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Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
Wydział Komunikacji i Transportu

KOMUNIKAT
Informujemy, że z dniem 1 lutego 2020 r. 

do odwołania Wydział Komunikacji i Transportu 
czynny będzie:

• poniedziałek – czwartek w godzinach 7.30 – 17.30
• piątek  w godzinach 7.30 – 15.30
• sobota  nieczynne

Z tymi pytaniami zwróciłam się do 
Katarzyny Kanozy, dyrektor Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Strzelcach Opolskich.
– Na stronie internetowej naszej 
PSSE zamieszczane są najistotniej-
sze i najświeższe informacje dotyczą-
ce korona wirusa 2019-nCoV. Zarów-
no te dla podróżujących, jak i obja-
wów choroby oraz zasad przestrze-
gania higieny. Nawiasem mówiąc 
Główny Inspektor Sanitarny nie za-
leca podróżowania do rejonów Azji 
Południowo-Wschodniej. Ale ważne 
jest też, by po powrocie z obszarów 
wysokiego ryzyka każdy obserwował 
swój stan zdrowia, bo okres wylę-
gania wirusa może trwać do 14 dni. 
Gdyby osoba, która wróciła z krajów 
„wysokiego ryzyka” lub taka, która 
stykała się z podróżującym w tamte 

Koronawirus z Chin – mamy się czego bać?
106 ofiar śmiertelnych. W prowincji Hubei, gdzie stwierdzono pierwsze przypadki choroby, do 
28 stycznia br. odnotowano 1,3 tysiąca osób zarażonych. Pierwsze przypadki pojawiły się też 
w Europie – we Francji, Niemczech (w Bawarii), prawdopodobnie również w Czechach, gdzie 
podejrzewa się 4 zachorowania, z czego dwa niedaleko od polskiej granicy – w Opawie. Korona-
wirus zbliża się do nas? Czego możemy się obawiać? Co nas może i powinno zaniepokoić?

Serce dla Mateusza
Serdecznie zapraszamy na koncert charytatywny „Serce dla Mateusza”, 

który odbędzie się w poniedziałek  10 lutego 2020 roku w Hali Widowisko-
wo-Sportowej w Strzelcach Opolskich  (ul. Kozielska 34).

Samorząd Uczniowski i uczniowie klasy 1 Technikum Mechatroniczne 
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich 
postanowili przy pomocy samorządów lokalnych: Powiatu Strzeleckiego, Gmi-
ny Jemielnica, Miasta i Gminy Strzelce Opolskie, oraz Stowarzyszenia Pomo-
cy Wzajemnej BARKA zorganizować koncert charytatywny dla Mateusza Prok-
szy, w którym wystąpią znani w Polsce didżeje: One Brother i C-Bool oraz ra-
per Z.B.U.K.U.

Mateusz ma 16 lat, jest uczniem naszej szkoły, od czerwca 2019 roku cho-
ruje na nowotwór złośliwy – kostniakomięsak kości piszczelowej lewej z prze-
rzutami do płuc. We wrześniu 2019 roku miał zabieg usunięcia guza kości 
i wstawienia endoprotezy. Obecnie jest w trakcie intensywnego leczenia che-
mioterapią w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży In-
stytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Dochód z koncertu w całości chcemy przeznaczyć na pomoc w walce z cho-
robą i późniejszą rehabilitację Mateusza.

Dyrektor CKZiU
mgr Halina Kajstura

Mieszkańcy wreszcie się doczekali!

rejony, zaobserwowała u siebie ob-
jawy grypowe z wysoką gorączką po-
winna niezwłocznie zamówić lekar-
ską wizytę domową, w żadnym wy-

padku nie powinna iść do przychod-
ni czy gabinetu!

Początek stycznia to czas - od 22 już lat – publikowania przez „Perspek-
tywy” dorocznego rankingu szkół średnich. Nie da się ukryć, że budzi 

on zrozumiałe emocje: to w końcu ocena pracy szkół. Ocena zewnętrzna, 
a więc licząca się najbardziej. 

– Złota Tarcza dla Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzyczny-
mi w Strzelcach Opolskich i dwie Srebrne Tarcze dla naszych obu techników – 
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich 
oraz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem w roku 2020 to 
zdecydowanie sukces – podkreśla wicestarosta Waldemar Gaida. – Z uwagą 
śledzimy  rankingi „Perspektyw” od lat i plasowanie się w nich naszych szkół. 
Istotne jest przecież, czy dobre miejsce to raczej przypadek, czy też wynik sta-
łej dobrej pracy szkoły. Z satysfakcją możemy stwierdzić, że u nas efekty przy-
nosi dobra praca szkół. „Złoto” zdobyte w ubiegłorocznym zestawieniu przez 
strzeleckie LO im. Władysława Broniewskiego zostało utrzymane. 

Złote i srebrne szkoły!  
To nasze szkoły!

Właśnie rozpoczęła się naj-
większa inwestycja w Powie-

cie Strzeleckim. To od dawna zapo-
wiadana i bardzo długo oczekiwana 
termomodernizacja budynku DSP 
w Szymiszowie.

Ruszyły prace związane z termomodernizacją DPS w Szymiszowie

Czwartego grudnia ub.r. Powiat 
Strzelecki podpisał umowę z Wyko-
nawcą robót budowlanych zadania 
pn.: „Termomodernizacja budynku 
filii DPS Strzelce Opolskie w Szymi-
szowie wraz z wykorzystaniem odna-
wialnych źródeł energii, w ramach za-

dania pn.: „Efektywność energetycz-
na w budynkach publicznych Subre-
gionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”, 
czyli Firmą Inżynierską „ALOG” Ge-
rard Gola z siedzibą w Kędzierzynie-
Koźlu. 
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Rada Powiatu Strzeleckiego 
w poczuciu odpowiedzialno-

ści za bezpieczeństwo zdrowotne  
w regionie oraz obowiązku realizacji 
zadań związanych z ochroną zdrowia, 
nałożonych na powiat ustawą wyraża 
zaniepokojenie obecną, trudną sytu-
acją większości szpitali powiatowych,  
w tym Szpitala Powiatowego im. 
Prałata J. Glowtzkiego w Strzelcach 
Opolskich (zwany dalej Szpitalem), 
który w niedalekiej przyszłości, przy 
braku zwiększenia finansowania 
z Narodowego Funduszu Zdrowia za 
udzielone świadczenia zdrowotne, 
znajdzie się w sytuacji zagrażającej 
dalszemu funkcjonowaniu. 

Nadrzędnym celem działal-
ności Szpitala jest świadcze-
nie opieki zdrowotnej zgodnie  
z zapotrzebowaniem społecznym 
i wysoka jakość realizowanych usług 
medycznych. 

Uzyskiwane przez Szpital przy-
chody z działalności medycznej sta-
nowią ok. 93 proc. przychodów ogó-
łem. Głównym płatnikiem Szpitala 
jest Opolski Oddział Wojewódzki Na-
rodowego Fundusz Zdrowia (zw. da-
lej NFZ). 

System podstawowego szpitalne-
go zabezpieczenia świadczeń opieki 
zdrowotnej tzw. „sieć szpitali” mia-
ła zagwarantować Szpitalowi stabil-
ność finansową ułatwiającą plano-
wanie i zarządzanie kosztami. Należy 
zasygnalizować w tym miejscu, że za-
sady wyliczania ryczałtu są skompli-
kowane, obejmują wiele zmiennych 
i niewiadomych, planowanie budże-
tu, podejmowanie właściwych decy-
zji planistycznych w tych warunkach 
jest bardzo trudne i stanowi poważ-
ne wyzwanie.

Pomimo wzrostu w ostatnim 
czasie wartości kontraktu z NFZ, to 
znacznie szybciej nieproporcjonalnie 
do uzyskiwanych przychodów, wzra-
stają koszty funkcjonowania Szpitala, 
w tym głównie związane z obowiąz-
kami wynikającymi z przepisów pra-
wa w zakresie norm zatrudnienia, 
najniższego i minimalnego wynagro-
dzenia, wzrostu wynagrodzenia le-
karzy specjalistów, pielęgniarek i po-
łożnych, ratowników medycznych. 

Analiza kosztów wykazuje, że 
około 70 proc. wartości ponoszo-
nych kosztów przez Szpital sta-
nowią koszty wynagrodzeń (wraz 
z pochodnymi) pracowników jed-
nostki zatrudnionych na umo-
wy o pracę, umowy kontraktowe, 

Stanowisko Rady Powiatu Strzeleckiego dotyczące sytuacji Szpitala Powiatowego 
im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

Załącznik do Uchwały NR XV/152/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2019 r.

umowy zlecenia. Trudności w zapew-
nieniu całodobowej opieki zdrowotnej  
na oddziałach szpitalnych wymusza 
zawieranie coraz to większej ilości 
umów zleceń.

Angażowanie środków finan-
sowych na zabezpieczenie fundu-
szu wynagrodzeń wraz z należny-
mi składkami na ubezpieczenie spo-
łeczne ogranicza możliwości realiza-
cji pozostałych kosztów. 

Należy zauważyć, że otrzymy-
wane z NFZ „znaczone” środki fi-
nansowe na wzrost wynagrodzenia  
dotyczą jedynie wybranych grup za-
wodowych tj. lekarzy, pielęgniarek 
i położnych, ratowników medycz-
nych i są niewystarczające, zabez-
pieczają potrzeby finansowe w 94 
proc.  Na pozostałe skutki wzrostu 
wynagrodzeń wynikających z prze-
pisów prawa dotyczących najniższe-
go wynagrodzenia zasadniczego nie-
których pracowników zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych oraz mini-
malnego wynagrodzenia Szpital nie 
otrzymuje „dodatkowego” wspar-
cia finansowego z NFZ, a obejmuje  
to przeszło 44 proc. zatrudnio-
nych pracowników w Szpita-
lu. Z tego tytułu w bieżącym roku  
(wg stanu na 30.09.2019) Szpital po-
niósł koszty w wysokości 655 tys. zł.

Niekorzystna relacja kosztów do 
przychodów skutkuje wzrostem zo-
bowiązań i ujemnym wynikiem fi-
nansowym. 

Na dzień dzisiejszy, w celu zrów-
noważenia w 2019 r. kosztów z przy-
chodami konieczne byłoby zwiększe-
nie wartości ryczałtu o kwotę około 
1,2 mln. W następnym roku, uwzględ-
niając jedynie wzrost minimalnego 
wynagrodzenia z 2.250 zł do 2.600 zł, 
koszty z tego tytułu wzrosną o ponad  
610 tys. zł rocznie, obejmie to 
ok. 22 proc. pracowników Szpita-
la. Obecnie poziom minimalne-
go wynagrodzenia dotyczy 6 proc. 
pracowników Szpitala. Zachowu-
jąc dotychczasową siatkę płac,  
w zakresie proporcji, zróżnicowa-
nia wysokości wynagrodzenia w po-
szczególnych grupach zawodowych 
skutek finansowy wyniesie około 3,2 
mln zł.

Mając powyższe na uwadze 
w 2020 r. wartość kontraktu po-
winna zostać zwiększona o około  
4,4 mln zł.

Zapewnienie przez Szpital wyso-
kiej jakości świadczonych usług zdro-
wotnych, zgodnie z zapotrzebowa-

niem społecznym i normami praw-
nymi m.in. wynikającymi z rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z 26 marca 
2019 r. w sprawie szczegółowych wy-
magań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmio-
tu wykonującego działalność leczni-
czą (Dz.U. poz. 595) wymusza podej-
mowanie wielu działań, w tym zwią-
zanych z inwestycjami budowlany-
mi, zakupami wyspecjalizowanego 
sprzętu medycznego. Szpital wyko-
rzystuje szanse płynące z otoczenia, 
jakimi są Programy Operacyjne dofi-
nansowujące ze środków Unii Euro-
pejskiej inwestycje i zakupy inwesty-
cyjne w jednostkach ochrony zdro-
wia, nie mniej jednak realizowane 
projekty wymagają 15 proc. udzia-
łu własnego. Przy obecnym budże-
cie i takiej strukturze kosztów, w któ-
rych 70% stanowią koszty wynagro-
dzeń Szpital nie będzie miał możli-
wości aplikowania o środki z UE co 
stanowi niewątpliwie utracone ko-
rzyści.  

Głównymi przyczynami pogar-
szania się sytuacji finansowej Szpi-
tala są:
1. Zbyt niska wycena świadczeń me-

dycznych. Proponowana przez 
NFZ wycena świadczeń w znacz-
nej większości nie uwzględnia 
rzeczywistych kosztów jakie trze-
ba ponieść na ich wykonanie. 

2. Spełnienie warunków płacowo-
kadrowych. Ustawowe wzro-
sty wynagrodzeń lekarzy, pie-
lęgniarek, wzrost płacy mini-
malnej powoduje wzrost wy-
datków na wynagrodzenia  
ww. personelu medycznego, pra-
cowników niskiego i w konse-
kwencji średniego i wysokiego 
szczebla. Nieatrakcyjne wynagro-
dzenie prowadzi do braków ka-
drowych i w celu uniknięcia ta-
kiej sytuacji wymuszane są znacz-
ne podwyżki. 

3. Konieczność odtwarzania mająt-
ku, serwisowania sprzętu. 
Mając powyższe na uwadze, jak 

również to, iż ww. przyczyny wystę-
pują w wielu szpitalach powiato-
wych w kraju wnosimy o jak najszyb-
sze podjęcie działań:
• niwelujących problem niedofi-

nansowania szpitali powiatowych 
m.in. poprzez zapewnienie finan-
sowania działalności uwzględnia-
jący rzeczywiste koszty leczenia, 
umożliwiające bilansowanie się 
działalności szpitala. 

• Zwiększenie wartości ryczałtu, 
uwzgledniający wzrost kosztów 
pracy oraz cen towarów i usług.

• podjęcie działań systemowych 

związanych z rozwiązaniem pro-
blemu kształcenia, zatrudnienia 
oraz braków kadry medycznej na 
rynku pracy. 

Na ostatniej w ubiegłym roku se-
sji Rada Powiatu Strzeleckie-

go przyjęła „Stanowisko dotyczące 
sytuacji Szpitala Powiatowego im. 
Prałata J. Glowatzkiego w Strzel-
cach Opolskich”, które publikujemy 
obok. 

O pogarszającej się sytuacji finan-
sowej wszystkich szpitali, zwłaszcza 
powiatowych, pisaliśmy już niejed-
nokrotnie. To już właściwie ich za-
paść. Mówią zresztą o tym wszyscy: 
dyrektorzy placówek, samorządy, or-
ganizacje samorządowe. Nie tylko 
mówią. Piszą, protestują, np. w ubie-
głym roku w Warszawie. I co? 

Sytuacja się nie zmienia. Na-
wet pogarsza. „Stanowisko”, zgod-
nie z przyjętą przez Radę Powiatu 
uchwałą, przesłane zostało do: Mi-
nisterstwa Zdrowia, Opolskiego Od-
działu NFZ, Opolskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego, Związku Powiatów Pol-
skich, Ogólnopolskiego Związku Pra-
codawców Szpitali Powiatowych.

Teraz, pod koniec stycznia 2020 
roku, pytam Stefana Szłapę prze-
wodniczącego naszej Rady, jaki był 
odzew.

– Żaden – odpowiada krótko. –  
Nie dostaliśmy ani jednej odpowie-
dzi. 

– Nie dziwi to Pana? 
– Nie. Taki jest styl pracy wszyst-

kich instytucji, które powinny dbać 
o prawidłowe funkcjonowanie na-
szej służby zdrowia. Poprawne funk-
cjonowanie, czyli przede wszystkim 
takie finansowanie placówek szpi-
talnych, które umożliwiłoby im le-
czenie na wysokim poziomie i pobyt 
pacjentów w komfortowych warun-
kach, odpowiadającym oczekiwa-
niom całego społeczeństwa, na in-
westowanie w nowoczesny sprzęt 
i wyposażenie, na niezbędną wymia-
nę sprzętu, bo przecież ten się zuży-
wa, i wreszcie na zapewnienie godzi-
wych płac wszystkim pracownikom, 
zapewniających stabilność załogi. Na 
razie te postulaty, powszechnie pod-
noszone, nie wykraczają poza sferę 
ich sformułowania. Brak odpowie-
dzi, albo – jeśli już ona nadejdzie – 

Wielka cisza

brak w niej konkretów, stwarza wra-
żenie, że „góra” nie ma nie tylko 
żadnego pomysłu na to, jak rozwią-
zać problem, ogólnopolski przecież, 
ale i nie ma żadnego harmonogra-
mu wdrożenia konkretnych działań. 
Jak się ma konkrety, to się odpowia-
da w tydzień, czyli niezwłocznie. Ar-
tykuł 35 Kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego obok tego trybu 
niezwłocznego przewiduje jeszcze 
dwa terminy: miesiąca – jeśli spra-
wa wymaga postępowania wyjaśnia-
jącego lub dwóch miesięcy w przy-
padku załatwienia sprawy szczegól-
nie skomplikowanej. Od ostatniej 
sesji minął już ponad miesiąc. Trwa 
cisza. Nie sądzę jednak, byśmy do-
czekali się odpowiedzi i w tym naj-
dłuższym okresie wskazanym przez 
Kpa. Mam i inny przykład, niezwią-
zany ze służbą zdrowia. Nie dalej 
jak wczoraj (rozmawiamy 27 stycz-
nia – przyp. red.) po raz czwarty pro-
longowano termin udzielenia odpo-
wiedzi w sprawie Kanału hutniczego 
w Zawadzkiem, a sprawa ciągnie się 
już od kilku lat. Z tym, że kanał hut-
niczy to sprawa jednostkowa, a pro-
blemy finansowe szpitali nie dotyczą 
tylko naszego, a wszystkich szpitali. 
Zwłaszcza szpitali powiatowych.

13 grudnia ub.r. podpisane zo-
stały 5-letnie umowy na pro-

wadzenie dwóch Domów Pomocy 
Społecznej - w Kadłubie i w Zawadz-
kiem. 

Jak i w poprzednich latach - DPS 
w Kadłubie dla dzieci i młodzieży 
oraz osób dorosłych niepełnospraw-
nych intelektualnie prowadzić bę-
dzie Zgromadzenie Sióstr Francisz-
kanek Misjonarek Maryi z siedzibą 
w Warszawie, a DPS w Zawadzkiem, 
o takim samym profilu lat został po-
wierzony Zgromadzeniu Braci Szkół 
Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu. 

W imieniu władz Powiatu Strze-
leckiego obie umowy podpisali sta-
rosta Józef Swaczyna i wicestarosta 
Waldemar Gaida, a placówki opie-
kuńcze: Dyrektor DPS w Kadłubie 
siostra Janina Telega i Dyrektor DPS 
w Zawadzkiem brat Krzysztof Sie-
miński.

Na realizację obu umów samo-
rząd powiatowy przeznaczy blisko 
4,5 mln złotych.  

15 stycznia uroczyście pożegna-
no wieloletnią dyrektor Do-

mu Pomocy Społecznej w Kadłubie 
– s. Janinę Telegę, odchodzącą na 
emeryturę. Oficjalnie, w imieniu na-
szego samorządu uczynili to starosta 
Józef Swaczyna i Janusz Żyłka czło-
nek Zarządu Powiatu. Ze wzrusze-

Domy Pomocy Społecznej 
w dobrych rękach!

Nowy dyrektor DPS w Kadłubie
niem s. Janinę żegnali też mieszkań-
cy Domu i uczniowie ZSS przy DPS.

Na stanowisku dyrektora tej pla-
cówki zastąpiła ją s. Aldona Deczew-
ska, powołana przez Przełożoną Pro-
wincjalną Sióstr Franciszkanek Mi-
sjonarek Maryi, s. Marzenę Dzikow-
ską z dniem1 stycznia br.
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Po raz czwarty już Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie 

w Strzelcach Opolskich zorganizo-
wało bal karnawałowy rodzin za-
stępczych. Tym razem, a było to 18 
stycznia, impreza odbyła się w Sta-
niszczach Wielkich w restauracji 
„Gościniec Jaguś”. Uroczystość roz-
począł Janusz Żyłka, członek Zarzą-
du Powiatu Strzeleckiego, który po-
dziękował rodzinom za opiekę nad 
dziećmi i życzył wszelkiej pomyśl-

Wychodząc naprzeciw Państwa 
oczekiwaniom przedstawiamy 

możliwość składania wniosków na 
turnusy rehabilitacyjne i przedmio-
ty ortopedyczne w formie elektro-
nicznej.

Dostępne są nowe druki wnio-
sków na dofinansowanie ze środków 
PFRON turnusów rehabilitacyjnych 
i przedmiotów ortopedycznych.

Szanowni Państwo,
od 1 stycznia 2020 roku wnio-

ski na dofinansowanie ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilita-
cyjnego Osób Niepełnosprawnych 
do turnusów rehabilitacyjnych lub 
przedmiotów ortopedycznych moż-
na składać w formie elektronicznej, 
bez wychodzenia z domu. Wykorzy-
stując darmowy SYSTEM SOW – Sys-
tem Obsługi Wsparcia (sow.pfron.
org.pl).

Zmiany ważne dla osób 
niepełnosprawnych!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich infor-
muje o ważnych zmianach w 2020 roku dla osób niepełnosprawnych

Wykorzystanie środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich przedstawia wykorzystanie środków PFRON w roku 
2019 na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej. 

Lp Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej
Kwota przyznana 

Uchwałą Rady Powiatu 
Strzeleckiego *

Ilość zrealizowanych 
wniosków w 2019 r.

Kwota zrealizowanych 
wnioskóww 2019 r.

1 Warsztaty Terapii Zajęciowej 633 360,00 zł 35  633 360,00 zł 
2 Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

456 604,00 zł
50  97 094,00 zł 

3 Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze 783  359 510,00 zł 

4 Usługi tłumacza języka migowego 
i tłumacza-przewodnika 0,00 zł 0  0,00 zł 

5 Likwidacja barier architektonicznych 
26 924,00 zł

3  12 000,00 zł 
6 Likwidacja barier w komunikowaniu się 2  1 907,20 zł 
7  Likwidacja barier  technicznych 16  13 016,80 zł 

8 Uczestnictwo osób niepełnosprawnych 
 i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 56 866,00 zł 57 (w tym 25 

opiekunów)  56 866,00 zł 

9 Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób 
niepełnosprawnych 14 750,00 zł 4  14 750,00 zł 

 RAZEM  1 188 504,00 zł  1 188 504,00 zł 
*Kwota przyznana Uchwałą Nr XIV/145/19 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającą Uchwałę Nr V/64/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2019 r. 

IV Bal karnawałowy  
dla Rodzin Zastępczych

ności w rozpoczynającym się roku 
2020. 

Oprawę muzyczną, zabawy, kon-
kursy a także watę cukrową zapewnił 
uczestnikom zespół SKELETON z Ko-
lonowskiego. Każda rodzina biorą-
ca udział w konkursie otrzymała na-
grodę. W balu, który trwał ponad 4 
godziny, udział wzięło ok. 120 osób, 
a w tym Elza, Spiderman, czarowni-
ce, księżniczki a także biedronka, pi-
rat i smerf. Między innymi tak prze-

brane dzieci można było spotkać na 
pięknej sali balowej w Staniszczach 
Wielkich. 

Bal zorganizowano dzięki środ-
kom unijnym w ramach projektu „Bli-
żej rodziny i dziecka – wsparcie ro-
dzin przeżywających problemy opie-
kuńczo-wychowawcze oraz wsparcie 
pieczy zastępczej – II edycja w ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Opolskiego 
2014-2020 (RPO WO).

Aby złożyć wniosek za pośrednic-
twem SOW należy:
1. zarejestrować się na Platformie 

SOW,
2. posiadać adres poczty elektro-

nicznej,
3. posiadać profil zaufany ePUAP 

lub podpis elektroniczny.
Wykorzystując system SOW 

można złożyć wniosek elektronicz-
nie również w dzień wolny od pra-
cy. W związku z możliwością skła-
dania w całej Polsce wniosków 
przez internet, druki wniosków zo-
stały zmienione i ujednolicone. 
Na stronie internetowej Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskich oraz w sys-
temie (sow.pfron.org.pl) jest moż-
liwość pobrania lub wydrukowa-
nia nowych wniosków. Zachęca-
my również do odwiedzania strony 

PFRON (https://www.pfron.org.pl) 
oraz obejrzenia filmu instruktarzo-
wego dotyczącego założenia Profi-
lu Zaufanego:(https://portal-sow.
pfron.org.pl/opencms/export/si-
tes/pfron-sow/sow/jst/aktualno-
sci/page/index.html). Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Strzel-
cach Opolskich przystąpiło do Sys-
temu Obsługi Wsparcia w 2019 ro-
ku. Wnioskodawcy skorzystali już ze 
złożenia wniosków on-line w Pro-
gramie „Aktywny Samorząd” na do-
finansowanie do kosztów kształce-
nia na poziomie wyższym. 

Specjalnie dla Państwa PFRON 
uruchomił bezpłatną infolinię, gdzie 
dzwoniąc można uzyskać szczegóło-
we informacje dotyczące składania 
wniosków w systemie SOW: 800 889 
777 (czynna w dni robocze, w godzi-
nach od 9.00 do 17.00). 

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
Wydział Komunikacji i Transportu

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. przepisów 
o karach finansowych w wysokości do 1.000 zł za brak rejestra-

cji pojazdów, brak zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu w terminie 
30 dni, w Wydziale Komunikacji i Transportu odnotowuje się znacznie 
zwiększoną liczbę klientów, przez co czas oczekiwania na załatwienie 
sprawy również się wydłuża.

Największa ilość klientów kumuluje się w godzinach dopołudnio-
wych, dlatego koniecznym jest zapewnienie pełnej obsady stanowisk 
pracy od godz. 7.30.

Przypominamy również, że:
1) istnieje możliwość złożenia wniosku wraz z kompletem dokumen-

tów do rejestracji lub wniosku o zbyciu pojazdu w biurze INFORMA-
CJA  na parterze Starostwa -  za potwierdzeniem,

2) istnieje możliwość telefonicznego zarezerwowania sobie dnia i go-
dziny rejestracji  tel. 77 440 17 03.

3) istnieje możliwość złożenia wniosków o rejestracją pojazdów  rów-
nież  elektroniczne za pośrednictwem skrzynki podawczej ESP PiK 
uruchomionej pod adresem: www.esp.pwpw.pl

4) pełna informacja dotycząca spraw załatwianych w Wydziale Komu-
nikacji znajduje się na stronie BIP Powiatu Strzeleckiego www.bip.
powiatstrzelecki/MOJA SPRAWA – WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Serdeczne wyrazy współczucia
Panu Zdzisławowi Walotkowi

po śmierci Mamy
składają 

Zarząd Powiatu Strzeleckiego, Rada Powiatu Strzeleckiego,  
Pracownicy Starostwa Strzeleckiego

Serdeczne wyrazy współczucia 
Rodzinie po śmierci 

Pani Barbary Bańczyk
Radcy Prawnemu w dawnym Urzędzie Rejonowym  

w Strzelcach Opolskich
składają

Zarząd i Rada Powiatu Strzeleckiego oraz pracownicy Starostwa

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania krewnym, przyjaciołom, kolegom z Koła PTTK 
„Kamienie Szlachetne”, znajomym, współpracownikom, sąsiadom, oraz 

wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystości pogrzebowej

    śp. Józefa Nykla
składa Rodzina

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

Nasza Rzecznik w Krajowej Radzie
Prawniczka, po studiach na Uni-

wersytecie Śląskim w Katowi-
cach. Od 14 lat Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów w naszym powiecie. 
Małgorzata Płaszczyk-Waligórska. To 
nazwisko jest znane nie tylko z po-
rad w naszej gazecie, ale i z wystą-
pień radiowych, ze spotkań organi-
zowanych w różnych grupach wieko-
wych (od młodzieży po seniorów) we 
wszystkich gminach naszego powia-
tu, z różnych akcji prokonsumenc-
kich. Zaangażowana i bardzo aktyw-
na. Doceniona została za to w ubie-
głym roku i zdobyła wyróżnienie Pre-
zesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów za zasługi na rzecz 
ochrony konsumentów.

Udziela porad przy osobistych 
spotkaniach i przez telefon, co wła-
ściwie jest rzadkością, jak mówi, bo 
zawsze lepiej mieć wgląd do doku-
mentów, ale w prostych przypad-
kach nawet rozmowa może pomóc. 
Każdego roku mieszkańcy naszego 
powiatu zgłaszają się z około 3,5 ty-
siącami spraw, z czego 400-500 wy-
maga interwencji bezpośredniej 
Rzecznika. 

Przyznaje też, że nasza - konsu-
mentów – świadomość własnych 
praw jest coraz większa, i zgłaszają 
się do niej ludzie ze znacznie bardziej 
skomplikowanymi sprawami niż było 
to na początku. Nie brak jednak cią-
gle przypadków, gdy właściwie „na 
własne życzenie” dajemy się osku-
bać nieuczciwym przedsiębiorcom. 
Albo słyszymy tylko to, co chcemy 
usłyszeć, albo bierzemy udział w po-
kazach, które kończą się dla nas nie-
chcianym zakupem drogiego sprzę-
tu, albo podpisujemy umowę nie 
czytając jej bardzo uważnie. Z takim 
właśnie przypadkiem wiąże się spra-
wa ciągnąca się już od 2015 roku. Je-
den z mieszkańców naszego powia-
tu chciał zawrzeć umowę konsolida-
cji kredytów w banku. Zawarł ją, ale 
nie zorientował się, że firma pośred-
nictwa finansowego dała mu dwie 
umowy do podpisania – na te same 
kredyty. Spłacał je i spłacał. Było te-
go jakoś dużo. Wreszcie się zoriento-
wał, że coś jest nie tak. Pośrednik fi-
nansowy okazał się oszustem. Mało 
tego – to była zorganizowana grupa 
przestępcza. Sprawę prowadzi Pro-

Koronawirusy to 
RNA-wirusy, które 

odpowiedzialne są za 
około 10-20 % przeziębień 
oraz za epidemie schorzeń 
dróg oddechowych, które 
występują co ok. cztery 

lata. Koronawirusy atakują 
głównie ssaki i ptaki. 

Ich genom zbudowany 
jest z RNA. Ich nazwa 
pochodzi od otoczki 

przypominającej koronę, 
która widoczna jest wokół 
wirionów w mikroskopie 

elektronowym.

Źródło: www.medonet.pl

Do Chin, Tajlandii czy w inne rejony 
Azji podróżuje nie tak wielu miesz-
kańców naszego powiatu, jak np. 
do Niemiec, właśnie do Bawarii, czy 
do Czech… 
– Stwierdzono, że pierwotnymi źró-
dłami zarażenia koronawirusem 
mieszkańców Wuhan prawdopodob-
nie były węże – niemrawiec prążko-
wany i kobra pospolita. Teraz jednak 
wiadomo, że wirus może przenosić 
się z człowieka na człowieka, jednak 
zakres tej transmisji nie jest jeszcze 
w pełni znany. Istotne jest, że zara-
żenie koronawirusem może prowa-
dzić do ciężkiego zapalenia płuc, któ-
re może się stać przyczyną śmierci.
A pierwsze objawy zarażenia po-
dobne są do grypy…
– Istotnie: wysoka gorączka, powy-
żej 38 stopni, ból głowy, ból gardła 
i kaszel, uczucie wyczerpania, brak 
apetytu oraz trudności w oddycha-

Koronawirus z Chin – mamy się czego bać?
niu. Mamy teraz sezon zachorowań 
na grypę i choroby grypopodobne, 
coraz częstsze są przypadki przezię-
bień. Dlatego tak ważne jest unika-
nie większych zgromadzeń i higiena, 
higiena, higiena. Czyli: częste mycie 
rąk, niedotykanie ust brudnymi ręka-
mi, jedzenie w sprawdzonych miej-
scach i picie wody ze sprawdzonych 
źródeł.
Kiedy dopadnie mnie gorączka, 
mam kaszel, idę do lekarza i…   
- Najważniejsza jest diagnostyka. 
Wszyscy powinniśmy mieć świado-
mość, że w każdym przypadku, kie-
dy nas coś zaniepokoi we własnym 
samopoczuciu, powinniśmy wybrać 
się do lekarza. W każdym przypadku, 
bo przecież grypa też może mieć bar-
dzo ciężki przebieg i też w skrajnych 
przypadkach może okazać się choro-
bą śmiertelną. 

(mg)

Podobnie – „srebro” przez Tech-
nikum w CZKiU. Dodatkowo – „sre-
bro” dla Technikum w Zawadzkiem! 
Z takich sukcesów możemy się tyl-
ko cieszyć. Pamiętać trzeba, że nasze 
szkoły, w odróżnieniu od tych z sa-
mej czołówki, nie przyjmują uczniów 
wyłącznie ze świetnymi wynikami po 
egzaminach kończących poprzed-
ni etap nauki, u nas nie ma progów 
przyjęć. W dodatku wszystkie nasze 
szkoły średnie usytuowane są w ma-
łych ośrodkach, a więc wiadomo – 
chociaż nad tym bolejemy - że część 
młodzieży wywodzącej się z naszego 
środowiska wybierze naukę w więk-
szych miastach. Szkoda, bo jednak 
ten ranking 2020 po raz kolejny po-
twierdza, że grona pedagogiczne na-
szych placówek oświatowych po-
trafią tak pracować, by dobre wy-
niki osiągali nie tylko najzdolniejsi 
uczniowie, ale i ci, których do na-
uki trzeba mocno zachęcać. Podkre-
ślić też trzeba, że takich wyników nie 
byłoby bez dobrej atmosfery w szko-
łach, bez współpracy i zaangażowa-

nia rodziców, no i nas - samorządu 
powiatowego, który stara się zapew-
nić jak najlepszą bazę dla szkół i jak 
najlepsze warunki pracy dla nauczy-
cieli. 

- „Złoto” i srebro” w ogólnopol-
skim rankingu to jedno. Drugie – 
stale utrzymująca się wysoka pozy-
cja naszych szkół w województwie – 
dodaje wicestarosta W. Gaida. – LO 
im. Władysława Broniewskiego nie 
spada poniżej czwartego miejsca na 
Opolszczyźnie. W pierwszej dziesiąt-
ce od dawna jest technikum w CKZiU, 
a teraz do tego grona, czyli do pierw-
szej dziesiątki, dołączyło technikum 
w Zawadzkiem. To są istotne powody 
do dumy. W dodatku jest to na pew-
no czynnik motywujący nas wszyst-
kich. Od lat powtarzam, że eduka-
cja to podstawa wszelkich sukcesów. 
Tych małych, i tych dużych. Stawiać 
więc trzeba na to, by jej poziom był 
jak najwyższy. My staramy się to czy-
nić, choć oczywiście nasze działania 
są dość ograniczone. Jesteśmy tylko 
samorządem.

Złote i srebrne szkoły!  
To nasze szkoły!
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Na początku stycznia odbyło się 
uroczyste wręczenie certyfika-

tów Transedu dla uczniów CKZiU  
i opiekuna – pana Krzysztofa Kalisza, 
którzy zdali dość trudny egzamin na 
znajomości branży TSL i języka obce-
go. Swój wysoki poziom wiedzy i zna-
jomości branży logistyczno-spedy-
cyjnej potwierdzili Artur, Michał i Łu-
kasz z kl. 4 TLT oraz Mateusz z 4 TSB.  

Certyfikat dla uczniów 
CKZiU

Mamy więc certyfikowanych spe-
cjalistów z dziedziny Transport dro-
gowy, Spedycja i Manager w bran-
ży TSL. Warto podkreślić, iż dodatko-
wym czynnikiem trudności była du-
ża liczba pytań (ponad 60) na każdy 
certyfikat, ograniczony czas na od-
powiedź, brak możliwości jej zmia-
ny i próg poprawności 75 proc.  Gra-
tulujemy!

Końcówka ubiegłego roku okaza-
ła się bardzo miłym czasem dla 

społeczności szkolnej strzeleckie-
go liceum, ponieważ Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych RP oraz Funda-
cja ,,Znak” przyznały placówce wyjąt-
kowy w skali kraju certyfikat ,,Szkoły 
Nowoczesnej Edukacji Globalnej”.

Zagadnienia związane z zależno-
ściami między Globalnym Południem 
a Globalną Północą, tematyka spra-
wiedliwego handlu czy zmian klima-
tu to nie tylko hasła częste ostatnio 
w mediach, ale również problemy, 
o których od lat nie waha się rozma-
wiać licealna młodzież. Cele Zrówno-
ważonego Rozwoju trafiają w szko-
le do publicznego obiegu dzięki jej 

Liceum z ministerialnym 
certyfikatem

kampaniom informacyjnym, hap-
peningom, flash mobom, kwestom 
charytatywnym. 

Wrażliwi młodzi ludzie nigdy nie 
zawodzą i dzięki takiej postawie 
szkoła wspomogła dzieci z Jemenu, 
szkoły z Afryki czy dołożyła swoją ce-
giełkę do budowy studni w Sudanie. 
Współpraca z instytucjami, stowa-
rzyszeniami i organizacjami działa-
jącymi na rzecz propagowania edu-
kacji globalnej okazała się tu nie-
odzowna i bardzo owocna.

Nasz świat to globalna wioska, 
stwierdził McLuhan. W strzeleckim li-
ceum wiadomo o tym już od kilkuna-
stu lat. 

Dorota Maćkula

Tego samego dnia podpisano rów-
nież umowę z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego – firmą M5 Biuro Ob-
sługi Inwestycji Budowlanych Mate-
usz Sinicki z siedzibą w Niemodlinie. 
Dwa tygodnie później, czyli 18 grud-
nia ub.r. przekazano teren i plac bu-
dowy. I prace ruszyły. Pogoda sprzy-
ja, więc zapowiada się, że wszystko 
przebiegnie zgodnie z harmonogra-
mem i zostanie dotrzymany termin 
zakończenia inwestycji, planowany 
na początek lipca tego roku.

- Ta inwestycja jest nie tylko naj-
większa pod względem finanso-
wym – podkreśla wicestarosta Wal-
demar Gaida – ale i stanowi novum 
w zakresie proekologicznych rozwią-
zań, których do tej pory w żadnym 
z obiektów należących do Powiatu 
Strzeleckiego nie zastosowano. Naj-
ważniejsze z nich to zastąpienie ko-
tła węglowego, czyli dotychczaso-
wego źródła ciepła, trzema grun-
towymi pompami ciepła, zasilany-
mi aż 90 sondami o głębokości 100 
m każda. Pompy ciepła ogrzeją rów-
nież wodę w obiekcie, a wspomaga-
ne będą w tym przez 60 kolektorów 

słonecznych. Te zostaną zainstalowa-
ne na dachu DPS od strony dziedziń-
ca. Z tym wiąże się również wymiana 
całej instalacji centralnego ogrzewa-
nia i oczywiście grzejników. W naj-
większym skrócie wyliczmy jeszcze: 
wymianę oświetlenia na energoosz-
czędne LED, wymianę wszystkich 
drzwi zewnętrznych i okien, ocieple-
nia zewnętrza piwnic, a także ocie-
plenia stropu pod nieogrzewanym 
poddaszem grubą warstwą wełny 
mineralnej. Nastąpi także wymiana 
wentylacji mechanicznej w kuchni 
i pralni, zamontowane zostaną cen-
trale wentylacyjne z rekuperacją. In-
stalację zimnej wody oraz kanaliza-
cję czeka modernizacja. Cały obiekt 
zyska też nową elewację.

- Zakres prac jest naprawdę duży, 
a to wszystko dzięki realizacji projek-
tu w ramach Subregionu Kędzierzyń-
sko-Strzeleckiego, którego liderem 
jest Gmina Kędzierzyn-Koźle, a Po-
wiat Strzelecki jednym z partnerów. 
Jednak nie doszłoby do tej inwesty-
cji, gdyby Rada Powiatu na wnio-
sek Zarządu nie zdecydowałaby się 
na podniesienie kwoty o 625 tysię-

cy złotych  – podkreśla wicestarosta 
W. Gaida. – To ostatecznie przeważy-
ło, bo wreszcie znalazł się wykonaw-
ca, w siódmym przetargu!

Warto też dodać, że wszystkie 
prace prowadzone są przy nieprze-
rwanej pracy Domu Pomocy Spo-
łecznej.

Jak informuje dyrektor Jolanta 
Osuch, wszyscy mieszkańcy zosta-
li przez nią osobiście poinformowa-
ni o pracach budowlanych. – Nie by-
ło protestów – śmieje się. – Wręcz 
przeciwnie, wszyscy są zaintereso-
wani, kiedy to w ich pokojach za-
cznie się coś dziać, a oni sami są nie 
tylko gotowi do współpracy, ale i do 
przeniesienia się – czasowego – do 
sali balowej. Zamieszkać przecież 
w takim miejscu to jest coś!

Cała wartość inwestycji wyno-
si 8.728.537 zł, z czego 2.615.220 zł 
stanowi dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej. 

Mieszkańcy wreszcie się doczekali!

Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka

Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów. 
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Druk: Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafi a

ul. Baczyńskiego 25A, 
41-203 Sosnowiec

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

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

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

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

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

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

tel kom. 604 540 402 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

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

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

Informujemy, iż punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany  w siedzibie  Urzędu 
Miasta i Gminy w Kolonowskiem oraz w siedzibie  Urzędu Gminy w Izbicku  w 2020 r. 
nie będzie funkcjonał. Przyczyną przeniesienia dyżuru, które dotychczas odbywały się w 
w/w lokalizacjach  jest niska frekwencja w punktach co obrazuje poniższa tabelka – dla 
porównania frekwencja w punkcie w Strzelcach Opolskich. Powyższe rozwiązanie ma się 
przyczynić do zwiększenia dostępności nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców 
Powiatu Strzeleckiego w punktach, które cieszą się  największym zainteresowaniem.  
Mieszkańcy gmin Kolonowskie i Izbicko będą mogli korzystać z pozostałych punktów 
zlokalizowanych na terenie powiatu. Ponadto nadal zachowane zostanie uprawnienie osób  
ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, 
oraz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z 
dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 
2017 r. poz. 1824), którym może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone 
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza 
punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

ROK 2019 I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Suma dla po-
szczególnego 

punktu
Strzelce 
Opolskie 32 54 62 58 66 64 67 49 60 61 24 573

Izbicko 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 6

Kolonowskie 1 1 4 5 0 0 2 3 3 2 1 22

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji  

na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2020 r.
Na terenie Powiatu Strzeleckiego od 1 stycznia 2020 r.  działalność rozpoczną 3  punk-
ty, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja, świadczona osobiście przez adwokata,  radcę 
prawnego lub doradcę obywatelskiego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Harmonogram oraz zasady udzielania 
znajdują się poniżej:

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 
• poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysłu-

gujących prawach i obowiązkach, w tym  w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub 
sądowoadministracyjnym,

• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
• przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem 

pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym 
lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadmini-
stracyjnym, 

• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych 
lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach 
postępowań,

• nieodpłatną mediację.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia 
tej działalności.

Kto może 
skorzystać                           

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady 
i która złoży stosowne oświadczenie.

Punkty, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna przez 
organizację pozarządową  „Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo 
Pomoc Edukacja Nowatorstwo” z siedzibą w Opolu (KRS 000445428) 

Lp. Lokalizacja punktu Dzień 
tygodnia

Godziny świadcze-
nia nieodpłatnej 
pomocy prawnej

1.

Ujazd - lokal znajdujący się w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Ujeździe, przy ul. Sła-
węcickiej 19, sala posiedzeń Ujazdowskiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości – II piętro.

Poniedziałek 13.00 – 17.00

2.

Zawadzkie - lokal znajdujący się w bu-
dynku Ośrodka Pomocy Społecznej, przy 
ul. Dębowej 11 (lokal oznaczony numerem 
A8).

Poniedziałek 13.00 – 17.00

3.
Leśnica - lokal znajdujący się w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Leśnicy przy ul. 1 Maja 
9 (lokal oznaczony numerem 16).

Wtorek 14:00 - 18.00

4.

Jemielnica - lokal znajdujący się w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Jemielnicy  przy ul. 
Strzeleckiej 67 (lokal oznaczony numerem 6 
budynek nr 2 – sala posiedzeń).

Środa 11.30 – 15.30

5.
Strzelce Opolskie - budynek Starostwa Po-
wiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jorda-
nowska 2 (lokal oznaczony nr 7 - parter)

Czwartek

15.00 -19.00 
– specjalizacja
 z Nieodpłatnej 

Mediacji

Zmiany w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej 
Punkt, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna 

przez adwokatów i radców prawnych 

Lp. Lokalizacja punktu Dzień tygodnia
Godziny świadczenia 
nieodpłatnej pomocy 

prawnej

1.

Strzelce Opolskie - budynek 
Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich, 
ul. Jordanowska 2 (lokal 
oznaczony nr 7 - parter)

Poniedziałek 14.00 - 18.00
Wtorek 14.00 - 18.00
Środa 14.00 - 18.00

Czwartek 11.00 - 15.00
Piątek 14.00 - 18.00

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Opis usługi

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie prob-
lemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji 
osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana 
o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.
W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie 
z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona 
pomoc w jego realizacji. 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w 
tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy 
z zakresu ubezpieczeń społecznych. 
W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona 
nieodpłatna mediacja.

Kto może 
skorzystać                           

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady 
i która złoży stosowne oświadczenie.

Punkt, w którym udzielane jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
przez organizację pozarządową „Stowarzyszenie SURSUM CORDA” 

z siedzibą w Nowym Sączu (KRS 0000020382)

Lp. Lokalizacja punktu Dzień 
tygodnia

Godziny świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego

1.

Strzelce Opolskie - budy-
nek Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich, ul. Jor-
danowska 2 (lokal oznaczony 
nr 7 - parter)

Poniedziałek 7.00 - 11.00
Wtorek 7.00 - 11.00
Środa 7.00 - 11.00

Czwartek 7.00 - 11.00
Piątek 7.00 - 11.00

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNA MEDIACJA

Opis 
usługi

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfl iktów, w której uczestnicy poszukują 
najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony 
w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest do-
browolna i poufna. 
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do 
rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i 
neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzin-
nych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również 
w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze 
sprawy do mediacji sądowej.
Usługa może obejmować również: 
• rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych 

metod rozwiązywania sporów.
• przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który 

osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.
Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skie-
rowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie 
zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Kto 
może 
sko-
rzy-
stać                           

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której 
nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej 
sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, 
nie musi spełniać tych warunków. 
Może to być także osoba prawna np.  fi rma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota 
mieszkaniowa,

W roku 2020 nieodpłatną mediację prowadzić będ ą wszystkie punkty pomocy prawnej lub 
poradnictwa obywatelskiego. Szczególnie polecamy specjalistyczny dyżur mediacyjny:

Lp. Lokalizacja punktu Dzień tygo-
dnia

Godziny świadczenia 
nieodpłatnej mediacji

1.

Strzelce Opolskie - budynek 
Starostwa Powiatowego w 
Strzelcach Opolskich, ul. Jor-
danowska 2 (lokal oznaczony 
nr 7 - parter)

Czwartek 15.00 - 19.00 

Uwaga:

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
oraz nieodpłatna mediacja  na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2020 roku

W każdym przypadku – nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego czy 
mediacji - termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  77 440 17 97 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: starostwo@powiatstrzelecki.pl
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu 
lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez 
telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

kuratura Okręgowa we Wrocławiu, 
ale… banki nie chcą czekać na spłatę 
kredytów. W tym konkretnym przy-
padku można by zapytać, co było 
ważniejsze: że konsument nie prze-
czytał dokładnie tego, co dostał do 
podpisu, czy to, że go oszukali – mó-
wi Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, 
nasz Rzecznik Konsumentów. Nasz 
powiatowy, ale i całego wojewódz-
twa opolskiego.

Właśnie została powołana 
w skład Krajowej Rady Rzeczników 
Konsumentów przy Prezesie UOKiK. 
To stały organ opiniodawczo-dorad-
czy Prezesa Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów w zakresie 
spraw związanych z ochroną praw 
konsumentów na szczeblu samorzą-
du powiatowego. Od stycznia tego 
roku każde województwo ma w tej 
radzie swojego przedstawiciela.
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• Szanuję swój podpis i nie podpisuję niczego zanim nie  przeczytam 
i zrozumiem.

• Chronię swoje dane osobowe, nie udostepniam ich nikomu, 
w szczególności nie udostępniam nikomu swojego dowodu 
osobistego.

• Nie decyduję się na nic pod wpływem chwili.
• Zachowuję dowody zakupów, kseruję paragony na duże kwoty.
• Nie wierzę nikomu na słowo.
• Nie wpuszczam akwizytorów, nie rozmawiam i nie godzę się na 

zproszenia na pseudopokazy.
• Gdy coś wpłacam biorę pokwitowanie.
• Nie odpisuję na podejrzane sms-y, nie loguję się na podejrznych 

stronach, nie oddzwaniam na nieznane numery.
• Korzystam z praw konsumenta (prawo de reklamacji, do odstąpienia 

od umowy na odległość itd.)

Nikt z nas nie jest samowystarczalny i by móc normalnie funkcjonować 
w społeczeństwie zmuszeni jesteśmy kupować i korzystać z usług przedsię-
biorców. Od postawy konsumentów zależy w dużej mierze przestrzega-
nie przepisów prawa konsumenckiego przez przedsiębiorców. Świadomi 
konsumenci kształtują swoje prawa w praktyce. Dlatego dobrze jest znać 
swoje prawa i umieć z nich korzystać w praktyce.

Gdy pojawi się problem: 
– ze sprzedawcą
– z usługodawcą
– z bankiem
– z operatorem telekomunikacyjnym
– z firmą ubezpieczeniową
– lub z innym przedsiębiorcą

zawsze można skorzystać z porady Rzecznika

Postanowienia Konsumenta 
na rok 2020

Już wiemy, czym oddychamy

Funkcjonuje od 20 stycznia i mo-
nitoruje w powietrzu stężenia: ben-
zenu, dwutlenku azotu, dwutlenku 
siarki, pyłu PM10 i PM2,5 oraz zanie-
czyszczenia zawarte w pyle PM10, 
tj. benzo(a)pirenu i metali (arsenu, 
kadmu, niklu i ołowiu). Stacja zloka-
lizowana została na terenie Publicz-
nego Przedszkola nr 9 w Strzelcach 
Opolskich, przy ul. Kardynała Wy-
szyńskiego. 

Ustawienie tej stacji - czego od 
dawna domagali się mieszkańcy – to 
wynik uwzględnienia przez Główne-
go Inspektora Ochrony Środowiska 
starań Powiatu Strzeleckiego oraz 
wspólnego sfinansowania „infra-
struktury” stacji (utwardzenia pod-
łoża, zainstalowania przyłącza elek-
trycznego oraz ogrodzenia stacji) 
przez dwa samorządy: Gminę Strzel-
ce Opolskie i Powiat Strzelecki, które 
wyłożyły na ten cel po niecałe 4,7 ty-
siąca złotych. Sama stacja jest nato-
miast własnością GIOŚ. 

Monitoring będzie prowadzony 
przez rok, aby wyniki pomiarów za-
nieczyszczeń powietrza mogły zobra-
zować jego faktyczną jakość. I dopie-
ro wtedy zapadnie decyzja, czy ta 
stacja zostanie przeniesiona w inne 
miejsce w naszym powiecie, czy też 
GIOŚ znajdzie dla niej lokalizację po-
za naszym terenem.

Już nie tylko w dużych miastach można sprawdzić jakość powietrza. W Strzelcach Opolskich, obok czujników jakości 
powietrza zainstalowanych przez samorząd gminny, pojawiła się automatyczna stacja pomiarowa. 

- Ten projekt trwa już do 18 lat – 
mówi Wojciech Majkowski, kierow-
nik szkolenia praktycznego w CKZiU 
w Strzelcach Opolskich, z wykształ-
cenia historyk. – Zaczęliśmy go 
wspólnie z Markiem Królikowskim, 
też historykiem. Dawno wprawdzie 
się wyprowadził z naszego powiatu, 
ale projekt trwa. Na początku towa-
rzyszyła nam jeszcze Patrycja Hurek, 
które była autorką zdjęć.

A ten projekt, o którym mowa to 
dokumentowanie stojących w na-
szym powiecie kapliczek i krzyży 
przydrożnych. W ciągu tych lat udało 
się sfotografować  ok. 400 obiektów. 
Wszystkie pokazane są na stronie in-
ternetowej, wraz z ich lokalizacjami, 
w podziale na gminy i miejscowości. 
Nie wszystkie mają opisy. Nie udało 
się do tego dotrzeć. Dlaczego?

- Czasem ludzie nie chcą się dzie-
lić swoją wiedzą, albo już sami nie 
pamiętają – mówi pan Wojciech. – 
Często, gdy widzą mnie z aparatem 
fotograficznym, traktują mnie z dy-
stansem i dość podejrzliwie: czy aby 
nie chcę czegoś ukraść, a gdy wyja-
śniam, że wręcz przeciwnie, chcę coś 
udokumentować zdjęciem, odcho-
dzą już spokojnie, ale - zachowują 
milczenie.

Wszystko zaczynało się obiecu-
jąco. Zapał nauczycieli przyciągnął 
uczniów. Też wkręcili się w robienie 
zdjęć i tworzenie opisów. Twórców 
projektu wspomógł też finansowo 
na początku Powiat Strzelecki. Teraz 
myśli się o tym, by wydać publikację 
z pełną dokumentacją. 

Do tego jednak trzeba jeszcze 
pracy. Brakuje opisów, historii po-
wstania obiektów. Trzeba to uzupeł-
nić i… Liczymy tu na pomoc naszych 
niezawodnych Czytelników.

W kolejnych numerach naszego 
dwutygodnika będziemy zamiesz-
czać zdjęcia i prosić o współpracę. 
Zawsze mogliśmy liczyć na Państwa 
pomoc. Wierzymy, że i tym razem 
nie będzie inaczej. 

Każdy przecież krzyż, każda ka-
pliczka jest ważna. Każda jest zadba-

Wiadomo jednak na pewno, że 
w roku 2021 w tym samym miejscu 
będą kontynuowane wyłącznie po-
miary pyłu PM10 na tzw. automa-
tycznej ministacji. 

A jak sprawdzić, czym oddycha-
my danego dnia? Wystarczy wejść 
na stronę główną Powiatu Strzelec-
kiego i w zakładce Aktualności od-
szukać „Mobilna automatyczna sta-
cja monitoringu jakości powietrza 

Nasze kapliczki i krzyże przydrożne

na, odnowiona. Nie ma zapomnia-
nej. No i jak wspomniano wcześniej 
– każdy z tych obiektów ma swo-
ją niepowtarzalną historię. Czasem 
związaną z tragedią, jak ten posta-
wiony ku upamiętnieniu młodej pa-
ry, która zginęła jadąc do ślubu, bo 
koń się spłoszył, albo w podzięce 
za zdrowie czy za szczęśliwy powrót 

z wojny. Albo ku pamięci synów, któ-
rzy na wojnie (tej pierwszej) zginęli. 
To krzyż ustawiony w Kadłubcu. Mło-
dzi ludzie zginęli we Francji, a rodzi-
nie po stu latach udało się tam odna-
leźć ich grób!

Tym zdjęciem zachęcamy Pań-
stwa do śledzenia naszego cyklu, 
który rozpoczynamy dziś.

w Strzelcach Opolskich”, po czym 
kliknąć w link „Tu możesz monitoro-
wać stan powietrza”. 

Nie znajdziemy tu wprawdzie 
skrótowej informacji o tym, że dziś 
u nas jakość powietrza jest bardzo 
dobra czy bardzo zła albo umiarko-
wana, ale znajdziemy wykresy dla 
każdego ze wspomnianych wyżej 
związków chemicznych i zanieczysz-
czeń zawartych w pyle.
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Strzelce Opolskie dnia 24.01.2020 r.

STAROSTA   STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-

stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (J.t. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1712), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu 
w dniu 23.01.2020r. na rzecz spółki Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o.  z sie-
dzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a, decyzji administracyjnej Nr 
24/2020 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na bu-
dowę tacy i i zbiornika magazynowego etanolu wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a, na działkach nr 1133/34, 
1133/36, obręb Strzelce Opolskie,

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architekto-
niczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 213 (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

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

O F E R T Y   P R A C Y

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

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

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

www.pup-strzelce.pl

  

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

UWAGA !!!   
ZAPISY NA SZKOLENIE: 

BRUKARZ 
(z uprawnieniami operatora zagęszczarek 

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

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

NABÓR TRWA DO 30.04.2015r.

Kontakt i szczegółowe informacje:
Powiatowy Urząd Pracy 

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

OGŁOSZENIE!!!
 

w dniu 24.04.2015 roku 
o godz. 10.00 

 
w PUP w Strzelcach Opolskich;

 sala nr 22 – I piętro

spotkanie rekrutacyjne z Agencją Pracy :
RANDSTAD POLSKA

miejsce pracy: 
OLSZOWA

(zatrudnienie przez pierwszy okres w Czechach - Žebrak)

na stanowisko:
- pracownik produkcji

Proszę zabrać ze sobą: CV

POWIATOWY  URZĄD  PRACY 
W  STRZELCACH  OPOLSKICH

 INFORMUJE, 
IŻ  W  CHWILI  OBECNEJ  PRZYJMOWANE  

I  RALIZOWANE  BĘDĄ  WNIOSKI  PRACODAWCÓW 
O  ZORGANIZOWANIE   STAŻU 

DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH 
DO 30 ROKU ŻYCIA!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Dodatkowe  informacje można uzyskać w PUP 

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

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

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

ul. Gogolińska 2a
47-100 Strzelce Op.

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

http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

STANOWISKO
MIEJSCE 

WYKONYWANIA 
PRACY

WYMAGANIA, OCZEKIWANIA PRACODAWCY:

NAUCZYCIEL 
MATEMATYKI

JEMIELNICA - wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe,
-  przygotowanie pedagogiczne,

NAUCZYCIEL 
INFORMATYKI

JEMIELNICA - wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe,
-  przygotowanie pedagogiczne,

INFORMATYK/
AKUSTYK

STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie 
- komunikatywna znajomość j. angielskiego

SPECJALISTA DS. 
KONTROLINGU

ZIMNA WÓDKA - wykształcenie wyższe z zakresu finansów,
- dobra znajomość j. angielskiego
- znajomość programu Excel

SPRZEDAWCA STRZELCE 
OPOLSKIE(praca 
także dla osób 

z orzeczonym stopniem 
o niepełnosprawności)

SPRZEDAWCA 
W SKLEPIE 

MEBLOWYM

STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie,

FRYZJER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie kierunkowe
SPRZĄTACZKA STZRELCE OPOLSKIE

INSTALATOR WOD – 
KAN., CO I GAZ

STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
-- uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji 
– grupa G3
- 2 lata doświadczenia zawodowego

ŚLUSARZ – 
ENERGETYK SIECI

ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,

ŚLUSARZ - 
MECHANIK

ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe

PRACOWNIK 
TRANSPORTU 

KOLEJOWEGO – DO 
PRZYUCZENIA

ZAWADZKIE

- wykształcenie zasadnicze zawodowe

TOKARZ - ŚLUSARZ ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
TOKARZ - SZLIFIERZ ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe

KIEROWCA/ 
KONDUKTOR

STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
- prawo jazdy kat. D,
- świadectwo kwalifikacji na przewóz osób,

PRACOWNIK 
BUDOWLANY

STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- praca na wysokości powyżej 3 m – 2 lata 
doświadczenia zawodowego

PRACOWNIK 
BUDOWLANY 

STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,

PRACOWNIK 
BUDOWLANY

POLSKABELGIA

ELEKTRYK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji 
– grupa G1
- 2 lata doświadczenia zawodowego

KUCHARZ ŚWINOUJŚCIE 
(zapewnione 

zakwaterowanie)
- wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunkowe

MAGAZYNIER ZIMNA WÓDKA - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- umiejętność obsługi komputera,

MAGAZYNIER/ 
LOGISTYK

OLSZOWA - wykształcenie zasadnicze zawodowe,- 
uprawnienia do obsługi wózków  jezdniowych

Dyżury pełnią:
1. Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., 

ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383 
2. Apteka „Gemini”, ul. Opolska 6, 

77/417-90-03
3. Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 

9, tel. 77/461-21-43
4. Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 

4/2, tel. 77/418-50-56 
5. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 

1a, tel. 77/461-46-05
6. Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów 

15, tel. 77/461-02-92
7. Apteka „DOZ Apteka. Dbam 

o Zdrowie”, ul. M. Prawego 7, tel. 
77/461-89-00

8. Apteka „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 
21, tel. 77/461-38-76

9. Apteka „Multifarm”, ul. Ligonia 
1A, tel. 77/415-20-55

DYŻURY APTEK W STRZELCACH OPOLSKICH W 2020 r.
Luty
1. „Vita” 
2. „Dr. Max” 
3. „DOZ Apteka”
4. „LIBRA”
5. „Multifarm”
6. „Pro-pharma”
7. „Gemini”
8. „Śląska”
9. „Słoneczna”
10. „Vita” 
11. „Dr. Max” 
12. „DOZ Apteka”
13. „LIBRA”
14. „Multifarm”

15. „Pro-pharma”
16. „Gemini”
17. „Śląska”
18. „Słoneczna”
19. „Vita” 
20. „Dr. Max” 
21. „DOZ Apteka”
22. „LIBRA”
23. „Multifarm”
24. „Pro-pharma”
25. „Gemini”
26. „Śląska”
27. „Słoneczna”
28. „Vita” 
29. „Dr. Max” 
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Informujemy, iż punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany  w siedzibie  Urzędu 
Miasta i Gminy w Kolonowskiem oraz w siedzibie  Urzędu Gminy w Izbicku  w 2020 r. 
nie będzie funkcjonał. Przyczyną przeniesienia dyżuru, które dotychczas odbywały się w 
w/w lokalizacjach  jest niska frekwencja w punktach co obrazuje poniższa tabelka – dla 
porównania frekwencja w punkcie w Strzelcach Opolskich. Powyższe rozwiązanie ma się 
przyczynić do zwiększenia dostępności nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców 
Powiatu Strzeleckiego w punktach, które cieszą się  największym zainteresowaniem.  
Mieszkańcy gmin Kolonowskie i Izbicko będą mogli korzystać z pozostałych punktów 
zlokalizowanych na terenie powiatu. Ponadto nadal zachowane zostanie uprawnienie osób  
ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, 
oraz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z 
dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 
2017 r. poz. 1824), którym może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone 
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza 
punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

ROK 2019 I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Suma dla po-
szczególnego 

punktu
Strzelce 
Opolskie 32 54 62 58 66 64 67 49 60 61 24 573

Izbicko 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 6

Kolonowskie 1 1 4 5 0 0 2 3 3 2 1 22

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji  

na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2020 r.
Na terenie Powiatu Strzeleckiego od 1 stycznia 2020 r.  działalność rozpoczną 3  punk-
ty, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja, świadczona osobiście przez adwokata,  radcę 
prawnego lub doradcę obywatelskiego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Harmonogram oraz zasady udzielania 
znajdują się poniżej:

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 
• poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysłu-

gujących prawach i obowiązkach, w tym  w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub 
sądowoadministracyjnym,

• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
• przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem 

pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym 
lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadmini-
stracyjnym, 

• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych 
lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach 
postępowań,

• nieodpłatną mediację.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia 
tej działalności.

Kto może 
skorzystać                           

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady 
i która złoży stosowne oświadczenie.

Punkty, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna przez 
organizację pozarządową  „Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo 
Pomoc Edukacja Nowatorstwo” z siedzibą w Opolu (KRS 000445428) 

Lp. Lokalizacja punktu Dzień 
tygodnia

Godziny świadcze-
nia nieodpłatnej 
pomocy prawnej

1.

Ujazd - lokal znajdujący się w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Ujeździe, przy ul. Sła-
węcickiej 19, sala posiedzeń Ujazdowskiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości – II piętro.

Poniedziałek 13.00 – 17.00

2.

Zawadzkie - lokal znajdujący się w bu-
dynku Ośrodka Pomocy Społecznej, przy 
ul. Dębowej 11 (lokal oznaczony numerem 
A8).

Poniedziałek 13.00 – 17.00

3.
Leśnica - lokal znajdujący się w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Leśnicy przy ul. 1 Maja 
9 (lokal oznaczony numerem 16).

Wtorek 14:00 - 18.00

4.

Jemielnica - lokal znajdujący się w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Jemielnicy  przy ul. 
Strzeleckiej 67 (lokal oznaczony numerem 6 
budynek nr 2 – sala posiedzeń).

Środa 11.30 – 15.30

5.
Strzelce Opolskie - budynek Starostwa Po-
wiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jorda-
nowska 2 (lokal oznaczony nr 7 - parter)

Czwartek

15.00 -19.00 
– specjalizacja
 z Nieodpłatnej 

Mediacji

Zmiany w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej 
Punkt, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna 

przez adwokatów i radców prawnych 

Lp. Lokalizacja punktu Dzień tygodnia
Godziny świadczenia 
nieodpłatnej pomocy 

prawnej

1.

Strzelce Opolskie - budynek 
Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich, 
ul. Jordanowska 2 (lokal 
oznaczony nr 7 - parter)

Poniedziałek 14.00 - 18.00
Wtorek 14.00 - 18.00
Środa 14.00 - 18.00

Czwartek 11.00 - 15.00
Piątek 14.00 - 18.00

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Opis usługi

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie prob-
lemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji 
osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana 
o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.
W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie 
z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona 
pomoc w jego realizacji. 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w 
tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy 
z zakresu ubezpieczeń społecznych. 
W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona 
nieodpłatna mediacja.

Kto może 
skorzystać                           

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady 
i która złoży stosowne oświadczenie.

Punkt, w którym udzielane jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
przez organizację pozarządową „Stowarzyszenie SURSUM CORDA” 

z siedzibą w Nowym Sączu (KRS 0000020382)

Lp. Lokalizacja punktu Dzień 
tygodnia

Godziny świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego

1.

Strzelce Opolskie - budy-
nek Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich, ul. Jor-
danowska 2 (lokal oznaczony 
nr 7 - parter)

Poniedziałek 7.00 - 11.00
Wtorek 7.00 - 11.00
Środa 7.00 - 11.00

Czwartek 7.00 - 11.00
Piątek 7.00 - 11.00

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNA MEDIACJA

Opis 
usługi

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfl iktów, w której uczestnicy poszukują 
najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony 
w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest do-
browolna i poufna. 
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do 
rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i 
neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzin-
nych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również 
w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze 
sprawy do mediacji sądowej.
Usługa może obejmować również: 
• rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych 

metod rozwiązywania sporów.
• przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który 

osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.
Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skie-
rowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie 
zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Kto 
może 
sko-
rzy-
stać                           

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której 
nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej 
sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, 
nie musi spełniać tych warunków. 
Może to być także osoba prawna np.  fi rma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota 
mieszkaniowa,

W roku 2020 nieodpłatną mediację prowadzić będ ą wszystkie punkty pomocy prawnej lub 
poradnictwa obywatelskiego. Szczególnie polecamy specjalistyczny dyżur mediacyjny:

Lp. Lokalizacja punktu Dzień tygo-
dnia

Godziny świadczenia 
nieodpłatnej mediacji

1.

Strzelce Opolskie - budynek 
Starostwa Powiatowego w 
Strzelcach Opolskich, ul. Jor-
danowska 2 (lokal oznaczony 
nr 7 - parter)

Czwartek 15.00 - 19.00 

Uwaga:

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
oraz nieodpłatna mediacja  na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2020 roku

W każdym przypadku – nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego czy 
mediacji - termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  77 440 17 97 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: starostwo@powiatstrzelecki.pl
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu 
lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez 
telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.
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zlokalizowanych na terenie powiatu. Ponadto nadal zachowane zostanie uprawnienie osób  
ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, 
oraz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z 
dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 
2017 r. poz. 1824), którym może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone 
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza 
punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

ROK 2019 I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Suma dla po-
szczególnego 

punktu
Strzelce 
Opolskie 32 54 62 58 66 64 67 49 60 61 24 573

Izbicko 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 6

Kolonowskie 1 1 4 5 0 0 2 3 3 2 1 22

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji  

na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2020 r.
Na terenie Powiatu Strzeleckiego od 1 stycznia 2020 r.  działalność rozpoczną 3  punk-
ty, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja, świadczona osobiście przez adwokata,  radcę 
prawnego lub doradcę obywatelskiego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Harmonogram oraz zasady udzielania 
znajdują się poniżej:

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 
• poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysłu-

gujących prawach i obowiązkach, w tym  w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub 
sądowoadministracyjnym,

• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
• przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem 

pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym 
lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadmini-
stracyjnym, 

• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych 
lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach 
postępowań,

• nieodpłatną mediację.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia 
tej działalności.

Kto może 
skorzystać                           

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady 
i która złoży stosowne oświadczenie.

Punkty, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna przez 
organizację pozarządową  „Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo 
Pomoc Edukacja Nowatorstwo” z siedzibą w Opolu (KRS 000445428) 

Lp. Lokalizacja punktu Dzień 
tygodnia

Godziny świadcze-
nia nieodpłatnej 
pomocy prawnej

1.

Ujazd - lokal znajdujący się w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Ujeździe, przy ul. Sła-
węcickiej 19, sala posiedzeń Ujazdowskiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości – II piętro.

Poniedziałek 13.00 – 17.00

2.

Zawadzkie - lokal znajdujący się w bu-
dynku Ośrodka Pomocy Społecznej, przy 
ul. Dębowej 11 (lokal oznaczony numerem 
A8).

Poniedziałek 13.00 – 17.00

3.
Leśnica - lokal znajdujący się w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Leśnicy przy ul. 1 Maja 
9 (lokal oznaczony numerem 16).

Wtorek 14:00 - 18.00

4.

Jemielnica - lokal znajdujący się w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Jemielnicy  przy ul. 
Strzeleckiej 67 (lokal oznaczony numerem 6 
budynek nr 2 – sala posiedzeń).

Środa 11.30 – 15.30

5.
Strzelce Opolskie - budynek Starostwa Po-
wiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jorda-
nowska 2 (lokal oznaczony nr 7 - parter)

Czwartek

15.00 -19.00 
– specjalizacja
 z Nieodpłatnej 

Mediacji

Zmiany w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej 
Punkt, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna 

przez adwokatów i radców prawnych 

Lp. Lokalizacja punktu Dzień tygodnia
Godziny świadczenia 
nieodpłatnej pomocy 

prawnej

1.

Strzelce Opolskie - budynek 
Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich, 
ul. Jordanowska 2 (lokal 
oznaczony nr 7 - parter)

Poniedziałek 14.00 - 18.00
Wtorek 14.00 - 18.00
Środa 14.00 - 18.00

Czwartek 11.00 - 15.00
Piątek 14.00 - 18.00

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Opis usługi

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie prob-
lemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji 
osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana 
o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.
W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie 
z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona 
pomoc w jego realizacji. 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w 
tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy 
z zakresu ubezpieczeń społecznych. 
W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona 
nieodpłatna mediacja.

Kto może 
skorzystać                           

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady 
i która złoży stosowne oświadczenie.

Punkt, w którym udzielane jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
przez organizację pozarządową „Stowarzyszenie SURSUM CORDA” 

z siedzibą w Nowym Sączu (KRS 0000020382)

Lp. Lokalizacja punktu Dzień 
tygodnia

Godziny świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego

1.

Strzelce Opolskie - budy-
nek Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich, ul. Jor-
danowska 2 (lokal oznaczony 
nr 7 - parter)

Poniedziałek 7.00 - 11.00
Wtorek 7.00 - 11.00
Środa 7.00 - 11.00

Czwartek 7.00 - 11.00
Piątek 7.00 - 11.00

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNA MEDIACJA

Opis 
usługi

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfl iktów, w której uczestnicy poszukują 
najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony 
w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest do-
browolna i poufna. 
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do 
rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i 
neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzin-
nych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również 
w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze 
sprawy do mediacji sądowej.
Usługa może obejmować również: 
• rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych 

metod rozwiązywania sporów.
• przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który 

osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.
Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skie-
rowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie 
zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Kto 
może 
sko-
rzy-
stać                           

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której 
nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej 
sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, 
nie musi spełniać tych warunków. 
Może to być także osoba prawna np.  fi rma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota 
mieszkaniowa,

W roku 2020 nieodpłatną mediację prowadzić będ ą wszystkie punkty pomocy prawnej lub 
poradnictwa obywatelskiego. Szczególnie polecamy specjalistyczny dyżur mediacyjny:

Lp. Lokalizacja punktu Dzień tygo-
dnia

Godziny świadczenia 
nieodpłatnej mediacji

1.

Strzelce Opolskie - budynek 
Starostwa Powiatowego w 
Strzelcach Opolskich, ul. Jor-
danowska 2 (lokal oznaczony 
nr 7 - parter)

Czwartek 15.00 - 19.00 

Uwaga:

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
oraz nieodpłatna mediacja  na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2020 roku

W każdym przypadku – nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego czy 
mediacji - termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  77 440 17 97 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: starostwo@powiatstrzelecki.pl
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu 
lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez 
telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Od 24 stycznia  2020 r. zmienia się dzień oraz godzina funkcjonowania  punk-
tu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Ujazd: z porad prawnika 
będzie można skorzystać w piątki w godzinach 11.00 – 15.00,   tak jak dotych-
czas w siedzibie Urzędu Miejskiego/ Ośrodka Pomocy Społecznej  w Ujeździe. 
Godziny pełnienia dyżurów przez pozostałe nie ulegają zmianie.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ: Z porad może skorzystać każda osoba, która nie 

jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosow-
ne oświadczenie.

OPIS USŁUGI:
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 

• poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  oraz o przysługują-
cych prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowa-
niem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadmini-
stracyjnym,

• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
• przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism pro-

cesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym 
i pism w toczącym  się postępowaniu sądowoadministracyjnym, 

• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub usta-
nowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

• nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych  z prowadze-
niem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia 
tej działalności.

Oto szczegółowe informacje, gdzie są zlokalizowane i w jakich godzinach są 
czynne punkty:

1. Punkt NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I MEDIACJI  prowadzony przez 
radców prawnych i adwokatów

Lp. Lokalizacja punktu Dzień 
tygodnia

Godziny świadczenia 
nieodpłatnej pomocy 

prawnej

1.

Strzelce Opolskie - budynek 
Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich,  
ul. Jordanowska 2 (lokal 
oznaczony nr 7 - parter)

Poniedziałek 14:00 -18:00
Wtorek 14:00 - 18:00
Środa 14:00 - 18:00

Czwartek 11:00 - 15:00
Piątek 14:00 - 18:00

2. Punkt NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I MEDIACJI  prowadzony przez 
Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo 
ul. Stanisława Dubois 18/3, 45-070 Opole, Numer KRS 0000445428 - orga-
nizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert.

Lp. Lokalizacja punktu Dzień 
tygodnia

Godziny świadczenia 
nieodpłatnej 

pomocy prawnej

1.

Zawadzkie - lokal znajdujący 
się w budynku Ośrodka Pomocy 
Społecznej, przy ul. Dębowej 11 
(lokal oznaczony numerem A8)

Poniedziałek 13:00 - 17:00

2.

Leśnica - lokal znajdujący się 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9 (lokal 
oznaczony numerem 16)

Wtorek 14:00 -18:00

3.

Jemielnica - lokal znajdujący się 
w siedzibie Urzędu Gminy  
w Jemielnicy  przy ul. Strzeleckiej 
67 (lokal oznaczony numerem 6 
budynek nr 2 – sala posiedzeń)

Środa 11:30 - 15:30

4.

Strzelce Opolskie - budynek 
Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich, ul. 
Jordanowska 2 (lokal oznaczony nr 
7 - parter)

Czwartek

15:00 - 19:00  
– specjalizacja 
 z Nieodpłatnej 

Mediacji

5.

Ujazd - lokal znajdujący się 
w siedzibie Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ujeździe, przy ul. 
Sławęcickiej 19, (lokal oznaczony 
numerem 1)

Piątek 11:00 - 15:00

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ: Z porad może skorzystać każda osoba, która nie 

jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosow-
ne oświadczenie.

OPIS USŁUGI: Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpo-
znanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji 
osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana  o przy-
sługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. W razie 
potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie  z osobą zaintere-
sowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realiza-
cji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, 
w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy 
z zakresu ubezpieczeń społecznych. W ramach poradnictwa obywatelskiego 
może być również świadczona nieodpłatna mediacja.

1. Punkt NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO i MEDIACJI  
prowadzony przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA ul. Lwowska 11, 33-
300 Nowy Sącz, Numer KRS 00000 20382 - organizację pozarządową wyło-
nioną w otwartym konkursie ofert.

Lp. Lokalizacja punktu Dzień 
tygodnia

Godziny świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego

1.

Strzelce Opolskie - 
budynek Starostwa 
Powiatowego  
w Strzelcach Opolskich,  
ul. Jordanowska 2 (lokal 
oznaczony nr 7 - parter).

Poniedziałek 7:00 - 11:00
Wtorek 7:00 - 11:00
Środa 7:00 - 11:00

Czwartek 7:00 - 11:00

Piątek 7:00 - 11:00

UWAGA! Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatne-
go poradnictwa obywatelskiego należy się uprzednio na wizytę umówić:
• telefonicznie pod numerem tel.: 77 440 17 97;
• za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: starostwo@po-

wiatstrzelcki.pl;
• osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich – po-

kój 201 ( II piętro).
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie po-

rad obywatelskich. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową 
nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w ko-
munikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliż-
sze informacje pod numerem podanym do zapisów. 

Strzelce Opolskie dnia 03.01.2020 r.

STAROSTA   STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (J.t. Dz.U.

z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości infor-
mację o wydaniu w dniu 03.01.2020 r. na rzecz spółki Zakład Gospodar-
ki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. 
Świerklańskiej 2, decyzji administracyjnej Nr 3/2020 z dnia 03.01.2020 
r. zmieniającej decyzję Nr 57/10 z dnia 04.03.2010r. zatwierdzającą pro-
jekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę kanalizacji sanitar-
nej łączącej ul. Opolską (dawniej Graniczną) w Żędowicach z ul. Ogrodową 
(oczyszczalnia ścieków) w Zawadzkiem (obiekt kategorii XXVI) na działkach 
nr: 2047, 1991/1, 1991/2, 1991/3, 1849, 2946, 1503, 1504, 1554, 1567/5, 
1534/2, 870/2, 870/5, 907, 870/4, 26/5, 3058/4, 3058/3 – Zawadzkie, 353 
– Żędowice - w części projektu budowlanego, w zakresie zmiany kanałów 
grawitacyjnych w ulicach 1-go Maja, Mickiewicza i Miarki, wymiany ist-
niejącej kanalizacji sanitarnej w ulicach 1-go Maja i Mickiewicza oraz ko-
rekty lokalizacji odgałęzień do posesji prywatnych w ww. ulicach, na dział-
kach nr 633/5, 634/1, 2831, 636/2, 2836, 638/4, 638/8, 639/4, 685, 1554, 
1534/2, 1522/5, 1533/6, 1555/1, 1568, 1576/1, 1577/1, 1578/1, 1579/1, 
1580/1, 1581/1, 1582/1, 1583/1, 1584/1, 1585/1, 1586/1, 1587/1, 1588/1, 
1567/5, 1849, 1848/4, 1851/5, 1852/1, 1853/1, 1854/1, 1855/1, 1856/1, 
1857/1, 1858/1, 1859/1, 1860/1, 1861/1, 1862/1, 1863/1, 2946, 2974, 
2947/3, 1944/3, 1946/1, 1948/3, 1949/1, 1991/3, obręb ewid. Zawadzkie, 
jednostka ewid. Zawadzkie. według załączonego projektu zmian.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Archi-
tektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 213 (w go-
dzinach 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

Nieodpłatna Pomoc Prawna/ Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie/  
Nieodpłatna Mediacja na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2020 r. 



Ad multos annos!
P O W I A T   S T R Z E L E C K I8

Zima w Powiatowym Centrum Kultury

Pan Sylwester Pietrucha, mieszkaniec Strzelec Opolskich, jubileusz 90-lecia urodzin 
obchodził 14 grudnia 2019 r. W tak wyjątkowym dniu odwiedził Go  

starosta Józef Swaczyna.

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  wszystkie  Jubilatki  odwiedzili przedsta-

wiciele władz Powiatu Strzeleckiego  z  listem  gratulacyjnym,  upominkiem  urodzinowym  i najlepszymi życzeniami.

Pani Wanda Rudkowska, mieszkająca w Ujeździe, swoje 90 urodziny obchodziła również  
1 stycznia br. W gronie gości nie mogło zabraknąć przedstawicieli samorządu:  
Janusza Żyłki członka Zarządu Powiatu i burmistrza Ujazdu  Huberta Ibroma.

Pani Anna Jonczyk, mieszkanka Ujazdu, 90 rocznicę urodzin świętowała 1 stycznia br. 
Z tej okazji Jubilatkę odwiedził w naszym imieniu Janusz Żyłka, członek Zarządu Powiatu 

Strzeleckiego, a także burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom.

Pani Genowefa Koźlik, mieszkająca w Żędowicach, 90 urodziny świętowała  
29 grudnia 2019 r. Z życzeniami i gratulacjami odwiedził Ją starosta Józef Swaczyna 

i burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski.


