
Będzie Święto Chleba 
w tym roku?

Z okazji 
Międzynarodowego Dnia Kobiet

wszystkim Mieszkankom powiatu strzeleckiego
życzymy zdrowia, spokojnych dni, bez trosk i obaw o przyszłość, 

radości i satysfakcji z pomyślnie zrealizowanych zamierzeń, 
tych małych i tych największych, zawodowych i osobistych.

Niech każda chwila życia będzie dla Was wyjątkowa! 

Zarząd i Rada Powiatu Strzeleckiego

Koronawirus pokrzyżował w zeszły roku wszystkie plany. 
Zaplanowaną na marzec presti żową imprezę Galę Lauri 

z wręczeniem nagród dla przedsiębiorców i dla Najlepszych 
Uczniów Powiatu Strzeleckiego i Nauczyciela Roku trzeba 
było odwołać. Latem, kiedy poluzowano trochę obostrzenia, 
wydawało się, że do września sytuacja się unormuje na tyle, że 
z zachowaniem odpowiedniego dystansu i przy mniejszej niż 
zazwyczaj liczbie uczestników możliwe będzie zorganizowanie  
Święta Chleba. Niestety, nie było.

Zaczynamy remonty 
na drogach

Jaki jest stan dróg po zimie – każdy 
widzi.  - Przyzwyczailiśmy się do zim ła-

godnych, bez dużych opadów śniegu, bez 
mrozu. W tym roku było inaczej – przypo-
mina starosta Józef Swaczyna – a właśnie 
te dwa czynniki, czyli woda i mróz są 
czynnikami niszczącymi nawierzchnię. 
Do tego dochodzi zużycie materiału, bo 
przecież każdy pojazd, szczególnie ciężki, 
niszczy asfalt. No i posypywanie dróg solą 
i piaskiem - jeśli na drodze coś się roztopi, 
wsiąka w asfalt. Potem zamarza ponow-
nie, powodując w nim mikropęknięcia. 
Często mówi się, że w Skandynawii, 

gdzie mrozy są znacznie większe niż u 
nas, drogi są lepsze. Zapewne to prawda, 
ale tam nie odśnieża się dróg i nie posy-
puje ich solą codziennie, a u nas każdy 
chce mieć drogę czarną. Efekty mamy w 
postaci dziur. Przystępujemy jednak do 
remontów. Niestety, nie będziemy mogli 
liczyć na oszczędności, jak zdarzało się to 
ostatnimi laty - gdy śniegu i mrozu nie 
było - z akcji „zima”, które przeznacza-
liśmy na remonty bieżące. W tym roku 
(a właściwie od połowy grudnia ub.r.) ta 
akcja kosztowała nasz samorząd ponad 
milion złotych. 

Nasza porodówka najlepsza!
Fundacja Rodzić po Ludzku od lata walczy o jak najlepsze warunki rodzenia i opieki okołoporodowej. 

Właśnie został opublikowany najnowszy ranking szpitali położniczych (dokładnie 8 marca, w Dniu Kobiet!).
W województwie opolskim pierwsze miejsce z 70 pkt. na 100 zajął nasz szpital! 
Serdeczne gratulacje dla całego zespołu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego!
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Dwudziesta siódma w tej kadencji sesja odbyła 
się 24 lutego, a uczestniczyło w niej 18 radnych.

Do zaproponowanego porządku obrad na wniosek 
starosty Józefa Swaczyny wniesione zostały dwie auto-
poprawki do uchwał w sprawach: zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 
2021-2024 oraz zmiany budżetu i zmian w budżecie 
Powiatu Strzeleckiego na rok 2021.

Zanim przystąpiono do obrad, radny Ryszard Pagacz 
zapytał o dalszy tok postępowania w związku z odstą-
pieniem przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego od zamiaru 
likwidacji szkół specjalnych przy DPS w Zawadzkiem: 
czy uchwała Rady podjęta na ostatniej sesji nie musi 
być uchylona?

Wicestarosta Waldemar Gaida:  - Uchwała zamiaro-
wa jest rozpoczęciem pewnych procedur, powiadomie-
nia rodziców, pracowników, kuratora oświaty, który po 
analizie i rozpatrzeniu wniosku wydaje opinię. Zarząd po 
konsultacji z rodzicami zdecydował się na odstąpienie 
od zamiaru likwidacji szkół. Niczym to nie skutkuje, jest 
zamknięciem całego procesu. 

Następnie Informację o pracy Zarządu Powiatu 
w okresie międzysesyjnym przedstawił starosta J. 
Swaczyna.

Radny Sławomir Tubek: - W międzyczasie uczestni-
czył Pan w konferencji Związku Powiatów Polskich, czego 
dotyczyło to spotkanie?

Starosta J. Swaczyna: - Uczestniczyłem w konfe-
rencji zdalnej 16 lutego, na której omawiano bieżącą 
sytuację szpitali powiatowych – nadal jest bardzo trudna. 
Prezes ZPP Andrzej Płonka poruszył kwestię zadłużenia 
szpitali, obecnie wynosi ono ok. 15 miliardów złotych, 
w tym dług szpitali powiatowych to jedynie 3 miliardy. 
Sytuacja w służbie zdrowia stale się pogarsza, większość 
środków pochłaniają wynagrodzenia, na leczenie pacjen-
tów zostaje znikoma część tej, którą szpitale otrzymują 
z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. 19 
lutego przedstawiciele Związku Powiatów Polskich oraz 
Związku Miast Polskich na spotkaniu z wiceministrem 
zdrowia Sławomirem Gadomskim przedstawili projekt 

Sesja Rady Powiatu
propozycji reform. Jednym z najważniejszych założeń 
jest niepozbawianie powiatów i miast szpitali, które są 
własnością społeczną. Uważamy, iż szpitale powiatowe 
powinny posiadać cztery podstawowe oddziały, nato-
miast utrzymanie oddziałów położniczych tylko w szpi-
talach gdzie rodzi się więcej niż 500-600 dzieci rocznie. 
Mechanizmy restrukturyzacyjne zakładają współpracę 
szpitali i samorządów.

Radny Kazimierz Kubal: - Wicestarosta uczestniczył 
w spotkaniu z dyrektorem Szkół Specjalnych przy DPS w 
Zawadzkiem, jakie tam zapadły ustalenia? Czy od strony 
prawnej nie powinniśmy uchwały zamiarowej odwołać?

Wicestarosta W. Gaida: – Drugą kwestię poruszył 
wcześniej radny R. Pagacz. Odpowiem tak samo: Zarząd 
wykonał wszystkie czynności określone uchwałą zamia-
rową, jako Rada przekazali Państwo delegację Zarządowi 
Powiatu do wszystkich czynności nałożonych tą uchwałą, 
a  Zarząd je wykonał. Odstąpienie od procesu likwidacji 
szkół poprzedzone zostało dyskusją z rodzicami uczniów 
tej szkoły. Obawy rodziców były związane z wydłużoną 
podróżą autobusem do szkoły w Kadłubie, a to mogłoby 
ze względu na niepełnosprawność być zbyt uciążliwe. 
Niepokój rodziców wzbudził również fakt obecności 
dorosłych wychowanków - mężczyzn w DPS w Kadłubie. 
Porozumieliśmy się z rodzicami, w efekcie odstępujemy 
od zamiaru likwidacji szkół. W ustawie Prawo oświatowe 
nie przewidziano podstawy prawnej do uchylenia usta-
wy zamiarowej. Uchwała zamiarowa rozpoczyna cały 
proces a likwidacyjna kończy ten proces. Ustawodawca 
nie przewidział formy pośredniej. Wszystkie wymogi 
formalne, które są narzucone organowi prowadzącemu 
zostały zrealizowane.

Przewodniczący Rady Stefan Szłapa: - Wykonanie 
uchwały zamiarowej kończy się ustaleniami Zarządu, 
który odstępuje od dalszego procedowania likwidacji 
szkół, nie ma podstaw prawnych, aby uchylić uchwałę 
zamiarową.

Radny S. Tubek: - Czy Związek Powiatów Polskich 
ma wsparcie jakiejkolwiek formacji politycznej dla 
swoich działań, niezależnie czy wchodzącej w skład 

Zjednoczonej Prawicy, czy też opozycji? Z mojej wiedzy 
wynika, że na maj ma już być przygotowany projekt 
ustawy centralizacyjnej szpitali.

Starosta J. Swaczyna: - Na tym etapie nie mamy 
wsparcia ze strony żadnego ugrupowania, żaden poseł 
również jeszcze tym tematem się nie zainteresował.

Tradycyjnie w lutym radnym zostaje przedłożona 
Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 
poprzedni rok. Nie inaczej było tym razem. 

Przewodniczący Rady S. Szłapa przypomniał, że 
materiał omawiany był podczas posiedzeń wszystkich ko-
misji problemowych Rady, a szczegółowo tym tematem 
zajęła się Komisji Gospodarcza, jako komisja wiodąca. 

W jej imieniu zabrał głos jej przewodniczący K. 
Kubal: - Rok 2020 był kolejnym aktywnym rokiem Rzecz-
nika, w którym nie brakowało skarg konsumenckich, 
mimo iż był to rok zupełnie inny dla wszystkich z powodu 
pandemii. Mimo trudnej sytuacji Biuro Rzecznika Konsu-
mentów w Strzelcach Opolskich było w roku 2020 cały 
czas dostępne dla konsumentów i Rzecznik przyjmował 
konsumentów zarówno osobiście jak i telefonicznie. 
Preferowano kontakt mailowy i telefoniczny, jednak 
każdy konsument w razie potrzeby mógł zgłosić się do 
Rzecznika osobiście i uzyskał poradę czy inną pomoc. 
Konsumenci radzą sobie coraz lepiej w samodzielnym 
dochodzeniu swoich praw, a  liczba skarg w roku 2020 
była trochę niższa niż w poprzednich latach, na co wpływ 
z pewnością miała pandemia, jednak w porównaniu z 
innymi powiatami na Opolszczyźnie do Rzecznika wpły-
wa więcej dużo skarg, a konsumenci chętniej korzystają 
z poradnictwa.

Wszystkie komisje problemowe Rady przyjęły mate-
riał bez zastrzeżeń, jednomyślni byli także radni na sesji.

Kolejny punkt obrad stanowiła Informacja Komen-
danta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa 
w powiecie strzeleckim za 2020 r. Radni otrzymali 
szczegółową informację i ten materiał omawiany był na 
posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa. Jej przewodniczący 
S. Tubek na sesji dokonał krótkiego podsumowania.  o 
kilka słów posumowania.

Radny S. Tubek: - Z informacji przekazanych przez 
Komendanta Powiatowego Policji wynika, że stan bez-
pieczeństwa w powiecie strzeleckim poprawił się, zwięk-
szeniu uległ jedynie wynik dotyczący przestępczości 
internetowej. Nie odnotowano wzrostu przestępczości 
dotyczącej przemocy domowej. Policja zaangażowana 
była w nowe zadania dotyczące przestrzegania zasad 
kwarantanny. Poprawił się również stan kadr Komendy.

Przewodniczący S. Szłapa zwrócił się do Komen-
danta podisnp. Arkadiusza Chętnickiego: - Z informacji 
w środkach masowego przekazu wynika, iż w staty-
stykach spada zaufanie społeczeństwa do Policji, czy 
podobnie jest wśród mieszkańców naszego powiatu? 

Komendant A. Chętnicki: - W okresie pandemii 
doszło nam wiele dodatkowych zadań, niektóre nie 
były popularne wśród społeczeństwa, jednak patrząc 
na całokształt naszej pracy nie odnieśliśmy wrażenia, 
że jesteśmy negatywnie oceniani. Nasze społeczeństwo 
wykazało się dużym zdyscyplinowaniem, jeżeli chodzi o 
narzucone obostrzenia, mieszkańcy zdali w tym zakresie 
egzamin.

Wszystkie komisje Rady zaaprobowały przestawioną 
Informację o stanie bezpieczeństwa w powiecie strze-
leckim za rok 2020, podobnie głosowali radni na sesji.

Kolejne podsumowanie minionego roku to Spra-
wozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury.

Krótką opinię przedstawiła o tym materiale prze-
wodnicząca Komisji Edukacji Edyta Bem: - Pandemia 
również wpłynęła na funkcjonowanie PCK, w dniu 12 
marca instytucje kultury zostały zobowiązane do wstrzy-
mania wszelkich działań. Część wydarzeń zaplanowanych 
do realizacji w roku minionym udało się przenieść i 
zrealizować latem.

Pierwsze zajęcia on-line rozpoczęły się w kwietniu i 
ta forma działań kontynuowana jest do tej pory.

Uruchamianie działalności zarówno biblioteki, 
jak i całego Centrum odbywało się w porozumieniu z 
Sanepidem i Organizatorem, z bieżącym śledzeniem 

Będzie Święto Chleba 
w tym roku?

- Truizmem byłoby stwierdzenie, że trzeba 
czekać na rozwój sytuacji epidemicznej. Owszem, 
wszystko zależy od tego, ale miejmy nadzieję, że 
akcja szczepień przyjmie powszechny charakter i 
przyniesie oczekiwane efekty w postaci tzw. od-
porności stadnej. Większość samorządów mimo 
obecnej „trzeciej fali” koronawirusa przygotowuje 
się do dużych imprez, np. dożynek, choć zapewne 
zostaną zorganizowane w nieco innej formule niż 
dotychczas. Pierwszą „jaskółką� zmian jest przygo-
towywana przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Opolskiego „Opolska Marka”. Nasza Gala Lauri 
też nieco pewnie zmieni nie tylko termin (jeśli 
będzie to możliwe, chcemy ją zrobić w maju), ale 
również formułę. To byłby konkurs obejmujący 
właściwie dwa lata działalności firm w naszym 
powiecie. Oczywiście połączony z nagrodami dla 
najlepszych uczniów i nauczycieli. Późnym latem, 
najpóźniej we wrześniu, zamierzamy zorganizo-
wać Święto Chleba. Wszyscy jesteśmy spragnieni 
dostępu do kultury, do koncertów i wspólnej za-
bawy. Jeśli TVP może teraz organizować koncerty 
w ograniczonym gronie widzów lub bez widzów, 
dlaczego my nie mielibyśmy tego zrobić? – pyta 
retorycznie wicestarosta, dodając przy tym, że jest 
jednak problem.

-  Chcielibyśmy już zawrzeć umowy z wyko-
nawcami, ale w związku z pandemią oni tego nie 

O  wszystkim możemy zapomnieć i w tym roku?
- z tym pytaniem zwróciłam się do wicestarosty Waldemara Gaidy.

chcą zrobić. Powód jest prosty: gdyby do koncertu 
z powodu koronawirusa nie doszło, my nie mo-
glibyśmy zapłacić za usługę, której nie było, bo 
to niezgodne z ustawą o finansach publicznych. 
Natomiast oni domagają się zapisów o koniecz-
ności zapłaty w umowie. Na razie więc mamy 
pat.  W tej chwili rozmawiamy jednak wyłącznie 
o planach, nie o rzeczywistości. Nie wiemy, jakie 
zostaną wprowadzone zasady organizacji imprez 
masowych i czy w ogóle będą możliwe ze wzglę-
dów sanitarnych. Jeśli nie – może spotkanie w 
strzeleckim parku trzeba będzie zastąpić kilkoma 
telebimami umieszczonymi w różnych miejscach, 
a może transmisja koncertu w ogóle odbędzie się 
w Internecie.

- A co z Białą Sobotą? 
- Ta akcja prozdrowotna w dzisiejszych cza-

sach, kiedy tak mocno jest ograniczony dostęp 
do lekarzy w ogóle, a do specjalistów w szcze-
gólności, bardzo by się przydała. Myślimy o niej 
intensywnie i o przyjęciu odpowiednich zasad jej 
organizacji. Oczywistością jest, że trzeba zacho-
wać reżim sanitarny nie tylko przy zapisach, ale 
i trzeba by uniknąć kolejek przed gabinetami, w 
których przyjmować będą lekarze. Nie chcemy 
też przygotować Białej Soboty trochę „w ciemno”. 
Najpierw zamierzamy zwrócić się do mieszkań-
ców naszego powiatu z pytaniem, jakich porad 
specjalistycznych oczekują. Przypuszczamy, że 
większość będzie ukierunkowana na poszerzenie 
diagnostyki, a więc pakietu badań związanych z 
chorobami, które ze względu na epidemię CO-
VID-19 mogą być niewykrywane, bo badań po 
prostu ludzie nie robią. Jak zwykle przygotujemy 
ankietę dla naszych mieszkańców z pytaniami o 
badania i o pożądanych specjalistów. Nasze Staro-
stwo Powiatowe jest otwarte, więc ankiety będzie 
można wrzucać do urny w  holu, opublikujemy ją 
w naszym dwutygodniku, dostępna też będzie na 
stronie internetowej Powiatu Strzeleckiego. I to 
już wkrótce, bo do Białej Soboty, niezależnie od 
tego,  w jakim miesiącu ją zorganizujemy, chcemy 
być solidnie przygotowani. I to w taki sposób, by 
rzeczywiście odpowiadała na zapotrzebowanie 
naszych mieszkańców.

Niemniej pierwsze prze-
prowadzone przetargi 

na roboty drogowe wskazują, 
że firmy wykonawcze nie sza-
leją z cenami: żadna oferta nie 
przewyższała wartości koszto-
rysowej, choć rozpiętość cen 
była spora, od kilku do kilkuna-
stu tysięcy złotych. W dodatku 
konkurencja jest duża, co nam 
sprzyja – w przetargach starto-
wały firmy nie tylko województwa opolskiego, ale 
i śląskiego – dodaje starosta. 

- Trwa jeszcze swoisty „remanent” zniszczo-
nych podczas zimy naszych dróg powiatowych, 
ale już wiadomo, że najbardziej zniszczona jest 
droga przez Lichynię w ciągu drogi powiatowej 401 
w stronę Zdzieszowic. Ta inwestycja będzie kosz-
towna, i jest to nieplanowany wcześniej wydatek, 
który musieliśmy uwzględnić w naszym budżecie. 
Do remontu tej drogi przystąpimy jak najszybciej, 
ale jego koszt wpłynie z kolei na bardzo prawdopo-
dobną rezygnację z innych zadań. Do nich należy 
m.in. remont mostu w Leśnicy, choć staraliśmy 
się o dofinansowanie na ten cel z Funduszu Dróg 

Zaczynamy remonty 
na drogach

Rok 2021 został przez Senat RP ustanowio-
ny Rokiem Powstań Śląskich. W trzech 

powstaniach w latach 1919-1921 zginęło kilka 
tysięcy osób. Ilu powstańców walczyło dokładnie 
– nie wiadomo. Nie ma już tych, którzy mogliby o 
walkach opowiedzieć. Ale pamięć trwa. Nie tylko 
ta oficjalna, ale też prywatna. Opowiadana niezbyt 
często, ale w rodzinnych wspomnieniach przecho-
wywana, podobnie jak pamiątki z tamtych lat.

W powstaniach brali też udział mieszkańcy 
naszego powiatu. Tu toczyły się walki, jedna z 
najzaciętszych – o Górę św. Anny. Są zdjęcia i 
materiały to dokumentujące. 

W hucie w Zawadzkiem budowano pociągi 

pancerne dla powstańców – trzy, ale może i 
cztery? Pałac w Szymiszowie został wysadzony w 
powietrze podczas trzeciego powstania, a w tym 
samym czasie w pałacu w Błotnicy Strzeleckiej  
powstańcy urządzili swój sztab. To tylko wyimki z 
oficjalnej historii powstań śląskich związane z po-
wiatem strzeleckim. Wiele naszych miejscowości 
ma swoją własną historię związaną z powstaniami. 

A my zwracamy się do Państwa z prośbą o 
wspomnienia, właśnie te prywatne. Czy możecie 
opisać historię własnej rodziny, w której tle ist-
nieje lub której osnowę stanowi któreś ze śląskich 
powstań? Może macie jakieś rodzinne pamiątki 
związane z tym okresem?

Samorządowych. Zastanawiamy się też nad tym, 
czy dojdzie do skutku remont drogi w Raszowej w 
stronę Kłodnicy. Nie są natomiast w żaden sposób 
zagrożone inwestycje wspólne z samorządami 
gminnymi, a więc budowa chodników. Najważniej-
sze w tym roku to budowa chodnika w Jaryszowie, 
czyli wspólna inwestycja Powiatu Strzeleckiego z 
Gminą Ujazd oraz z Gminą Kolonowskie – kolejny 
etap budowy chodnika wzdłuż ulicy 1 Maja w 
Staniszczach Wlk., w ciągu drogi powiatowej 1844 
O. Przygotowujemy się również do remontu ulicy 
Matejki wraz z chodnikiem w Strzelcach Opolskich. 
To zadanie stanowi odpowiedź na petycję w tej 
sprawie złożoną do Rady Powiatu Strzeleckiego.

Historia z Powstaniami 
Śląskimi w tle

dok. na str. 6

Prosimy o kontakt pod adresem mailowym: pp@powiatstrzelecki.pl, pocztą tradycyjną 
na adres Starostwa Powiatowego z dopiskiem: 

Zespół ds. promocji powiatu lub telefoniczny pod numerem: 77 44 017 13.

dok. ze str. 1 dok. ze str. 1

dok. ze str, 1
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Ogłoszenie Starosty Strzeleckiego
w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa

W dniu 7 maja 2021 r. o godz.  9.00  w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ulicy Jordanowskiej 
nr 2, w sali narad (II piętro) odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Zimnej Wódce, gmina Ujazd, niezabudowanej, 
oznaczonej numerem działki 591 o powierzchni 0,0590 ha. Nieruchomość jest  wpisana w księ-
dze wieczystej nr OP1S/00023761/7, bez obciążeń. W planie zagospodarowania przestrzennego 
nieruchomość oznaczona jest symbolem MN26 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 15 stycznia 2021 roku.
Cena wywoławcza nieruchomości -  43 050,00 zł brutto 
Wadium  (płatne w pieniądzu) -  3 000,00 zł brutto.  
Minimalne postąpienie ceny -  440,00 zł brutto
Cena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek od towarów i usług (VAT) obliczony według 
23 % stawki, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (j.t. 
w Dz.U. z 2020 r. poz. 106).
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium do dnia 4 maja 2021r. do godziny 10oo na 
konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzelce 
Opolskie, rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006. Za datę wniesienia wadium uważa 
się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto. Wadium wpłacone przez uczestnika 
przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku 
odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wskazanym przez sprzedającego, przepada. 
Cenę nabycia nieruchomości nabywca zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed 
zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości. 
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 
obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku, zwalnia się 
z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym terminie, jeżeli do dnia 4 maja 2021 r. zgłoszą 
uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo 
do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego 
na poczet ceny sprzedaży oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości 
wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy. 
Nabywca ponosi  koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i wpisem do księgi wieczystej.
Przedsiębiorca, który przystąpi do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości na cel związany 
z prowadzoną działalnością gospodarczą, winien podczas przetargu przedstawić aktualny wypis 
z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego oraz stosowne pełno-
mocnictwo do udziału w przetargu.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografii, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, tel. nr 77 4401-740.

wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: 3 marca 2021 r.

Na terenie Powiatu Strzeleckiego w 
2021 r. funkcjonują dwa punkty 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkt 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 
w których 5 dni w tygodniu przez co najmniej 
4 godziny dziennie radcy prawni, adwokaci 
oraz doradcy obywatelscy udzielają porad 
prawnych rozwiązując tym samym problemy 
mieszkańców powiatu,  zdarzają się jednak 
przypadki, gdy zgłaszany problem prawny 
„nie ma jedynie natury prawnej”, wówczas 
osoba uprawniona może zostać skierowana 
przez udzielającego bezpłatnych porad praw-
nych do „innych systemów pomocy”.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłat-
nym poradnictwie obywatelskim oraz edu-
kacji prawnej Starosta prowadzi, aktualizuje 
oraz publikuje listę jednostek nieodpłatnego 
poradnictwa dla mieszkańców powiatu 
strzeleckiego, która obejmuje w szczególno-
ści: poradnictwo rodzinne, psychologiczne, 
pedagogiczne, z zakresu pomocy społecz-
nej, w sprawie rozwiązywania problemów 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich przypomina, iż termin 
zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie/refundacja kosztów opłaty za czesne oraz 
dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w ramach Modułu II programu „Aktywny 
samorząd” upływa w dniu 31 marca 2021 r. (dotyczy semestru letniego roku akade-
mickiego 2020/2021)

Drugi cykl naboru ( dotyczy semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022) kończy 
się dnia 10 października 2021r.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz mając na uwadze bezpie-
czeństwo osób korzystających ze wsparcia PFRON przypominamy  o możliwości składania 
wniosków za pośrednictwem platformy Systemu Obsługi Wsparcia (SOW)  sow.pfron.org.pl   
bez wychodzenia z domu, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Zapraszamy również do kontaktu z infolinią PFRON dostępną  od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9.00-15.00 pod numerem telefonu 800 889 777  

gdzie można uzyskać informację o wnioskach składanych za pośrednictwem SOW PFRON.
Pełną informację o programie udzielają pracownicy Centrum 

pod nr telefonu  (77) 461 33 81 

W grudniu ub. roku do Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie w 

Strzelcach Opolskich z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Opolskiego trafiło 400 
sztuk kopert życia. Koperta życia to akcja 
skierowana do osób przewlekle chorych, 
starszych i samotnych. W kopercie życia 
należy umieścić najważniejsze informacje 
dotyczące stanu zdrowia, przyjmowanych 
leków, alergiach na leki. Należy umieścić 
również kontakt do najbliższych osób, dane 

Lista jednostek 
nieodpłatnego poradnictwa 

dostępnego dla mieszkańców 
Powiatu Strzeleckiego

alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w 
ramach interwencji kryzysowej, dla bezro-
botnych, dla osób pokrzywdzonych przestęp-
stwem, a także z zakresu praw konsumentów, 
praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń 
społecznych, prawa pracy, prawa podatko-
wego, dla osób znajdujących się w sporze 
z podmiotami rynku finansowego i inne. 
          Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 
zawiera dane jednostek nieodpłatnego porad-
nictwa uporządkowane według tematyki po-
radnictwa, obejmujące informacje o nazwie 
jednostek, zakresie poradnictwa, adresach  
i danych kontaktowych, w tym o stronach 
internetowych i numerach telefonicznych 
oraz dniach i godzinach działalności.

Lista jednostek nieodpłatnego poradni-
ctwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu 
Strzeleckiego jest dostępna na BIP-ie oraz 
stronie internetowej Powiatu Strzeleckiego w 
zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna. Infor-
macje można uzyskać również pod numerem 
telefonu 77 440 17 97.

UWAGA  
STUDENCI !

Koperty życia jeszcze są!
osobowe, w tym numer PESEL. 

Pakiet z takimi informacjami należy 
przechowywać w lodówce, czyli miejscu, 
które jest praktycznie w każdym domu i jest 
łatwo dostępne.

Kopertę życia można odebrać w Powia-
towym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzel-
cach Opolskich przy ulicy Chrobrego 5, w 
pokoju nr 2 (na parterze) oraz w Zespole ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności (pokój 1 
na parterze budynku PCPR).  

Informujemy, że Zarząd Powiatu Strzeleckiego 
ogłosił otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych. 
Oferty należy składać 

do dnia 7 kwietnia 2021, do godziny 15.00. 

Szczegóły konkursu na www.powiatstrzelecki.pl

Otwarty konkurs ofert
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Starsza siostra pani Iwony jednak drąży-
ła temat, bo wiadomo było, że gdzieś 

ktoś w rodzinie oddał dziecko do jakiegoś 
zakładu. To właśnie była Asia. 

- W ZOL-u była bardzo zżyta z 4-letnim 
Dominikiem chorym na mukowiscydozę, 
opiekowała się nim jak starsza siostra. Sta-
nęliśmy przed dylematem: damy radę nim 
również się zaopiekować? Szczerze mówiąc, 
nawet jeden z lekarzy mi to odradzał, mó-
wiąc, że jego życie wkrótce dobiegnie końca, 
może za rok, najpóźniej dwa. Ale… Czytałam 
sporo na temat tej nieuleczalnej choroby, 

wchodziłam na fora internetowe, pojechałam 
na szkolenie do Rabki. Chłopczyk trafił do 
nas, kiedy miał niecałe sześć lat. Był z nami 
przez 3,5 roku. Daliśmy mu – choć na krót-
ko – drugie życie. Po jego śmierci chciałam 
zrezygnować. Jednak jeszcze w Wodzisławiu, 
gdzie mieszkaliśmy, przyszła do nas Basia. 
Siedemnastolatka, po wypadku samochodo-
wym. Dziś to samodzielna 28-latka, z rodziną, 
w której 3 miesiące temu pojawił się synek, 
a my byliśmy na jej ślubie.

- Z większością naszych podopiecznych 
utrzymujemy kontakt, choć w czasie pande-

Serce to bardzo dużo, ale nie wszystko
Zaczęło się przypadkiem. Od praktyk, które odbywała jak terapeu-

ta zajęciowy w prowadzonym przez siostry zakonne zakładzie 
opiekuńczo-leczniczym na Śląsku. Asia, z porażeniem mózgowym 
była tam jednym z najlepiej funkcjonujących dzieci. I… to nie było 
dobre miejsce dla niej. Ani panujące tam warunki. Na czym się 
skończyło? Na 23 dzieciach przez całe 16 lat. Dla nich wszystkich 
pani Iwona Sałamaj wraz z mężem i córką była rodziną zastępczą. 
Najpierw spokrewnioną, potem niezawodową, zawodową specja-
listyczną, rodzinnym domem dziecka. 
- Przez siedem miesięcy odwiedzaliśmy Asię, zabieraliśmy ją na 
weekendy. Ostatecznie zostaliśmy dla niej rodziną zastępczą – spo-
krewnioną. Jak to się stało? Po czasie okazało się, że Asia to członek 
bardzo dalekiej rodziny, o czym wówczas nie miałam pojęcia. 

mii ten bezpośredni został mocno ograniczo-
ny. Po latach, kiedy niektórzy są już dorośli, 
jest to już bardziej koleżeństwo – mówi pani 
Iwona. – To niesamowite uczucie, gdy widzę, 
że młodzi mimo traumatycznych nieraz do-
świadczeń prowadzą dobre życie. 

Czy warto zostać rodziną zastępczą?
- Zdecydowanie: TAK. Dzieci są wspaniałe. 

Jeśli ktoś zastanawia się nad podjęciem takiej 
roli i takiego wyzwania - bo to jest wyzwanie 
- powinien najpierw odpowiedzieć sobie 
na pytanie, czy chce pomagać dzieciom na 
pewno w taki sposób. Można wybrać inną 
opcję, np. wolontariat. Natomiast jeśli ktoś 
chce mieć dziecko „na zawsze”, czego nie da 
piecza zastępcza, może pomyśleć o adopcji. 

- Trzeba też przygotować się do nowe-
go wyzwania, nie tylko materialnie i pod 
względem zapewnienia odpowiednich wa-
runków. Myśmy na początku nie wiedzieli 
nic o rodzinach zastępczych, a w opiekę 
nad Asią wchodziliśmy trochę w ciemno. Są 
podstawowe szkolenia dla rodzin zastęp-
czych, tych spokrewnionych i zawodowych 
organizowane przez PCPR, przez MOPS. Te 
są bezpłatne, można też wybrać kolejne, za 
które samemu trzeba zapłacić. Podjęcie się 
roli zawodowej rodziny zastępczej to zdoby-
cie nowego zawodu. W każdym, nawet gdy 
się go już wykonuje, niezależnie od dziedziny, 
trzeba się szkolić i zdobywać nowe umiejęt-
ności, prawda? A skoro mowa o szkoleniach, 

może warto, by urzędnicy PCPR-ów również 
je przechodzili, bo zdarzają się z nimi prob-
lemy. Szkolenia, zdobywanie wiedzy, lektury, 
wymiana doświadczeń na forach rodzin 
zastępczych, są niezbędne w naszej pracy i 
w przygotowaniu do niej. Serce to dużo, ale 
nie wszystko – mówi pani Iwona. 

- Konieczne jest też pamiętanie, że ro-
dzina zastępcza w życiu dziecka pojawia się 
na krótki czas (choć w rzeczywistości różnie 
się zdarza) – do momentu, kiedy rodzina 
biologiczna wyjdzie z kryzysu i dziecko będzie 
mogło do niej wrócić. W ubiegłym roku mieli-
śmy taki szczęśliwy powrót trójki rodzeństwa. 
To niesamowite widzieć, jak dziś wszyscy są 
szczęśliwi. To jednak nie stało się z dnia na 
dzień. Wymagało to ogromnej pracy rodzi-
ców przy pomocy asystenta rodziny. Takie 
szczęśliwe powroty  to ciągle jest zbyt wielka 
rzadkość, nam się to zdarzyło po raz pierwszy 
w ciągu 16 lat. 

Mówi się o konieczności pewnych zmian 
w pieczy zastępczej…

- I bardzo dobrze, te zmiany są niezbęd-
ne. Obecny system ich wymaga, bo w tej 
chwili system traktuje dzieci przedmiotowo. 
W końcu, po wielu traumach i wielkich za-
niedbaniach dzieci i tak trafiają do pieczy 
zastępczej, ale zanim to nastąpi, tkwią „w 
zawieszeniu” przez lata, dotyczy to wszyst-
kich, ale najdotkliwiej odczuwają to dzieci 
niepełnosprawne.

Świadczenie na pokrycie kosztów 
utrzymania dziecka umieszczonego 

w rodzinnej pieczy zastępczej przysługuje 
w wysokości nie niższe niż kwota:
• 694 zł miesięcznie – w przypadku dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej 
spokrewnionej,

• 1052 zł miesięcznie – w przypadku dzie-
cka umieszczonego w rodzinie zastępczej 
zawodowej, rodzinie zastępczej niezawo-
dowej lub rodzinnym domu dziecka.
Dodatki do pomocy na pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej 
do 18 roku życia:
1. Na dziecko umieszczone w rodzinie za-

stępczej lub rodzinnym domu dziecka 
przysługuje dodatek wychowawczy 
w kwocie 500 zł miesięcznie.

2. Na dziecko umieszczone w rodzinie za-
stępczej lub rodzinnym domu dziecka, 
legitymujące się orzeczeniem o niepeł-
nosprawności lub orzeczeniem o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności, przysługuje dodatek 
nie niższy niż 211 zł miesięcznie na po-
krycie zwiększonych kosztów utrzymania.
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje:
– rodzinom zastępczym – raz w roku 

na dziecko uczące się w szkole, aż do ukoń-

czenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepeł-
nosprawne, uczące się w szkole, otrzymają 
świadczenie do ukończenia przez nie 24. 
roku życia.

„Dobry Start” przysługuje w związku 
z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 
300 zł. Wniosek należy złożyć do 30 listopa-
da. Świadczenie dobry start nie przysługuje 
na dzieci uczęszczające do przedszkola 
oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie 
przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu 
lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje 
również studentów.

Fakultatywna pomoc na zaspokojenie 
potrzeb dziecka

Rodzinie zastępczej i prowadzącemu ro-
dzinny dom dziecka może przyznać:
• dofinansowanie do wypoczynku poza 

miejscem zamieszkania dziecka, raz 
w roku;

• jednorazowe świadczenie na pokrycie 
niezbędnych wydatków związanych z po-
trzebami przyjmowanego dziecka,

• jednorazowe lub okresowe świadczenie 
na pokrycie wydatków związanych z wy-
stąpieniem zdarzeń losowych lub innych 
zdarzeń

• mających wpływ na jakość sprawowanej 
opieki.

Świadczenia dla rodzin zastępczych

26 lutego br. Zarząd Powiatu Strzeleckiego przekazał 
podziękowania za pełnienie funkcji rodzin zastępczych Ka-
tarzynie i Romanowi Chrapkom oraz Iwonie i Sebastianowi 
Sałamaj, którzy od 2014 otoczyli opieką w sumie 35 dzieci, 
a mottem tych podziękowań były słowa najlepiej chyba 
oddające istotę pieczy zastępczej: „Rodzina to nie krew. To 
ludzie, którzy cię kochają i wspierają.”

Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzy-
muje środki finansowe na:
1. utrzymanie lokalu mieszkalnego w bu-

dynku wielorodzinnym lub domu jedno-
rodzinnego, w którym jest prowadzony 
rodzinny dom dziecka, w wysokości 
odpowiadającej kosztom ponoszonym 
przez rodzinny dom dziecka na czynsz, 
opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię 
elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór 
nieczystości stałych i płynnych, dźwig 
osobowy, antenę zbiorczą, abonament 
telewizyjny i radiowy, usługi telekomuni-
kacyjne oraz związanym z kosztami eks-
ploatacji, obliczonym przez podzielenie 
łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę 
osób zamieszkujących w tym lokalu lub 
domu jednorodzinnym i pomnożenie 
przez liczbę dzieci umieszczonych w ro-
dzinnym domu dziecka wraz z prowadzą-
cym rodzinny dom dziecka;

2. pokrycie niezbędnych kosztów związa-
nych z remontem lub ze zmianą lokalu 
w budynku wielorodzinnym lub domu 
jednorodzinnego, w którym jest prowa-
dzony rodzinny dom dziecka – do wyso-
kości środków określonych w umowie;

3. pokrycie innych niezbędnych i nie-
przewidzianych kosztów związanych 

z opieką i wychowaniem dziecka lub 
funkcjonowaniem rodzinnego domu dzie-
cka – do wysokości środków określonych 
w umowie.
Rodzinie zastępczej zawodowej oraz pro-

wadzącemu rodzinny dom dziecka przysłu-
guje wynagrodzenie. Ustalając wysokość 
wynagrodzenia bierze się pod uwagę w szcze-
gólności kwalifikacje, szkolenia, oceny rodzi-
ny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego 
rodzinny dom dziecka.

Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca 
funkcję pogotowia rodzinnego, w któ-
rej przebywa przez okres dłuższy niż 10 dni 
w miesiącu kalendarzowym więcej niż 3 
dzieci lub co najmniej jedno dziecko legity-
mujące się orzeczeniem o niepełnospraw-
ności, otrzymuje dodatek w wysokości 20% 
otrzymywanego wynagrodzenia.

Podziękowania 
dla rodzin 

zastępczych
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PRZYJAZNY  

URZĄD

Powiatowy 
Urząd Pracy

EWIDENCJA I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ
Osoba nie zatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa 
do podjęcia zatrudnienia może zostać zarejestrowana w PUP.
Zarejestrowane osoby mają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, a po spełnieniu 
określonych warunków również do zasiłku dla bezrobotnych.
Tel: 77 462 18 02,77 462 18 08,77 462 18 12

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
• Pośrednictwo pracy -  pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców, udostępnianie 

ofert pracy na stronie www i w prasie, nieodpłatne udzielanie pomocy osobom 
bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.       
Tel: 77 462 18 64

• Pośrednictwo pracy EURES – siec współpracy 
Publicznych Służb Zatrudnienia oraz ich part-
nerów, której celem jest międzynarodowe 
pośrednictwo pracy oraz informowanie o 
warunkach życia i pracy w krajach Unii Euro-
pejskiej. Tel: 77 462 18 64

• Poradnictwo zawodowe -  pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy 
w wyborze odpowiedniego zawodu, a także w planowaniu i organizowaniu życia 
zawodowego. Tel: 77 462 18 11

• Organizacja szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy. 
• Finansowanie szkoleń pracowników i pracodaw-

ców w ramach Krajowego Funduszu Szkolenio-
wego Tel: 77 462 18 14

• Przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Tel: 77 462 18 18

Ten urząd znają wszyscy. Kiedyś nazywano go „pośredniakiem”. I tak, 
nadal pełni funkcję pośredniczącą między tymi, którzy pracy szukają, a 

tymi, którzy chcą zatrudnić pracownika. W dodatku – nie tylko w Polsce, ale 
i za granicą, bo dysponuje siecią europejskich ofert pracy (EURES).

Jednak jego rola nie ogranicza się wyłącznie do tego typu pośrednictwa. 
W PUP osoba szukająca pracy, korzystając z pomocy doradcy zawodowego, 
może wybrać dla siebie nie tylko odpowiednią profesję, lecz także zaplanować 
swoje życie zawodowe. 

Jeśli ktoś myśli o założeniu własnej działalności gospodarczej, tu będzie 
mógł znaleźć środki na jej rozpoczęcie. Cyklicznie, mniej więcej co dwa mie-
siące, ogłaszany jest nabór wniosków. 

Pracodawcy w PUP mogą znaleźć nie tylko pracownika, ale i zdobyć środki 
na refundację koszów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy np. dla 
zatrudnianych bezrobotnych czy na szkolenia – dla siebie i dla pracowników. 

PUP prowadzi także tzw. barometr zawodów – specjalności najbardziej 
poszukiwanych przez pracodawców i tych, dla których w danym momencie o 

Podstawowym celem działania 
Powiatowego Urzędu Pracy w 
Strzelcach Opolskich jest akty-
wizacja  zawodowa osób bezro-
botnych i poszukujących pracy 
oraz wsparcie pracodawców.

pracę nad wyraz trudno. W tej chwili wyraźnie na naszym rynku pracy widać 
efekty pandemii i zamknięcia niektórych branż, bo występuje nadmiar pra-
cowników biur podróży i obsługi ruchu turystycznego, ale też ekonomistów. 
Z pewnymi wyjątkami: o ile pracodawcy szukają pracowników z doświadcze-
niem w księgowości i rachunkowości oraz z dobrą znajomością przynajmniej 
jednego języka obcego, to ekonomiści z doświadczeniem, ale po kilku- lub 
kilkunastoletniej przerwie w pracy zawodowej będą mieć duże problemy ze 
znalezieniem pracy. Natomiast wśród zawodów deficytowych, czyli tych, któ-
rych stale u nas brakuje, wymienić należy fachowców z szeroko pojętej branży 
budowlanej (czytaj: brakuje wszystkich), kierowców autobusów, samochodów 
ciężarowych, mechaników samochodowych, ale też operatorów obrabiarek 
skrawających, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, opiekunów 
osób starszych i osób niepełnosprawnych.

W PUP można uzyskać także pomoc związaną z Tarczą Antykryzysową.
Cały „przewodnik” po wachlarzu usług i pomocy oferowanej przez PUP 

można znaleźć poniżej – co ważne – z numerami telefonów.

W celu korzystania z usług i form wsparcia należy się zarejestrować. 

• Organizacja subsydiowanych miejsc pracy (refundacja koszów doposażenia lub 
wyposażenia stanowiska pracy, refundacja części wynagrodzeń zatrudnionych 
bezrobotnych w wieku 50+, prace interwencyjne) Tel: 77 462 18 65

• Organizacja staży, robót publicznych Tel: 77 462 18 63
• Rejestracją oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy oraz wydawanie ze-

zwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom Tel: 77 462 18 10
• Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem Tel: 77 462 18 06
• Organizacja giełd pracy i targów pracy Tel: 77 462 18 64
• Aktywizacja dłużników alimentacyjnych Tel: 77 462 18 07

Wszelkie działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy 
dedykowane są również  osobom z niepełnosprawnościami.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich 
realizuje instrumenty wsparcia oferowane pra-
codawcom i przedsiębiorstwom w ramach Tarczy 
Antykryzysowej COVID-19:
• Niskooprocentowana pożyczka mikroprzedsiębiorców 
• Niskooprocentowana pożyczka dla organizacji pozarządowych 
• Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przed-

siębiorców  - niezatrudniających pracowników
• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich 

składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich  
• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od 

nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz 
kościelnej osoby prawnej

• Dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i 
małych przedsiębiorców określonych branż 

Druki wszystkich wniosków można pobrać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich,  
jak również na stronie internetowej www.strzelceopolskie.praca.gov.pl

Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30
 tel. +48 77 462 18 00, e-mail: opst@praca.gov.pl
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WYKAZ
nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w  Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)
Starosta Strzelecki informuje, że z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczono do zbycia niżej wymienioną nieruchomość:
L.p. Położenie 

nieruchomości
Oznaczenie 
nieruchomości 
według ewidencji 
gruntów

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
w planie zagospodarowania 
przestrzennego

Cena  
wywoławcza 
nieruchomości

Forma zbycia

1. Kolonowskie działka numer  62               
o powierzchni 
0,6541 ha
arkusz mapy 1
księga wie-
czysta numer 
OP1S/00009527/1

działka nie-
zabudowana 
położona przy 
ulicy Opolskiej, 
droga woje-
wódzka nr 463

teren oznaczony  symbolam:
P - tereny przemysłu, skladów, 
baz budowlanych i rzemiosła 
wytwórczego;
KS - stacje paliw, bazy sam.,
HGR -  usługi handlu, gastrono-
mii i rzemiosła nieuciążliwego; 
ZI - tereny zieleni izolacyjnej; 
KDG – droga klasy głównej.

280 000,00 zł 
netto 
+ należny 
podatek VAT

Nieruchomość 
przeznaczono do 
oddania w użytko-
wanie wieczyste na 
okres 99 lat,  
w drodze przetargu 
ustnego, nieograni-
czonego.

Użytkownik wieczysty przez cały okres użytkowania wieczystego będzie zobowiązany wnosić opłatę roczną za użytkowanie wieczyste, 
z góry za dany rok, w terminie do 31 marca. Pierwsza opłata roczna będzie wynosić 25 % wylicytowanej ceny nieruchomości, a kolejne 
opłaty roczne będą wynosić 3 % wylicytowanej ceny nieruchomości. Opłata roczna może być aktualizowana raz na trzy lata, jeżeli wartość 
nieruchomości ulegnie zmianie.     
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wniosek w Starostwie Strzeleckim o jej nabycie, na pod-
stawie art. 34  ust. 1, pkt 1. i pkt 2. wymienionej na wstępie ustawy, w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz wywieszono dnia 1 marca na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Strzeleckiego 
przy ul. Jordanowskiej nr 2 w Strzelcach Opolskich, zamieszczono także w internecie,  na stronie głównej Powiatu Strzeleckiego

Zarządzenie Nr 9/2021  Starosty Strzeleckiego
z dnia 1 marca 2021 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7  i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) oraz Zarządzenia  
Nr 16/21 Wojewody Opolskiego  z dnia 1 lutego 2021 r.  w sprawie wyrażenia zgody na od-
danie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego, zarządzam co następuje:

§ 1. 
Przeznaczam do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograni-
czonego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, niezabudowaną, położoną 
w obrębie Kolonowskie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 62 
o powierzchni 0,6541 ha, arkusz mapy 1, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich 
prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00009527/1.

§ 2.
Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stano-
wiący załącznik do niniejszego Zarządzenia, przez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Starostwa Strzeleckiego oraz zamieszczenie w internecie na stronie 
Starostwa Strzeleckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Geodecie Powiatowemu.

§ 4.
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

Każde dziecko jest niepowtarzal-
ne, niebanalne, indywidualne. 

Najważniejsze dla swoich rodziców i 
nauczycieli. 

Zwykle. 
Często. 
Czasem.
no powinno być ;)
Pandemia zmieniła wiele utartych, 

znanych, bezpiecznych zwyczajów w 
naszych domach. Jest w naszym życiu 
już rok!

Spotkało i nadal spotyka nas wiele 
traumatycznych wydarzeń – lęk, roz-
łąka, choroba, śmierć, ograniczenie 
lub utrata pracy i środków do życia, 
wolności i swobody. Decyzje o naszym 
życiu wydawane bez nas. Do tego po-
czucie bezsilności i bezradności. Trudno 
znaleźć osobę, której te zdarzenia nie 
dotknęły. Nie jesteśmy też pewni, co 
będzie dalej? To my. 

A dzieci?
O wspieraniu dzieci rozmawiamy 

w Poradni z rodzicami, opiekunami. 
Potrzebę wsparcia zauważają także 

nauczyciele. Co ich wszystkich niepo-
koi? Co uspokaja? Co pozwala naszym 
dzieciom, młodym ludziom, przetrwać 
trudne chwile i nadal rozwijać się, 
dorastać, odnajdować mocne strony i 
umiejętność radzenia sobie z trudnymi 
sytuacjami?

Najczęściej sygnalizowane niepo-
koje rodziców i nauczycieli wiążą się ze 
• spadkiem motywacji (Po co więcej? 

I tak mi się nie uda… Nie warto… 
Pani nie kazała… Nikt tego nie 
robi!),

• zmiennością nastroju, drażliwością, 
wybuchami złości, płaczem,

• spadkiem energii, podsypianiem 
w dzień, trudnością z zasypianiem 
wieczorem, niespokojnym snem 
w nocy,

• trudnościami w rozpoczęciu pracy 
(zaraz!) i utrzymaniu uwagi na za-
daniu, czytaniu, dłuższym siedzeniu 
przy biurku,

• godzinami spędzanymi przed kom-
puterem i ekranem telefonu.
Pracownicy Poradni zauważają 

także, że dzieci czują się samotne, 
nudzą się, trudniej im się uczyć i mniej 
zapamiętują, brakuje im słów by opo-
wiedzieć czy opisać sytuacje. 

Oczywiście tak dorośli, jak i dzieci 
w różnym stopniu znoszą niepewność, 
radzą sobie z powstającymi emocjami. 
Bo przecież z niepewnością można 
żyć. Ostatnie miesiące pokazują, że 
przyznanie, iż niepewność jest częścią 
naszego życia (na każdym jego etapie), 
powoduje, że tolerancja na nią rośnie. 

Raczej nie zaplanuję teraz wakacji, 
ale mogę planować na tydzień-dwa do 
przodu. Skracam dystans planowania i 
godzę się z tym. Mam spore szanse na 
realizację planów. Odzyskuję kawałek 
mojej wolności do decydowania o 
własnym życiu! 

Możemy przekazać dzieciom tę 
wolność i umiejętność - dokonywania 
wyboru, podejmowania decyzji, pla-
nowania i realizacji planów. Pozostaje 
nam oczywiście temat CIERPLIWOŚCI, 
ale może porozmawiamy o tym in-
nym razem? A co jeszcze na pewno 

aktualnych wytycznych i stanu prawnego. 
Kilkukrotnie w ciągu roku aktualizowano 
procedury, dostosowując je do zmieniającej 
się rzeczywistości – głównie w zakresie do-
puszczalnej liczby uczestników w każdym z 
pomieszczeń Centrum i w plenerze. Pomimo 
trudności w dużej mierze udało się zreali-
zować większość z zaplanowanych zadań.

Sprawozdanie zostało przyjęte jed-
nogłośnie przez radnych, podobnie jak 
wcześniej uczyniły to wszystkie komisje 
problemowe Rady.

Radni byli także jednomyślni w głoso-
waniu nad projektem uchwały w sprawie 
wykonywania niektórych zadań z zakresu 
administracji rządowej dotyczących przy-
gotowania i przeprowadzenia kwalifikacji 
wojskowej w 2021 roku.

Kolejny punkt obrad to podjęcie uchwa-
ły w sprawie rozpatrzenia petycji w spra-
wie remontu ulicy Matejki i chodnika w 
Strzelcach Opolskich, którą w interesie 
społecznym złożyła Pani Halina Sobocińska 
w grudniu ub.r. W lutym br. Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Powiatu uznała, 
że petycja jest zasadna. Podobnego zdania 
byli radni. Zatem Zarząd Powiatu rozpoczął 
przygotowanie dokumentacji projektowej 
do tego zadania drogowego, kolejnym eta-
pem będzie remont chodnika - ta inwestycja 
została wpisana do Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego Powiatu na rok 2022.

na których ze względu na zły stan techniczny 
należy przeprowadzić remonty.

Po tych uwagach uchwała w zmiany 
budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strze-
leckiego na rok 2021 została jednomyślnie 
przyjęta.

W punkcie Interpelacje, zapytania, 
wnioski i oświadczenia radnych radny R. 
Pagacz wygłosił oświadczenie: - Jestem 
przeciw nacjonalizacji szpitali Powiatowych 
i upolitycznieniu ich. Najważniejsze jest 
zdrowie pacjentów. Czy Rada nie mogłaby 
wzmocnić działań Pana Starosty poprzez 
uchwałę wspierającą – przeciw nacjonali-
zacji szpitali powiatowych?

Starosta J. Swaczyna: - Takie uchwały 
podejmują wszystkie Konwenty Starostów 
w całej Polsce, nasz przyjął ją trzy tygodnie 
temu.  

Kolejny punkt to Informacja Starosty 
dotycząca sposobu realizacji interpelacji i 
wniosków radnych.

Przewodniczący Rady S. Szłapa poin-
formował, że radny S. Tubek na swoje za-
pytanie w sprawie dyżurów aptek otrzymał 
odpowiedź pisemną. 

Radny S. Tubek: - Otrzymałem odpo-
wiedź na wniesione zapytania. Chciałem 
tylko podsumować, jeżeli oczekuje się od 
kogoś pracy, to trzeba za nią zapłacić, jeżeli 
nie ma pieniędzy, to taka usługa nie jest wy-
konana. Poczekajmy na rozstrzygnięcie sądu.

Z cyklu „Dziecko w Poradni” 
Najgorsza jest niepewność… 

Jak wspierać w czasie nieprzewidywalnym

możemy? „Złote rady” mogą być re-
alizowane w domu i w szkole, z różną 
intensywnością.

Złota Rada nr 1 – Dajmy dzieciom 
(i sobie) prawo do przyznania, że nie 
jest fajnie. Może nam się nie podobać. 
Możemy być rozczarowani, zmęczeni, 
sfrustrowani. Wszystko nas irytuje! 
Proste stwierdzenie „Też mi się to nie 
podoba” stawia nas po stronie dziecka, 
daje mu oparcie. Nazwanie uczuć, sytu-
acji trochę ją „odczarowuje”. Pokazuje, 
że z trudami można sobie radzić, nie 
jesteśmy w tym sami. 

Złota Rada nr 2 - Przyznajmy, że 
jest inaczej – szkoła w domu, duża 
samodzielność w nauce, zmiany w 
kontaktach z rówieśnikami. Dla wielu 
jest TRUDNIEJ…. Nie bagatelizujmy 
tego (patrz Złota Rada nr 1;)).

Na tym stwierdzeniu, że jest ina-
czej, trudniej, możemy budować na 
nowo poczucie wartości, sprawstwa. 
Bo chociaż jest trudniej – to przecież 
synku czy córciu - starasz się, czasem 
dajesz radę, nie poddajesz się! A przy-
namniej próbujesz! A ja to widzę!

Złota Rada nr 3 - W miarę możli-
wości pomagajmy dzieciom w dwóch 
obszarach: 
• edukacyjnym (jednak dużo do 

zapamiętania, nauczenia się na 
nowo) – zachęcajmy, przypominaj-
my, bo nauka jest ważna!

• społecznym – szczególnie dzieci 
bardziej nieśmiałe mogą mieć 
problem ze znalezieniem się na 
nowo w klasie, w grupie, wśród 
rówieśników. Presja oceny przez 
innych jest ogromna! Warto po-
myśleć o ponownej integracji dzieci 
w klasie, zbudowaniu zespołu po 
dłuższej przerwie.
  Złota rada nr 4 – Spróbujmy ogra-

niczyć czas spędzany przez dziecko „w 
sieci”. Zabezpieczmy im spokojny czas 
wieczorem i w nocy – bez komórki i 
komputera! W wielu domach będzie 
to dziś bardzo trudne….

I ostatnia, choć może najważniejsza 
„Złota Rada”: poświęcajmy, w miarę 
możliwości czas na wspólne z dziećmi 
przebywanie. Bądźmy aktywni razem, 
angażujmy się w pracę i wypoczynek. 
Ten czas zaowocuje nie tylko polep-
szeniem relacji w domu, w rodzinie, w 
klasie. Będziemy też mieć możliwość 
bacznego obserwowania: kto się zmie-
nił? W jakim kierunku idzie ta zmiana? 
Czy potrzebuje pomocy? Czy jest to 
zmiana na korzyść? 

Warto o tym pomyśleć. Albo po-
rozmawiać. 

Nie prowadzimy obecnie spotkań 
w grupach, ale jeśli potrzebujecie 
przegadać to z nami - zapraszam na 
spotkania indywidualne z pedagogami 
i psychologami Poradni. 

Irena Niewęgłowska - pedagog 

Jednogłośnie radni przyjęli też uchwałę 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024.

Przed głosowaniem nad projektem 
uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian 
w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 
2021 Przewodniczący rady S. Szłapa zwrócił 
się z pytaniem do starosty: - Mamy niepla-
nowany wydatek, chodzi o drogę w Lichyni. 
Łączna wartość zadania to ok. 800 tys. zł. 
Czy pozostałe planowane zadania drogowe 
na tym nie ucierpią? Czy samorząd Gminy 
Leśnica będzie współfinansował remont 
tej drogi?

Starosta J. Swaczyna: - Zleciłem Wy-
działowi Dróg Powiatowych zrobienie rema-
nentu dróg powiatowych, z uwzględnieniem 
szkód na drogach oraz konieczności wykona-
nia pilnych prac drogowych. Rozmawiałem 
z Burmistrzem Leśnicy, zaproponowałem 
wspólne finansowanie zadania w Lichyni, 
zaproponowałem przesunięcia, zamianę 
niektórych inwestycji np. Leśnica - Kraso-
wa. Jednak nie uzyskałem akceptacji tego 
pomysły. Jako Zarząd odstąpimy od współ-
finansowania organizacji ruchu w Leśnicy, 
pod dużym zapytaniem stoi również remont 
mostu w Leśnicy, zastanawiamy się także, 
czy będziemy remontować odcinek drogi 
na wylocie z Raszowej w kierunku powiatu 
kędzierzyńskiego - to kolejne 300 tys. zł. 

Radny Ryszard R. Nocoń zwrócił się z 
prośbą o przekazanie radnym wykazu dróg, 

Sesja Rady Powiatu Chronimy ptakidok. ze str. 2

dok. na str. 8
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Wiosna to czas kiedy ziemia za-
czyna tętnić nowym życiem, 

można usłyszeć i zobaczyć coraz więcej 
ptaków. W lasach skrzeczą sroki i sójki 
oraz rozbrzmiewa charakterystyczne 
stukanie dzięciołów. W ten sposób 
ogłaszają innym ptakom rozpoczęcie 
okresu  lęgowego.

Przepisy chroniące ptaki są coraz 
częściej skutecznie egzekwowane w 
Polsce, dotyczy to zapisów ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody oraz w rozporządzeniu Mini-
stra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w 
sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. 

Okres lęgowy ptaków  w naszej 
strefie klimatycznej trwa od 1 marca 
do 15 października,  jednak większość 
gatunków wyprowadza lęgi przed 15 
sierpnia. W ustawie o ochronie przy-
rody i zwierząt obowiązują następujące 
zakazy: umyślonego zabijania, umy-
ślonego niszczenia ich jaj, niszczenia 
siedlisk oraz obszarów będących ich 
miejscem rozrodu. 

Niektóre ptaki upodobały so-
bie wszelkiego rodzaju budynki, a w 
nich często stropodachy czy szczeliny 
pod parapetami. Te miejsca są dla 

ich alternaty-
wą naturalnych 
skał. Termoizo-
lacja starszych 
b u d y n k ó w 
o r a z  r o z w ó j 
nowoczesnego 
budownictwa 
pozbawionego 
jakichkolwiek 
z a k a m a r kó w 
powoduje, że 
ptakom żyją-
cym w miejskim środowisku brakuje 
miejsc do życia.

Zmieniają się warunki otoczenia, a 
ptaki nie potrafią się do nich dostoso-
wać. Bez odpowiednego terytorium, 
zasobu pożywienia nie ma mowy o 
wyżywieniu piskląt.

22 lutego 2021 roku na terenie 
Zespołu Placówek Oświatowych w 
Leśnicy odbyła się częściowa wycinka 
drzew. Z myślą o okresie lęgowym pta-
ków uczniowie Szkoły Branżowej pod 
kierunkiem nauczyciela zawodu Marka 
Augustyniaka wykonali drewniane bud-
ki lęgowe, które zostały zawieszone na 
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Centrala Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701

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

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

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

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Powiatowe

47-100 Strzelce Opolskie, 
ul. Krakowska 16

tel. 77/461 27 54; 77/ 461 23 20;
tel kom. 604 540 402 

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

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

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

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

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

Zarząd Powiatu Strzeleckiego informuje
że w dniu 14 kwietnia 2021 roku od godziny 10.00 w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy 

ulicy Jordanowskiej 2, w sali narad (II piętro) przeprowadzone zostaną trzecie przetargi ustne 
nieograniczone w celu sprzedaży nieruchomości Powiatu Strzeleckiego, położonych w Leśnicy 
przy ulicy Stawowej, niezabudowanych. Nieruchomości wpisane są w księdze wieczystej  
nr OP1S/00023932/7, bez obciążeń. W planie zagospodarowania przestrzennego nierucho-
mości oznaczone są symbolem 11MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
l.p. nr 

działki
powierzchnia cena wywo-

ławcza brutto  
(w tym 23% 
VAT)

wadium minimalne 
postąpienie 
ceny

Godzina 
rozpoczęcia 
przetargu

1. 4219 0,1354 ha 62 730 zł 3500 zł 630 zł 10.00
2. 4220 0,1291 ha 59 040 zł 3500 zł 600 zł 10.30

Wadium (płatne w pieniądzu) należy wpłacić do dnia 9 kwietnia 2021 r. do godz. 10.00 
na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśnica, Od-
dział Strzelce Opolskie, na rachunek numer 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006 (w tytule 
przelewu podać numer działki).

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na 
poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy sprze-
daży nieruchomości w terminie wskazanym przez sprzedającego, przepada. Cenę nabycia 
nieruchomości nabywca zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przez zawarciem 
umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi także koszty związane z 
zawarciem umowy notarialnej i wpisem do księgi wieczystej.

Cena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek od towarów i usług (VAT) obliczony 
według 23% stawki, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów 
i usług (j.t. w DZ. U. z 2020 r. poz. 106).

Przedsiębiorca, który przystąpi do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości na cel związa-
ny  z prowadzoną działalnością gospodarczą, winien podczas przetargu przedstawić aktualny wypis  
z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego oraz stosowne 
pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Go-
spodarki Nieruchomościami, tel. nr 77 440-17-45.

 

wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: 01.03. 2021 r.

Strzelce Opolskie dnia 04.03.2021r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (J.t. Dz.U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.), podaje 
do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 03.03.2021r. na rzecz spółki 
Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Harcerskiej 15, decyzji 
administracyjnej Nr 87/2021 zmieniającej decyzję nr 438/2020 z dnia 28.09.2020r. 
wydaną przez Starostę Strzeleckiego, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą 
pozwolenia na budowę kotłowni gazowej wraz z instalacją gazu płynnego, zbiornikiem 
naziemnym  na gaz płynny o pojemności 6400l i wewnętrzną instalacją gazową zasilającą 
kocioł gazowy o mocy 3000kW w Strzelcach Opolskich przy ul. Strzelców Bytomskich 88, 
na działce nr 4062/24, obręb Strzelce Opolskie, w części dotyczącej projektu budow-
lanego w zakresie zmiany wysokości komina, zmiany gabarytów budynków kotłowni, 
montażu 6 szt. zbiorników naziemnych do magazynowania gazu płynnego o poj. 6,4 m3 
każdy (łącznie 38,4 m3).

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się 
telefonicznie pod numerem telefonu 77 4401763 
(w godzinach pn. 12.00-16.00, wt.-pt. 9.00-12.00).

 z up. Starosty
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

OBWIESZCZENIE
STAROSTY  STRZELECKIEGO

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1363) 
oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

z a w i a d a m i a  s i ę,
że dnia 7 grudnia 2020r. na żądanie Burmistrza Zawadzkiego z siedzibą w Zawadzkiem przy 
ul. Dębowej 13, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg publicznych 
ulicy Żeromskiego i ulicy Ks. Wajdy w Żędowicach, na działkach:
1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiącymi pas drogowy dróg powiatowych:
Lp. Nr działki 

przed 
podziałem

Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki po podziale,
działki w liniach 
rozgraniczajacych

Nr działki po podziale,
działki poza liniami
rozgraniczajacymi

1. 433 2 Żędowice - -
2. 485 2 Żędowice - -
3. 491/2 2 Żędowice 491/5 491/6
4. 492/2 2 Żędowice 492/3 492/4
5. 492/1 2 Żędowice 492/5 492/6
6. 486 2 Żędowice 486/1 486/2
7. 487 2 Żędowice 487/1 487/2
8. 493 2 Żędowice 493/1 493/2
9. 491/1 2 Żędowice 491/3 491/4

2. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiącymi teren niezbędny
Lp. Nr działki przed 

podziałem
Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki po podziale,

1. 491/2 2 Żędowice 491/6
2. 492/2 2 Żędowice 492/4
3. 492/1 2 Żędowice 492/6
4. 486 2 Żędowice 486/2
5. 487 2 Żędowice 487/2
6. 493 2 Żędowice 493/2
7. 491/1 2 Żędowice 491/4

3. nieruchomości planowane do przejęcia na rzecz Gminy Zawadzkie 
Lp. Nr działki przed 

podziałem
Arkusz mapy Obręb Nr działki po podziale

1. 491/2 2 Żędowice 491/6
2. 492/2 2 Żędowice 492/4
3. 492/1 2 Żędowice 492/6
4. 486 2 Żędowice 486/2
5. 487 2 Żędowice 487/2
6. 493 2 Żędowice 493/2
7. 491/1 2 Żędowice 491/4

Z dniem ukazania się obwieszczenia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa 
bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów 
o gospodarce nieruchomościami.   
W terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony 
mogą telefonicznie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy pod nume-
rem telefonu 77 4401763 (w godzinach pn. 7.30-17.00, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00).      
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 5 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r.

z up. Starosty
Teresa Wanecka - Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Strzelce Opolskie, dnia 24.02.2021 r.

STAROSTA  STRZELECKI
na podstawie art. 34a ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. 
poz. 1333 z późn. zm.) informuje, że w dniu 8 lutego 2021r. na wniosek spółki P4 Sp. z 
o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Wynalazek 1, wszczęto postępowanie w sprawie 
pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze STR7007B           
w postaci stalowej wieży kratowej typu BOT-E2/48 o wysokości 49,95 m n.p.t. z kablową 
linią zasilającą wraz z instalacją anten sektorowych i radioliniowych, w Poznowicach na 
działce ewid. nr 96 obręb ewid. Poznowice, jednostka ewid. Izbicko.

z up. Starosty
Teresa Wanecka - Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Strzelce Opolskie, dnia 24.02.2021 r.

STAROSTA  STRZELECKI
na podstawie art. 34a ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. 
poz. 1333 z późn. zm.) informuje, że w dniu 23 grudnia 2020r. na wniosek spółki T-Mobile 
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, wszczęto postępowanie w 
sprawie budowy telekomunikacyjnego obiektu budowlanego T-Mobile Polska S.A. nr 
BTS_56551_Zimna Wódka, składającego się z masztu stalowego o wys. h=52,0 wraz z 
antenami nadawczo-odbiorczymi, urządzeniami technicznymi na ramie stalowej (osprzęt 
i okablowanie), oraz linii zasilającej zewnętrznej w Zimnej Wódce przy ul. Europejskiej 
na działce nr 6/4 obręb ewid. Zimna Wódka, jednostka ewid. Ujazd - obszar wiejski.

 z up. Starosty
Teresa Wanecka - Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Zarządzenie Nr 10/2021 Starosty Strzeleckiego 
z dnia 3 marca 2021 roku

 w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu w celu sprzedaży  
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 
2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1990) zarządzam, co następuje : 

§ 1. 
Wobec negatywnego wyniku pierwszego przetargu przeprowadzonego w celu sprzedaży 
nieruchomości położonej w Zimnej Wódce, gmina Ujazd, niezabudowanej, oznaczonej  
w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 591 o powierzchni 0,0590 ha, arkusz 
mapy 5, wpisanej w księdze wieczystej nr OP1S/00023761/7 jako własność Skarbu Pań-
stwa, postanawiam zbyć nieruchomość w drodze kolejnego przetargu ustnego nieograni-
czonego. Cenę wywoławczą w drugim przetargu obniżam do kwoty  35 000,00 zł netto + 8 
050, 00 zł podatku VAT (23%) = 43 050,00  zł brutto. 

§ 2.
Ogłoszenie dotyczące kolejnego przetargu stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości porzez publikację w internecie na stronie 
głównej Starostwa Strzeleckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa, wy-
wieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Strzeleckiego, a także zamieszczenie  
w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat strzelecki.

§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Geodecie Powiatowemu.

§ 4.
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.



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

Pan Franciszek Kłósek mieszkający w Otmicach, 1 marca obchodził 90. urodziny. W tak 
szczególnym dniu z serdecznymi gratulacjami, życzeniami, prezentem oraz koszem słodkości 
odwiedził Jubilata Wicestarosta Waldemar Gaida, Sekretarz Gminy Izbicko Marzena Baksik 
oraz Sołtys Otmic Roman Larisz. 

Pani Gertruda Kolibaba, mieszkająca w Rozmierzy, rocznicę 90-lecia urodzin świętowała 
6 marca br.

Szanownej Jubilatce władze Powiatu Strzeleckiego przekazały list gratulacyjny i serdeczne 
życzenia oraz urodzinowy upominek.

Ad multos annos!

Do wszystkich ciepłych słów i ofi cjalnych życzeń dołączamy i swoje: długich jeszcze, 
wspaniałych lat w jak najlepszym zdrowiu, 

samych słonecznych dni, bez trosk, za to pełnych uśmiechu.

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 

Konkurs z nagrodami!

LernRAUM, czyli niemiecki inaczej

Chronimy ptakidok. ze str. 6

Z okazji Z okazji Światowego Dnia KonsumentaŚwiatowego Dnia Konsumenta
wszystkim Mieszkańcom powiatu strzeleckiegowszystkim Mieszkańcom powiatu strzeleckiego

samych udanych zakupów, zadowolenia z towarów i usług samych udanych zakupów, zadowolenia z towarów i usług 
oraz jak najmniej oraz jak najmniej problemów konsumenckichproblemów konsumenckich

życzy
Małgorzata Płaszczyk - Waligórska
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Projekt „LernRAUM.pl” skierowany jest do 
wszystkich chętnych, nie tylko członków mniejszości 
niemieckiej, choć realizowany jest przez Niemieckie 
Towarzystwo Oświatowe i Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych. 

Można skorzystać z prowadzonych w jego ramach – oczywiście online - kursów, semina-
riów, warsztatów w języku niemieckim, prowadzonych przez sprawdzonych i doświadczonych 
wykładowców. Tematyka zajęć jest bardzo szeroka – od języka, historii, literatury, polityki, 
poprzez sztukę i muzykę, nowe technologie, do hobby i rękodzieła.

Najbliższe bezpłatne wykłady:
• 13 marca, godz. 16.00 – „Einfl ussfaktoren auf das Essverhalten: Wie Gefühle, Stress & 

Schlaf die Ernährungsweise beeinfl ussen”; prowadzenie: Anne Kotzur
• 18 marca, godz. 16.00  - „Alltag im geteilten Oberschlesien zwischen 1922-1939”; 

prowadzenie: Dawid Smolorz
Zgłoszenia: grossstrehlitz@lernraum.pl;  tel. 791 045 533

drzewach. Usytuowanie budek na drzewach ros-
nących na trenie placówki pozwala nam rozpocząć  
obserwacje ptaków oraz ich okresu lęgowego tuż 
zza okien MOW-u.

Pamiętajmy o naszych małych sprzymierzeń-
cach, nie tylko w tym ważnym dla nich okresie 
lęgowym, ale i na co dzień. Zimą je dokarmiajmy, 
wiosną zapewnijmy im miejsce, w którym będą 
się czuć swobodnie i bezpiecznie. Widzimy je 
każdego dnia i nie wyobrażamy sobie, aby mo-

gło ich zabraknąć. W końcu to one są naszymi 
sprzymierzeńcami w walce z owadami, jakimi są 
np. komary. 

Sądzimy, że działania mające na celu wycię-
cie drzew lub krzewów oraz prace przy termo-
modernizacji budynków powinny wiązać się z 
koniecznością zawieszenia budek lęgowych. Im 
więcej tym lepiej.

Razem możemy dużo zdziałać.
Małgorzata Głuch, Nikola Kaźmierczak 

Konkurs z okazji Światowego Dnia Konsumenta 
Wśród osób uczestniczących zostaną rozdysponowane 3 zestawy upominków.
Pytania:

• W jakim terminie możemy odstąpić od zakupu dokonanego przez Internet?
• Czy pojęcie rękojmia i gwarancja znaczy to samo? 
• Jeżeli cena przy kasie jest wyższa niż cena na półce, jaka cena obowiązuje konsumenta?
Odpowiedzi na pytania prosimy przesyłać pocztą tradycyjną – na adres Starostwa Powia-

towego, z dopiskiem: Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów; 
mailem – na adres rk@powiatstrzelecki.pl

Tradycją już było od paru lat, że z tej okazji Zarząd Powiatu i 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów, organizowali spotkanie 

„z Rzecznikiem przy kawie”, podczas którego rozmawialiśmy o 
problemach i prawach konsumenckich. W tym roku nie jest to 
możliwe.  Proponujemy jednak zabawę i udział w minikonkursie 
na temat praw konsumenta, w którym MOŻNA WYGRAĆ KAWĘ, 
CIASTECZKA I KUBEK POWIATOWY. Spotkajmy się w tym roku 
inaczej, mając nadzieję, że za rok się spotkamy przy kawie w Sali 
narad Starostwa.

15 marca obchodzimy 
Światowy Dzień Konsumenta, 

czyli nas wszystkich!


