Gizela Szendzielorz
(MN)

Joachim Szostok
(MN)

Piotr Szuba
(ZS)

Sławomir Tubek
(KO)

Krótkie notki biograficzne członków władz Powiatu Strzeleckiego na str. 2
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Nowe władze naszego powiatu
Umowa koalicyjna

Zarząd Powiatu Strzeleckiego

Edyta Bem

Starosta Strzelecki Józef Swaczyna

l. 68, mieszkaniec Jemielnicy, wykszt. średnie; od 1998 roku w Radzie Powiatu, przew. Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, przew. Konwentu Starostów Województwa Opolskiego,
Przew. Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich, od 2004
nieprzerwanie Starosta Strzelecki.

Wicestarosta Strzelecki Waldemar Gaida

l. 51, mieszkaniec Strzelec Opolskich, wykszt. wyższe (historia
i administracja), absolwent Akademii Liderów Samorządowych,
Wiceprzew. Zarządu Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki
Subregionalny Obszar Funkcjonalny, Przew. Zarządu Związku
Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”; piąta kadencja w Radzie
Powiatu
W wyborach samorządowych 21 października wybraliśmy
19 radnych Powiatu Strzeleckiego. Dziewięć mandatów zdobyła
Mniejszość Niemiecka, Koalicja Obywatelska (PO i .N) - sześć,
trzy mandaty przypadły Ziemi Strzeleckiej, a jeden - Prawu i Sprawiedliwości.
Większość zdobyła MN, ale w 19-osobowej Radzie Powiatu
dziewięcioro radnych (o jeden mandat więcej niż w 21014) to i tak
za mało, by rządzić samodzielnie. Potrzebne było więc zawarcie
sojuszu. Podobnie jak w poprzednich wyborach samorządowych
(na szczeblu powiatu i na szczeblu województwa), porozumienie
zawarto z ugrupowaniem, które zdobyło drugą co do wielkości
liczbę mandatów - Koalicją Obywatelską. Umowę koalicyjną podpisano 20 listopada br.

Pierwsza sesja

Pozostali Radni:

Członek Zarządu Powiatu Janusz Żyłka

l. 49, mieszkaniec Kolonowskiego, wykszt. wyższe ekonomiczne,
przez 25 lat pracował w Urzędzie Miejskim w Kolonowskiem; trzy
kadencje w Radzie Powiatu (obecnie nie jest radnym).

Członek Zarządu Powiatu Jan Zubek

l. 67 lat, mieszkaniec Suchej, wykszt. wyższe, obecnie emeryt; szósta kadencja w Radzie Powiatu.

Członek Zarządu Powiatu Waldemar Bednarek

l. 59, mieszkaniec Łąk Kozielskich, wykszt. wyższe mechanika
kierunek nauczycielski, studia podyplomowe z matematyki i informatyki, pracuje jako nauczyciel matematyki w PG Leśnica i Szkole
Podstawowej w Zalesiu Śląskim; przez dwie kadencje radny Gminy Leśnica, trzecia kadencja w Radzie Powiatu.

l. 51, mieszkanka Strzelec Opolskich, doktor nauk teologicznych,
pracuje jako nauczyciel w CKZiU w Strzelcach Opolskich; druga
kadencja w Radzie Powiatu.

Dariusz Bolechowski

l. 50, mieszkaniec Strzelec Opolskich, wykszt. średnie, Kierownik
Referatu Sportu i Rekreacji UM w Strzelcach Opolskich; druga
kadencja w Radzie Powiatu.

Anna Chabraszewska

l. 51, mieszkanka Kadłuba, wykszt. wyższe: filologia angielska i
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia podyplomowe: bibliotekoznawstwo, pracuje w ZPO w Kadłubie; pierwsza kadencja
w samorządzie

Piotr Dreja

l. 48, mieszkaniec Kolonowskiego, wykszt. średnie, pracuje w
Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem jako inspektor ds. inwestycji i budownictwa; pierwsza kadencja w samorządzie.

Tadeusz Kauch

l. 63, mieszkaniec Ujazdu, wykszt. wyższe rolnicze, w latach 19982018 Burmistrz Ujazdu; pierwsza kadencja w Radzie Powiatu

Kazimierz Kubal

l. 69, mieszkaniec Zawadzkiego, wykszt. wyższe, emerytowany
nauczyciel; piąta kadencja w Radzie Powiatu.

Mariola Matuszek

l. 42, mieszkanka Zimnej Wódki, wykszt. średnie medyczne, pracuje w Caritas Diecezji Opolskiej na stanowisku pielęgniarki środowiskowej w Stacji Opieki Caritas w Zimnej Wódce; pierwsza
kadencja w samorządzie.

Ryszard Pagacz

l. 70, mieszkaniec Zawadzkiego, wykszt. wyższe – matematyk,
przez 24 lata dyrektor szkoły; działa w Zespole Konsultacyjno-Doradczym Seniorów przy Burmistrzu Zawadzkiego od 2015 i
Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego od 2017;
w latach 1984-1990 radny Gminy Zawadzkie, pierwsza kadencja
w Radzie Powiatu.

Prezydium Rady
Powiatu Strzeleckiego
Pierwszą sesję w nowej kadencji zwołał, zgodnie z przepisami,
Komisarz Wyborczy. 21 listopada odbyły się pierwsze obrady, a
ich porządek został poszerzony o ukonstytuowanie się Prezydium
Rady Powiatu i wybory Zarządu Powiatu.
Jeszcze przed sesją, której - do czasu wyboru nowego Prezydium - przewodniczył radny-senior Ryszard Pagacz, wszyscy radni
przeszli szkolenie z obowiązujących przepisów, a po wręczeniu nominacji, złożyli ślubowanie. Była to również pierwsza sesja w historii naszego samorządu powiatowego transmitowana online. Po
raz pierwszy też użyty został elektroniczny system liczenia głosów
(niestety, tu nie obyło się bez jego usterki, wobec czego trzeba było
liczyć głosy w tradycyjny sposób).
Równo tydzień po pierwszej w nowej kadencji sesji, zwołąna
została druga. 28 listopada zostaną powołane wszystkie komisje
problemowe Rady Powiatu Strzeleckiego, na czele z Komisją Rewizyjną.
O tym - w następnym numerze.

Gizela Szendzielorz

l. 61, mieszkanka Góry Św. Anny, wykszt. wyższe pedagogiczne,
Dyrektor Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji; druga kadencja
w Radzie Powiatu.

Przewodniczący Rady Stefan Szłapa

l. 55, wykszt. wyższe, emerytowany Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Op,. mieszkaniec Boryczy;
w samorządzie od 1990 roku, dwie kadencje w Gminie Izbicko, w
tym jedna jako Przewodniczący Rady Gminy, szósta kadencja w
Radzie Powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Krawiec

l. 63, mieszkaniec Szczepanka, wykszt. wyższe humanistyczne,
emeryt służby więziennej; jedna kadencja w Radzie Miejskiej w
Strzelcach Opolskich, piąta kadencja w Radzie Powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Nocoń

l. 63, mieszkaniec Jemielnicy, wykszt. wyższe techniczne, pracuje
w Cementowni „Górażdże” jako koordynator ds. inwestycji, w latach 1994-1998 radny Gminy Jemielnica, szósta kadencja w Radzie
Powiatu.

Joachim Szostok

l. 64, mieszkaniec Żędowic, wykszt. wyższe – matematyk, w latach 1998-2006 radny Gminy Zawadzkie, druga kadencja w Radzie
Powiatu.

Piotr Szuba

l. 42, wykszt. wyższe zawodowe, mieszkaniec Strzelec Opolskich,
pracuje w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich jako Naczelnik Wydz. Finansowego; czwarta kadencja w Radzie Powiatu.

Sławomir Tubek

l. 58, dr nauk med. specjalista chorób wewn., mieszkaniec Strzelec
Opolskich; w latach 80. XX wieku radny gminy Strzelce Opolskie;
radny V kadencji Sejmiku Województwa Opolskiego, pierwsza kadencja w Radzie Powiatu.

Kiermasz Bożonarodzeniowy
w strzeleckim starostwie 6-17 grudnia
7 grudnia - DPS w Kadłubie oraz Zespół Szkół Specjalnych w Kadłubie
10 grudnia - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem
11 grudnia - Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Op.
12 grudnia - Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy

13 grudnia - DPS w Strzelcach Op. z filiami w Szymiszowie i Leśnicy
14 grudnia - Terenowe Koło PZERiI w Sieroniowicach
17 grudnia - Zespół Placówek Oświatowych „Ósemka” w Strzelcach Op.

Podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego 6 grudnia zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek dla dzielnej mieszkanki Powiatu Marty,
która mimo przeciwieństw losu walczy o jak największą sprawność:
https://www.siepomaga.pl/marta-kolodziejczyk?fbclid=IwAR17Pw7tpfV2vSd-mvlhsDUKGqHfKtLLzUGcXq1FEAYKYylSQVYBcpNXKTw
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Dzień Pracownika Socjalnego
Z okazji Waszego Święta
wszystkim pracownikom służb społecznych
w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Strzeleckiego
składamy
wyrazy uznania i wdzięczności za trud i pomoc,
jaką wnosicie we wsparcie dla osób potrzebujących.
Jednocześnie życzymy Państwu wielu sił w szlachetnej
i oﬁarnej służbie na rzecz drugiego człowieka,
wytrwałości w pokonywaniu trudności, sukcesów zawodowych
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Zarząd Powiatu Strzeleckiego

...tak obchodziliśmy ten dzień
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Maskotki pomagają...
W dniu 14.11.2018r. Dyrektor
PCPR Jolanta Chowaniec wraz
z koordynatorem rodzinnej
pieczy brały udział w spotkaniu przedstawicieli PCPR-ów
województwa opolskiego, podczas którego wręczone zostały
maskotki „Pieczusie”. 100 maskotek małych oraz 1 maskotka gigant i 1 strój maskotki
– przebranie. Spotkanie miało
charakter promujący pieczę
zastępczą w woj. Opolskim.
Kampania ta zorganizowana została w ramach projektu
pn. „Bliżej rodziny i dziecka
- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo
- wychowawcze oraz wsparcie
pieczy zastępczej – II edycja”,
realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020
„Dostęp do wysokiej jakości
usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania
rodziny i pieczy zastępczej”.
Pomysłodawcą oraz organizatorem kampanii jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu wraz z jednym z
partnerów projektu Opolskim
Centrum Demokracji Lokalnej
FRDL. Celem kampanii jest
propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, pozyskanie

kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Serdecznie dziękujemy za
maskotki, które z pewnością nieco umilą nam
wykonywanie codziennych trudnych obowiązków.

Księgowa
z literacką nagrodą!
Spotkanie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z sekretarz powiatu Eweliną Jelito,
a wcześniej uczestniczył w nim starosta Józef Swaczyna

Spotkanie z pracownikami Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z ﬁliami
w Leśnicy i Szymiszowie, na które zaproszono starostę Józefa Swaczynę i wicestarostę Waldemara Gaidę.

Świętowanie w Kadłubie rozpoczęto Mszą Swiętą, podczas której
ksiądz przypomniał nam, jak ważne
jest dzielenie się z innymi nie tylko dobrem materialnym, ale przede
wszystkim sercem - Miłością oraz ze
praca z osobami niepełnosprawnymi

na końcu naszego życia będzie doceniona.
Drugą częścią świętowania był
apel przygotowany przez uczniów i
pracowników ZSS przy DPS w Kadłubie, poprzez który mieszkańcy podziękowali swoim Paniom i Panom za

za ciepło i wielkie serce - za Miłość
otrzymywaną na codzień.Nie zabrakło także słowa „dziękuję” ze strony
Siostry Dyrektor. Po apelu przeszliśmy do sali, by kontynuować świętowanie przy kawie i ciastku.

Miło nam poinformować, że Joanna Knopik, księgowa Domu Pomocy
Społecznej w Strzelcach Opolskich
zdobyła drugie miejsce w konkursie literackim! Tak wysoko została oceniona jej praca pt. Jak »Za Bajtla« boło
gryfnie – wspomnienia Johanki”.
To był jubileuszowy, 25 już Regionalny Konkurs Literacki „Ze Śląskiem na ty”, organizowany przez
Łubniański Ośrodek Kultury. Wręczenie nagród odbyło się w Łubnianach
24 listopada, a koncert galowy zapowiedziano na 14 grudnia w Filharmonii Opolskiej.
O czym pisała pani Joanna? O
wspomnieniach z dzieciństwa, o dawnych czasach, kiedy rodzice może
mieli mniej pieniędzy, ale dużo więcej
czasu dla dzieci. O tym, jak zmienia-

ło się Zawadzkie. Ta praca pełna jest
nostalgii za dawnymi czasami. Tymi,
kiedy ludzie byli bardziej uprzejmi dla
siebie i mieli dla innych więcej szacunku.
To nie pierwsza praca pani Joanny
nagrodzona. Rok temu zdobyła 3 miejsce w tym samym konkursie za pracę
„Matulka huta – downiej i terozki”.
Pani Joanna Knopik – jako redaktor Johanka - wraz z kolegą Pawłem
z Sosnowca prowadzi także stronę
www.50ok.pl przeznaczoną dla ludzi
w wieku 50+. Warto tam zajrzeć nie
tylko ludziom w „słusznym wieku”,
ale i tym, którzy zainteresowani są
zdrowym trybem życia i śląską kulturą.
Serdecznie gratulujemy nagrody i
życzymy dalszych sukcesów!

Informujemy, że w czwartek 13 grudnia Starostwo Powiatowe
w Strzelcach Opolskich będzie czynne do godziny 15:30.
W sobotę 15 grudnia Wydział Komunikacji i Transportu
na stanowiskach związanych z rejestracją pojazdów
oraz kasa będą czynne w godzinach od 9:00 do 13:00.
Ponadto w sobotę 15 grudnia w godzinach od 9:00 do 13:00
dyżur będzie pełnić Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
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Nasz dwutygodnik ma 15 lat!
Spotykamy się z Państwem 14 grudnia (piątek) o godzinie 17.00

w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Kultury przy ul. Dworcowej w Strzelcach Op.
Konkurs plastyczny dla dzieci

„Moje Święta Bożego Narodzenia”
Z okazji 15-lecia dwutygodnika
„Powiat Strzelecki” Zarząd Powiatu
Strzeleckiego, wydawca naszej gazety, ogłasza konkurs pt. „Moje Święta
Bożego Narodzenia”. Do udziału zapraszamy przedszkolaki oraz uczniów
klas I-III szkół podstawowych. W
dowolnej technice pokażcie, jak wyglądają albo jak miały by wyglądać
Wasze święta Bożego Narodzenia.
Czekamy na Wasze artystyczne wizje
namalowane, wycięte czy narysowane
na kartce w sposób, który nas zaskoczy i oczaruje. Liczymy na Waszą nieograniczoną wyobraźnię! A warto się
troszkę wysilić, bo czekają wspaniałe
nagrody – zestawy klocków, którymi
wszystkie dzieci uwielbiają się bawić!

Technika dowolna, format A4
Każda praca musi być z tyłu opisana wg. poniższego wzoru:
Tytuł pracy:
Imię i nazwisko autora:
Wiek/klasa:
Telefon kontaktowy:
Imię i nazwisko opiekuna prawnego:
Termin nadsyłania prac do 7 grudnia 2018 r.
(decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście na adres:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
Zespół ds. Promocji Powiatu, pok. 310, III piętro
Tel. 77 4401 713, e-mail: pp@powiatstrzelecki.pl
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystego Jubileuszu
15-lecia powstania naszego dwutygodnika „Powiat Strzelecki” w dniu 14 grudnia
2018 r. o godzinie 17:00 w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 23.

Regulamin wraz z Załącznikiem do Regulaminu – KONIECZNYM OŚWIADCZENIEM – dostępny na
www.powiatstrzelecki.pl oraz na FB/starostwostrzeleckie

Globalnie w ZSO w Strzelcach Op.

Po raz kolejny obchodziliśmy w
Zespole Szkół Ogólnokształcących
Tydzień Edukacji Globalnej. To dwudziesta edycja tego przedsięwzięcia
w Europie. Okres między 19 a 25 listopada skupiony był na haśle: „Cele
Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego
się świata!”.
Edukacją globalną gimnazjaliści i licealiści Zespołu Szkól zajmują
się już jedenaście lat. Szkolna grupa ,,Patrz i zmieniaj” zdążyła w tym
czasie nawiązać współpracę z wieloma organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz edukacji o
zrównoważonym rozwoju, z sukcesami wziąć udział w międzynarodowych
projektach, ogólnopolskim przeglą-

dzie projektów młodzieżowych, konkursach o zasięgu międzynarodowym
Tegoroczny Tydzień Edukacji
Globalnej poświęcony był Celom
Zrównoważonego Rozwoju, a uczniowie twórczo podeszli do tematu.
Oprócz kampanii informacyjnej, był
kiermasz na cele charytatywne, akcja
promująca ideę Fair Trade. Nowością w tym roku było wykorzystanie w
przekazach metody myślenia wizualnego oraz japońskiego teatrzyku obrazów- kamishibai. Uczniowie przedstawili swoim kolegom historię Joanny
Rzońcy ,,W naszych rękach”, opatrując ją komentarzem dotyczącym
problemów współczesnego świata, takich jak zanieczyszczenie środowiska
przez plastik i elektrośmieci, marno-

wanie żywności w krajach Globalnej
Północy.
Sugestywnym przekazem okazało się zbudowane przez klasę politechniczną igloo. Budulcem stały się
plastikowe butelki- zbierane w szkole
przez cały tydzień. Informacja o czasie rozkładu każdej z nich w glebie
(od 100 do 1000 lat!) stanowiła bardzo
przekonujący argument za poszukiwaniem alternatywnych sposobów przechowywania napojów.
Wszystkie tegoroczne, jak i
wcześniejsze, działania szkolnej grupy
edukacji globalnej to kolejne zadania
zbliżające do uzyskania certyfikatu
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
,,Skuteczna szkoła. Globalnie – odpowiedzialnie”.
Dorota Maćkula

Zapraszamy wszystkich naszych Czytelników i Sympatyków na wspólne późne popołudnie.

Okres przed świętami Bożego Narodzenia to dobry czas na spotkanie
w gronie przyjaciół i w miłej atmosferze, przy choince. Przy kawie i piernikach. Już dziś zarezerwujcie Państwo sobie na to czas. Warto! Będzie
malowanie bombek choinkowych (prawdziwych, szklanych!). Będą kolędy. I te śpiewane przez duet Anety i Norberta, i te śpiewane wspólnie.
Zaprosiliśmy też dla Państwa niezwykłego Gościa. Kto to? To o. Antoni, który opowie o życiu w klasztorze na Górze św. Anny i zapewne
ujawni szczegóły, które chcielibyśmy poznać, bo życie za klasztornymi
murami jest dla nas tajemnicze. Gość zgodził się też odpowiada na pytania, a tych zapewne nie zabraknie.
Będzie również rozstrzygnięcie konkursów. Dwóch. Dla uczestników
obu mamy całą lawinę (wszak to już zima!) nagród!
Jeden, plastyczny, dla najmłodszych pt. „Moje Święta Bożego Narodzenia” - o którym obok.
Drugi to konkurs dla dorosłych pt. „Znam Powiat Strzelecki”, związany z historią. Pytania publikujemy na stronie 8. Prawidłowa odpowiedź
kryje się w jednym z podpunktów. Do Was, Drodzy Czytelnicy, będzie
należało wybranie tego właściwego. Podpowiedzi (choć nie wszystkie)
można znaleźć w numerach naszego dwutygodnika z roku 2016 i 2017,
wydanych przed Świętem Chleba w obydwu latach. Potem konieczne
jest wycięcie strony z zaznaczonymi odpowiedziami i oczywiście wypełnioną Kartą zgłoszenia.
Odpowiedzi należy przesłać na adres: Starostwo Strzelecki, ul.
Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie lub wrzucić do urny ustawionej w holu starostwa na parterze albo przynieść do pok. 310 na 3
piętrze starostwa.
Nagrody dla najlepszych: kosze wędlin, zestaw fajerwerków, bilety
wstępu do JuraParku w Krasiejowie dla 3-osobowej rodziny.
Jako nagrody mamy też: bony do miejscowych restauracji dla par,
bilety wstępu dla dwóch par na Koncert Walentynkowy do Powiatowego
Centrum Kultury, bony do salonu fryzjerskiego dla pań i panów, tradycyjne przysmaki od lokalnych przedsiębiorców i inne świąteczne upominki, a na lato – bony upominkowe na spływy kajakowe Doliną Małej
Panwi! To jeszcze nie wszystko! O tym przekona się ten, kto przyjdzie
na spotkanie!
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Powiatowy Rzecznik Konsumentów
odpowiada na pytania

Czy jest możliwość zwrotu nieużywanego towaru zakupionego w
sklepie stacjonarnym? I w jakim
terminie?
Z pytaniem tym zgłaszają się konsumenci niemalże codziennie.
Wbrew powszechnej opinii, iż jako
konsumenci mamy takie prawo jest
to niestety dobra wola sprzedawcy.
Dlatego winniśmy jako konsumenci
rozważnie i świadomie dokonywać
zakupów.
Jeżeli konsument dokonał zakupu
w stacjonarnym sklepie, to zgodnie
z polskim prawem sprzedawca nie
ma obowiązku przyjmowania zwrotu
niewadliwego towaru tylko dlatego, że
klient się rozmyślił albo rzecz przestała
mu się podobać.
Sytuacja wygląda inaczej, jeżeli
towar ma wadę – wtedy zwrot towaru
może być dokonany pod pewnymi
warunkami w ramach reklamacji
złożonej na zasadach rękojmi. Ponad-

to sprzedawca może (ale nie musi)
przewidzieć w regulaminie sklepu
stacjonarnego ewentualność zwrotu
towaru przez kupującego w określonym
terminie (np. 30 dni) i pod określonymi
warunkami (np. tylko z paragonem
zakupu i oryginalnymi metkami, w
stanie nienaruszonym). Taka praktyka
wynika najczęściej z polityki konkretnego przedsiębiorcy, a nie z przepisów
prawa. Zawsze warto negocjować możliwość zwrotu towaru zwłaszcza jeżeli
kupujemy coś w prezencie.
Wyjątek stanowi sytuacja, w której
towar został kupiony poza lokalem
przedsiębiorstwa (np. podczas pokazu
organizowanego w hotelu) lub na odległość (np. w sklepie internetowym).
Konsument ma wtedy prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni
i obowiązek zwrotu towaru w ciągu
kolejnych 14 dni.
W ostatnim czasie dzwonili do
mnie jacyś przedstawiciele z dziwnymi ofertami jakichś płytek prozdrowotnych. Nie wiem o co chodzi, ale
Pani w rozmowie telefonicznej była
tak namolna, pytała czy naprawdę
nie zależy mi na moim zdrowiu i zgodziłam się sama nie wiem na co. Czy
taka zgoda telefoniczna jest wiążąca,
bo słyszałam że już nie?
Jeżeli przedsiębiorca kontaktuje
się z konsumentem przez telefon w
celu zawarcia umowy na odległość,
ma obowiązek poinformować o celu
rozmowy przed jej rozpoczęciem oraz
podać swoje dane identyfikujące lub
osoby, w imieniu której telefonuje.
Ponadto sprzedawca zobowiązany

Całość spotkania zakończono
modlitwą ułożoną przez Siostrę Faustynę Kowalską, która jest prośbą
abyśmy mogli siebie darować innym,
by miłosierdzie względem drugiego człowieka było naturalną cnotą

Ważne! Nie jest możliwe zawarcie
umowy wyłącznie na podstawie zgody
wyrażonej przez konsumenta
w
czasie rozmowy telefonicznej ze sprzedawcą – inicjatorem transakcji.
Przykład
Przedstawiciel spółki energetycznej
X dzwoni do pana Stanisława z propozycją przejścia do innego operatora.
W tym celu podczas rozmowy telefonicznej przedstawia nowe warunki
umowy. Po zakończeniu połączenia
przesyła treść proponowanej umowy
na pozyskany w trakcie rozmowy adres
mailowy pana Włodzimierza. Jeżeli
konsument zapozna się z otrzymanymi
materiałami i uzna, że oferta jest warta
uwagi, przesyła – również za pomocą
poczty elektronicznej – zgodę na zawarcie umowy na proponowanych warunkach. Dopiero od tego momentu umowę
można uznać za skutecznie zawartą.
Należy również pamiętać, że przedsiębiorca musi uzyskać zgodę konsumenta
na przedstawienie oferty handlowej
przez telefon. Przedstawiciel firmy
powinien więc na początku rozmowy
powiedzieć, iż dzwoni w celu zaprezentowania oferty, i zapytać, czy potencjalny klient się na to zgadza.
Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

chrześcijan. Na zakończenie każdy
z uczestników został poczęstowany
„marcinowym rogalikiem” ufundowanym przez Strzelecką Mniejszość
Niemiecką.
Edyta Bem

Akcja charytatywna w CKZiU
W październiku 2018 roku uczniowie klasy 2 Tse zorganizowali i
przeprowadzili akcję charytatywną
na rzecz dzieci z Domu Dziecka im.
Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim. 15 osób zaangażowanych w
akcję dwukrotnie upiekło we własnym
zakresie babeczki oraz ciasta. Wypieki uczniowie sprzedawali w szkole, a
dochód ze sprzedaży w wysokości ponad 500 złotych, reprezentantki klasy:
Julia Nowak i Dorota Panek, 21 listopada przekazały pani dyrektor Domu
Dziecka. Postawa uczniów oraz zaangażowanie i chęć pomagania innym
jest godna pochwały, a ja , jako wy-

Dziękujemy
Ci „Karto”!

jest potwierdzić treść proponowanej
umowy na papierze lub innym trwałym
nośniku. Umowę uważa się za zawartą,
jeżeli konsument po otrzymaniu treści
umowy wyrazi na nią zgodę na papierze
lub innym trwałym nośniku i przekaże
ją przedsiębiorcy.

Marcinowy rogal

Jak co roku uczniowie CKZiU w
Strzelcach Opolskich we współpracy
z Mniejszością Niemiecką oraz parafią św. Wawrzyńca przygotowała spotkanie ze św. Marcinem. Uczestnicy
nabożeństwa poznali piękną historię
życia Tego świętego. Najpierw zobaczyli Marcina jako młodzieńca, który
poszukuje właściwej drogi w życiu, a
wyboru dokonuje po spotkaniu z wędrowcem Hilarym. Wtedy też poznaje
kogoś, kto rządzi życiem wielu napotkanych ludzi – biedę.
Druga część spotkania to przepiękny kolorowy korowód, który kroczył wśród pochodni i kolorowych
lampionów za św. Marcinem, jadącym
na białym koniu. Zakończeniem tego
pochodu była scena przedstawiająca
spotkanie Marcina i żebraka u bram
miasta. To właśnie jemu Marcin oddaje połową swojego płaszcza.
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chowawca klasy jestem z nich dumna i cieszę się niezmiernie, że mogę pracować
z tak wspaniałymi młodymi ludźmi.
Izabela Szymaniec

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem odwiedził stary Przyjaciel! Przyjaciel, któremu
zawdzięczamy tak wiele: wyjazdy
uczniów na międzynarodowe spotkania młodzieży (Włochy, Gruzja,
Węgry, Niemcy, Czechy, Słowacja),
udział w konferencjach, akademiach,.
Nie wiem dokładnie, ale chyba już z
osiemdziesięciu naszych uczniów obdarowała „Karta” nagrodami różnych
kategorii w swoim niezapomnianym
konkursie. Konkursie, który programowo jest tak bliski całemu dziełu i
głównej idei „Ośrodka”. Tutaj małe
wyjaśnienie dla niewtajemniczonych:
„Karta”, to inaczej Fundacja Ośrodka
KARTA — niezależna organizacja pożytku publicznego, zajmująca się dokumentowaniem i upowszechnianiem
historii najnowszej Polski i Europy
Środkowo-Wschodniej XX wieku.
Powstawała „Karta” jako podziemna
gazetka (1982), a dzisiaj to archiwum,
biblioteka, wydawnictwo, instytucja
edukacyjna. Ów przyjaciel odwiedził
nas w dniach 21 – 22 listopada b.r.
Dawaliśmy już temu wyraz w
krótkich reportażach zdjęciowych. Teraz czas na kilka słów.
„Karta” zorganizowała u nas dwudniową imprezę „Jednostka w wirach
historii. Losy indywidualne w uniwersalnym przekazie literatury faktu”. W
pierwszym dniu były to kilkugodzinne
warsztaty dla młodzieży prowadzone
przez dwie edukatorki z warszawskiego Teatru Ochota, Panie Alicję Brudło
i Hannę Kłoszewską. To było kapitalne doświadczenie dla młodych ludzi.
Młodzież była... – żeby nie przechwalić... - obie Panie „zdobyły” sobie
naszą młodzież! Po prostu nie było
osoby niezadowolonej. Za to wszyscy
byli poruszeni i zgodni w ocenie, że:
„Warto było”!
W drugim dniu miało miejsce
spotkanie młodzieży, nauczycieli oraz
zaproszonych mieszkańców z Panią

Aleksandrą Janiszewską, szefową
całego projektu. Pani Janiszewska
przedstawiła główny problem ujęty
w temacie spotkania – jak niepostrzeżenie, bezwiednie, ulegając presji innych lub presji państwa, pozostając
obojętnymi, albo będąc „innym” niż
reszta, wpadamy w „wiry historii”.
A ta miota nami, obnaża naszą bezsilność, czyni zbrodniarzami, współsprawcami, świadkami lub ofiarami
jej młyńskich kół. I nagle … budzimy
się w świecie spustoszonym, niepodobnym do tego naszego ukochanego
świata z czasów, gdy wszystko było
„tak dobrze poukładane”. I już nic nie
można zmienić...
Całość spotkania była po „Karcianemu” zrobiona – młodzież na
wstępie „zmuszała” uczestników do
dokonywania malutkich, osobistych
wyborów w krótkim happeningu, potem prawienie mądrości uczonych zastępowały ludzkie słowa zaczerpnięte
ze wspomnień uczestników wydarzeń,
zdjęcia i fragmenty filmów. To nie
mędrzec nauczał z góry nieświadomy,
spragniony przywództwa tłum, ale
członkowie tłumu musieli samotnie
poszukiwać mądrości w prostych sytuacjach stworzonych przez młodzież
oraz pośród potrzaskanych szczątków
przeszłości – zdjęć i słów.
Dziękujemy Ci „Karto” za ten
przekaz, za tę próbę przestrogi. Za to,
że zechciałaś jeszcze raz spotkać się
z Zawadzkiem, tym razem na naszej
ziemi. Nie powiemy „chcemy jeszcze”, bo nie wolno nadużywać przychylności Przyjaciół..., ale pozwól się
poprosić - „Nie zapomnij o nas „Karto”!
Arkadiusz Baron
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Mam czas rozmawiać
o teście na HIV

W roku bieżącym Krajowe Centrum ds. AIDS kontynuuje realizację
ubiegłorocznej ogólnopolskiej kampanii społecznej o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym pn. "Mam
czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)", mającej na celu promowanie
dialogu międzypokoleniowego o tym
dlaczego, kiedy i po co powinniśmy
wykonać test w kierunku HIV.
„Test powinien zrobić każdy, tylko nie ja” – taka postawa Polaków wobec testu w kierunku HIV
wyłania się niestety z wieloletnich
badań Krajowego Centrum ds. AIDS.
Wskutek takiego myślenia w Polsce
codziennie około 3 osoby zakażają się
HIV. Od 1985r. rozpoznano już blisko
23 tys. zakażeń, a tylko co druga zakażona osoba wie, że żyje z wirusem.
Choć z roku na rok liczba wykonanych
testów jest coraz większa, to wciąż za
mało osób decyduje się na zrobienie
badania. Nadal wielu z nas zapomina,
że problem HIV/AIDS może dotyczyć
każdego z nas - bez względu na wiek,
status społeczny, miejsce zamieszkania, przekonania czy też płeć. Jak wynika ze statystyk Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny tylko w 2017r.
stwierdzono w Polsce 1.193 nowe
przypadki zakażeń HIV. Do zdecydowanej większości z nich dochodzi w

Polsce drogą kontaktów seksualnych.
Tegoroczna kampania edukacyjna
„Mam czas rozmawiać” ma uzmysłowić, że rozmowa na temat HIV i testowania jest normalnym i naturalnym
sposobem dbania o zdrowie swoje i
swoich bliskich oraz elementem edukacji zdrowotnej w rodzinie. Pokazuje
jak podjąć ten trudny dialog z bliską
osobą. Najważniejsze informacje o
HIV oraz przykładowe „Minirozmówki rodzinne” są dostępne na stronie
internetowej kampanii tj.https://mamczasrozmawiac.aids.gov.pl
Należy pamiętać, że test w kierunku HIV można wykonać bezpłatnie,
anonimowo i bez skierowania w 30
punktach w całej Polsce przez cały
rok. Pracują w nich wysoko wykwalifikowani doradcy niosący profesjonalną pomoc. Każdy z odwiedzających
Punkt ma możliwość poufnej rozmowy zarówno przed, jak i po wykonaniu
testu. Adresy i godziny otwarcia punktów konsultacyjno-diagnostycznych
są dostępne na stronie: aids.gov.pl/pkd
W województwie opolskim punkt
konsultacyjno-diagnostyczny funkcjonuje przy Szpitalu Wojewódzkim w
Opolu ul. Katowicka 64 (wejście od
ul. Kośnego 53), w środy i piątki w
godz. 16.00-19.00.
Patrycja Płoszaj
PSSE w Strzelcach Opolskich

Ogłoszenie otwartych konkursów
ofert na realizację w 2019 roku
zadań publicznych
z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
Informacja dotycząca otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegających na prowadzeniu
w 2019 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku
publicznego:
1) punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;
2) punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia
Zarządu Powiatu oraz na stronie www.powiatstrzelecki.pl w zakładce
Aktualności.

Co wiecie (o)powiecie
Międzyszkolny turniej wiedzy
organizowany przez Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich
już po raz czwarty. Do tegorocznej
edycji zgłosiło się 16 trzyosobowych
drużyn z czterech szkół: Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem,
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
w Strzelcach Opolskich (klasa gimnazjalna), Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich oraz
Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.
W dwuetapowym konkursie młodzież
odpowiadała na pytania z zakresu
historii, geografii, tradycji i kultury
powiatu strzeleckiego. Konkurs – organizowany pod patronatem Starosty
Strzeleckiego – otworzył starosta Józef
Swaczyna, przypominając młodym,
że zainteresowanie swoim regionem
to najważniejszy element budowania
własnej tożsamości.
W pierwszym etapie konkursu
– podczas którego młodzież rywalizowała indywidualnie, zwyciężył
Marcel Świerczok z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem –
zdobywając maksymalną ilość punktów
i odpowiadając bezbłędnie na wcale
niełatwe pytania. Miejsce II zajęła Adriana Niepala z Zespołu Szkół Ogólnokształcących ze Strzelec Opolskich,
a miejsce III Aleksandra Nieszwiec z
Zespołu Szkół Ogólnokształcących ze
Strzelec Opolskich.
Po zsumowaniu wyników indywidualnych uczestników do II etapu przeszły trzy najlepsze drużyny i zmierzyły
się z 13 pytaniami, które sprawdzały
wiedzę na przykład na temat herbów
poszczególnych gmin czy śląskich
tradycji. Ciekawostką było pytanie o
rozpoznanie pierwotnego tekstu literackiego przełożonego na gwarę śląską chodziło tu np. o Lokomotywę Tuwima
w przekładzie Marka Szołtyska. Etap
drugi zakończył się następująco:

I miejsce drużyna nr 4 w składzie Adriana Niepala, Elżbieta Kunert i Jakub Kaczorowski - uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących ze Strzelec Opolskich,

II miejsce drużyna nr 5 w składzie Paulina Olschowka, Aleksandra Nieszwiec, Piotr Gabrysch, uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących ze Strzelec
Opolskich.

III miejsce drużyna nr 2 w składzie Mikołaj Pamuła, Artur Spałek i Marcel
Świerczok z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Zawadzkiego.
Nagrody w konkursie ufundował Zarząd Powiatu Strzeleckiego. Wszystkim
uczestnikom dziękujemy za udział a laureatom serdecznie gratulujemy wiedzy!

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza

Joanna Popów-Bogdoł
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Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422,
fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl
Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl
Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail:centrumkultury@powiatstrzelecki.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 77 4636422, 77 4636337
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel. 77 4615216
e-mail: zpolesnica@gmail.com
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl
Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903
Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903
Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

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
Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

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

OFERTY PRACY

Strzelce Opolskie, dnia 26.11.2018r.

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

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313
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OBWIESZCZENIE
S TAR O S TY S T R Z E LE C K I E G O
o wydaniu decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej
Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1496 z późn.zm.), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.
1257 z późn. zm.),
podaję do publicznej wiadomości
że w dniu 22 listopada 2018r. została wydana na rzecz Wójta Gminy Jemielnica - 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, decyzja administracyjna Nr 2 /18
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej - ulicy Pięknej w Jemielnicy, na działkach z obrębu ewidencyjnego Jemielnica, jednostka ewidencyjna Jemielnica, ark.m..5, o następujących
numerach ewid.:
1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, stanowiący pas drogowy:
- 881/16, 906/4,
- 881/29 i 906/9 (skrzyżowanie dróg),
2. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren niezbędny pod budowę włączenia do ulicy Nowa Kolonia:
- 881/10 i 622
W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą 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.-czw. 7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00),
zapoznać się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy.
Obwieszczenie wywiesza się
na okres od 26 listopada 2018 r. do 24 grudnia 2018 r.

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 (hipoteka).
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.

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.

POWIATOWY URZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a
tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl
www.pup-strzelce.pl

MIEJSCE
PRACY

STANOWISKO

ANKIETER
POWIAT STRZELECKI 		
		
NAUCZYCIEL
KOLONOWSKIE
PSYCHOLOG			
REHABILITANT
STRZELCE OPOLSKIE KOSMETYCZKA
STRZELCE OPOLSKIE KASJER/DORADCA STRZELCE OPOLSKIE KUCHARZ
STRZELCE OPOLSKIE BUFETOWY/
STRZELCE OPOLSKIE BUFETOWA		
		
KASJER
PIOTRÓWKA
- SPRZEDAWCA		
		
KRAWIEC
STRZELCE OPOLSKIE 		
PRACOWNIK
ZAWADZKIE
BRYGADY			
TRANSPORTOWEJ			
KASJER
JEMIELNICA
SPRZEDAWCA			
STACJI PALIW
OBSŁUGA
STRZELCE OPOLSKIE
LODOWISKA
TYNKARZ/
WG. ZLECEŃ
POMOCNIK
TYNKARZA
MURARZ TYNKARZ
WOJEWÓDZTWO
DOCIEPLENIOWIEC
OPOLSKIE		
ELEKTRYK
ZAWADZKIE
MECHANIK
BARUT
SAMOCHODOWY		
MECHANIK
STRZELCE OPOLSKIE SAMOCHODÓW
CIĘŻAROWYCH
MAGAZYNIER
OLSZOWA
- LOGISTYK		
OPERATOR MASZYN
ZIMNA WÓDKA
OPERATOR CNC
KOLONOWSKIE
			
OPERATOR
STRZELCE OPOLSKIE ŁADOWARKI		
OPERATOR
STRZELCE OPOLSKIE ŻURAWIA 		
OPERATOR
EKSTRUDERA

STRZELCE OPOLSKIE -

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
wykształcenie średnie
2 lata doświadczenia zawodowego
prawo jazdy kat. B
wykszt. wyższe magisterskie
z przyg. pedagogicznym
wykształcenie wyższe: fizjoterapia
z przygotowaniem pedagogicznym
wykształcenie kierunkowe
wykszt. min. średnie
wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunkowe
obsługa kasy fiskalnej
prawo jazdy kat. B
mile widziane doświadczenie zawodowe
wykształcenie zawodowe,
obsługa kasy fiskalnej,
obsługa komputera
wykszt. zasadnicze zawodowe
doświadczenie min. 1 rok
uprawnienia do obsługi wózka
jezdniowego i suwnicy
z poziomu roboczego
wykształcenie min.
zasadnicze zawodowe

mile widziane doświadczenie
zawodowe
wykształcenie zasadnicze zaw.
wykształcenie zasadnicze zaw.
prawo jazdy kat. B
wykształcenie zasadnicze zaw.
wykształcenie zawodowe
uprawnienia do obsługi wózków
jezdniowych
wykształcenie zasadnicze zaw.
wymagane doświadczenie przy
obsłudze maszyn CNC
wykształcenie średnie
znajomość rysunku technicznego
wykształcenie zasadnicze zaw.
wymagane uprawnienia na żurawie samojezdne
wykształcenie zawodowe

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 (J.t. Dz.U.
z 2018r. poz. 2081), podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 15.11.2018r. na rzecz Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, decyzji administracyjnej Nr 482/18 zatwierdzającej projekt
budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji elektroenergetycznej
110/15kV wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłączem wody w Olszowej, na działkach nr 266/10, 266/11, 266/8, 266/2, 316,
317 obręb ewid. Olszowa, jednostka ewid. Ujazd-Obszar Wiejski.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział
Architektoniczno – Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro,
pokój nr 213 (w godzinach pn. 730 – 1700, wt.-cz. 730 – 1530,pt. 730 – 1400),
można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.
z up. Starosty
Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
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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WYTNIJ

1.

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

Znam Powiat Strzelecki

Powiat strzelecki (Landkreis Gross Strehlitz)
utworzono na mocy reformy administracyjnej
Prus w roku:
a. 1743
b. 1810
c. 1818
2. Przed II wojną światową powiat strzelecki obejmował obszar:
a. większy niż obecnie
b. mniejszy niż obecnie
c. równy obecnemu
3. Pierwszym starostą strzeleckim po 1945 roku
był:
a. Leon Szafraniec
b. Piotr Skowronek
c. Zygmunt Nowak
4. Ile lat po II wojnie światowej zniesiono urzędy
starostów:
a. dwa
b. pięć
c. dziesięć
5. Kino „Pionier” w Strzelcach Opolskich wybudowano w latach 60. XX w. na fundamentach:
a. przedwojennej siedziby starostwa powiatowego
b. przedwojennego ośrodka zdrowia
c. przedwojennego kina „Helios-Palast”
6. Klasztor zakonu cystersów w Jemielnicy został
zlikwidowany w:
a. 1743 roku
b. 1810 roku
c. 1945 roku
7. Fundatorem klasztoru franciszkanów i kalwarii
na Górze św. Anny był:
a. Krzysztof Strzała, wolny wójt Leśnicy
b. Mikołaj Strzała, jego syn
c. hrabia Melchior de Gaschin
8. Ile synagog było przed II wojną w powiecie
strzeleckim:
a. jedna - w Strzelcach Opolskich
b. dwie - w Strzelcach Opolskich i w Ujeździe
b. trzy - w Strzelcach Opolskich, Ujeździe i Leśnicy
9. Trzypiętrowy ceglany budynek dzisiejszego
Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich
powstał w latach 1885-1889 i zbudowany jest na
planie:
a. krzyża
b. prostokąta
c. trójkąta
10. „Mons Divae Annae” to:
a. miejscowość Góra Świętej Anny
b. wzniesienie Góra św. Anny
c. klasztor na Górze św. Anny
11. „Grafik” to:
a. jeden z rezerwatów przyrody w powiecie strzeleckim
b. jedno z cudownych źródełek w powiecie strzeleckim
c. grobowiec malarz śląskiego Michaela Willmanna
12. Na fontannie otaczającej posąg myśliwca stojący
przed strzeleckim ratuszem znajdują się tryskające wodą:
a. jaszczurki
b. traszki
c. żaby

13. Figurka św. Anny Samotrzeciej w annogórskim
sanktuarium wykonana jest z:
a. alabastru
b. drewna
c. marmuru
14. Park w Strzelcach Opolskich założył:
a. hr. Andrzej Maria Renard
b. hr. Filip Colonna
c. hr. Wolfgang zu Castell – Castell
15. Miejscowość naszego powiatu, która w XIX w.
zasłynęła z uprawy ziemniaków, a jej właściciel
wyhodował nową ich odmianę – „Elsner Saemlinge” to:
a. Kalinów
b. Kalinowice
c. Niwki
16. Wskaż, ile hut funkcjonowało niegdyś na terenie
powiatu strzeleckiego:
a. jedna – w Zawadzkiem
b. trzy – w Zawadzkiem, Kolonowskiem i Fosowskiem
c. sześć – w Zawadzkiem, Kielczy, Żędowicach,
Fosowskiem, Kolonowskiem i Staniszczach
Małych
17. Wybudowany w XIII wieku zamek w Ujeździe
należał pierwotnie do:
a. biskupów wrocławskich
b. biskupów krakowskich
c. księstwa strzeleckiego
18. Największą powierzchnię porośniętą lasami na
terenie powiatu strzeleckiego ma gmina:
a. Kolonowskie
b. Zawadzkie
c. Leśnica
19. Jedyna marina na terenie naszego powiatu funkcjonuje w:
a. Ujeździe
b. Zawadzkiem
c. Kolonowskiem
20. Hymn „Gaude Mater Polonia” skomponowany
został przez Wicentego z Kielczy w wieku:
a. XII
b. XIII
c. XV
21. W roku 1921 w jednym z pałacyków na terenie
powiatu strzeleckiego mieścił się sztab powstańców śląskich. Było to w:
a. Szymiszowie
b. Błotnicy Strzeleckiej
c. Izbicku
22. Ile płaci mieszkaniec Powiatu Strzeleckiego podczas Białej Soboty za poradę lekarza i badania
laboratoryjne – wskaż właściwą odpowiedź:
a. symboliczną złotówkę
b. 10 złotych
c. nic
23. W jednym z zakładów przemysłowych na terenie
powiatu strzeleckiego w czasie powstań śląskich
budowano pociągi pancerne, przeznaczone dla
powstańców. W którym?
a. w hucie w Zawadzkiem
b. w hucie w Kolonowskiem
c. w fabryce maszyn rolniczych i odlewni żelaza
braci Prankel w Strzelcach Opolskich

WYŚLIJ

24. W butach firmy Gabor chodziły m.in. Marylin
Monroe i Audrey Hepburn. Założyciel firmy,
szewc Pius Gabor, pochodził z:
a. Ujazdu
b. Leśnicy
c. Strzelec Opolskich
25. Miejscowość na terenie powiatu strzeleckiego
założona przez czeskich kolonistów to:
a. Niezdrowice
b. Piotrówka
c. Poznowice
26. Sieć dróg powiatowych w powiecie strzeleckim
liczy:
a. 212 km
b. 312 km
c. 512 km
27. Na terenie powiatu strzeleckiego znajduje się
kilka rezerwatów przyrody; jest ich:
a. cztery
b. pięć
c. siedem
28. Hasło promujące powiat to:
a. „Powiat Strzelecki = 744 km2 wrażeń”
b. „Powiat Strzelecki otwarty na wszystkich”
c. „Powiat Strzelecki – nowe możliwości”
29. „Jedź z Nami!” Związek Celowy Powiatowo-Gminny zajmujący się transportem publicznym, należą do niego:
a. samorząd powiatowy i wszystkie samorządy
gmin z terenu powiatu strzeleckiego
b. samorząd powiatowy i wszystkie samorządy
gmin z terenu powiatu strzeleckiego i powiatu
kędzierzyńsko-kozielskiego
c. obydwa samorządy powiatowe i niektóre samorządy gmin z terenu powiatu strzeleckiego
i powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
30. „Targi Panieńskie” to tradycyjna impreza odbywająca się w Ujeździe od:
a. 1899 roku
b. 1928 roku
c. 1981 roku

Zgłoszenie do konkursu

„Znam Powiat Strzelecki”
Imię i nazwisko ...............................................................
Adres.................................................................................
............................................ tel. kont. ............................

Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby
przeprowadzenia konkursu „Znam Powiat Strzelecki”
- na publikację mojego wizerunku utrwalonego podczas
imprezy 15-lecia dwutygodnika „Powiat Strzelecki” w
dn. 14 grudnia 2018 r. organizowanej przez Zarząd powiatu Strzeleckiego
oraz rozpowszechnianie danych osobowych (imię,
nazwisko, wizerunek) dla celów promocyjnych, reklamowych oraz marketingowych w ramach organizacji konkursu, przez Powiat Strzelecki z siedzibą przy u. Jordanowskiej 2, 47-100 Strzelce Opolskie
-

Po zaznaczeniu znakiem „X” właściwych odpowiedzi i
wycięciu całej strony, należy przesłać ją do 11 grudnia na
adres: Starostwo Strzeleckie, ul. Jordanowska 2, 47-100
Strzelce Opolskie, wrzucić do urny ustawionej w holu
starostwa lub przynieść do pok. 310 na III p.
Regulamin konkursu oraz klauzule informacyjne dostępne
są na stronie www.powiatstrzelecki.pl

