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Z rozpoczęciem nowego roku pora 
podsumować to, co w minionym 

roku się nam udało. Nam, czyli samo-
rządowi powiatowemu. 

 Wszyscy chcą mieć dobre i bezpieczne 
drogi. I od nich zaczynamy, bo to kosztowne 
inwestycje, a pod koniec roku 2022 dwa 
duże zadania zostały zakończone.

Droga Rozmierka - Grodzisko
 Pierwszym z nich – i największym pod 
względem finansowym – jest zadanie 
pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 
O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odcinku 
Rozmierka - Grodzisko - Kadłub – Etap 1”. 
Powiatowi Strzeleckiemu udało się zdobyć 
dofinansowanie ze środków Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych w kwocie 4.979.638,72 zł. 
Koszt całości jednak okazał się wyższy 
niż pierwotnie zakładano - wyniósł pra-
wie 5,5 mln zł. Droga została poszerzona, 
przebudowane zostało skrzyżowanie z dro-
gą powiatową prowadzącą do Rozmierzy, 
wzmocnione zostały pobocza, zjazdy – 
utwardzone, a w Grodzisku powstało 300 
m nowego chodnika. W najbliższym czasie 
nie powstanie jednak wzdłuż drogi ścieżka 
rowerowa – jak wspomniano, inwestycja 
okazała się droższa niż zakładano.

„Trójkąt bermudzki” 
już nie straszny

 Drugą inwestycją była przebudowa tzw. 
„trójkąta bermudzkiego”, czyli realizacja 
zadania pn. „Rozbudowa układu komu-
nikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej 
i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich 
w zakresie przebudowy i rozbudowy dróg 
powiatowych nr 1805 O ul. Dolińskiej od 
km 0 + 040,85 do km 0 + 167,32 i nr 2275 
O ul. Mickiewicza od km 0 + 000,00 do 
km 088,85”. To była wspólna inwestycja 
trzech samorządów: Powiatu Strzeleckiego, 
Gminy Strzelce Opolskie i Województwa 
Opolskiego, a jej zakres składał się rów-
nież z trzech części.
 Pierwsza to rozbudowa i przebudowa 
odcinka drogi powiatowej 1805 O, czyli ul. 
Dolińskiej i odcinka drogi powiatowej 2275 
O ul. Mickiewicza oraz skrzyżowania tych 
ulic w Strzelcach Opolskich (w zakresie 
własności Powiatu Strzeleckiego). Druga 
to budowa ciągu pieszo-rowerowego (w za-
kresie własności Gminy Strzelce Opolskie). 
Trzecia - budowa odcinka kanalizacji desz-
czowej oraz przebudowa odcinka sieci ga-

To nam się udało w 2022 roku

punktach Strzelec Opolskich, czyli przy 
ul. Powstańców Śl., przy ul. Mickiewi-
cza - łącznik ul. Blokowa oraz przy ul. 
Mickiewicza – łącznik Osiedle Piastów 
Śl. jest zdecydowanie bezpieczniej. 
 Dzięki temu, że Powiat Strzelecki otrzy-
mał dofinansowanie 300.000 zł w ramach 
„Rządowego programu ograniczania prze-
stępczości i aspołecznych zachowań Razem 
bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na 
lata 2022-2024” możliwy był montaż inno-
wacyjnego i bezpiecznego systemu ostrze-
gawczego SafePass+ oraz latarni doświet-
lających przejście dla pieszych.
 SafePass+ jest nowością w dziedzinie po-
prawy bezpieczeństwa w rejonie przejścia dla 
pieszych. W momencie, gdy pieszy zbliża się 
do przejścia, zamontowane słupki emitują 
pulsujący, żółty sygnał świetlny ostrzegając 
kierowców o obecności pieszego w pobliżu 
przejścia. Gdy pieszy wejdzie na przejście, 
wtedy system natychmiast emituje pulsują-
cym światłem czerwonym o zwiększonej czę-
stotliwości, ostrzegając kierowcę o pieszym 
znajdującym się już na przejściu.

zowej w obrębie skrzyżowania drogi woje-
wódzkiej nr 426 z drogą powiatową 1805 
O, czyli ul. Dolińską (w zakresie własności 
Województwa Opolskiego). 
 Planowany koszt inwestycji według kosz-
torysu inwestorskiego na roboty budowlane 
wynosił 2.418.340,75 zł brutto. Ostatecznie 
koszt całego zadania zamknął się kwotą 
2.998.371,00 zł brutto. 
 Dofinansowanie Gminy Strzelce do 
wyniosło 698.032,00 zł; dofinansowanie 
Województwa Opolskiego - 672.936,00 
zł; z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
935.318,73 zł; z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych - 310.601,61 zł brutto.
 Tu konieczna uwaga: mieszkańcy pyta-
ją, dlaczego na odcinku ul. Kozielskiej są 
nadal dziury. To droga wojewódzka, a po 
przeniesieniu części infrastruktury pod-
ziemnej (gaz, kanalizacja) i ta część zo-
stanie wyremontowana w tym roku przez 
samorząd województwa.

SafePass+ już działa
 To nie jest inwestycja drogowa, ale 
ściśle z drogami związana. W trzech 

Droga Rozmierka – Grodzisko

Droga Rozmierka – Grodzisko Safepass+  na ul. Powstańców Śl. Przy CKZiU

Ul. Mickiewicza w „trójkącie bermudzkim” Safepass+ na ul. Mickiewicza przy SP. nr 1

dokończenie na str. 4
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Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość

o śmierci

śp. Józefa Izydorczyka

Rodzinie i Bliskim Zmarłego
najserdeczniejsze

wyrazy współczucia
składają

Starosta Strzelecki
Rada i Zarząd Powiatu Strzeleckiego

oraz pracownicy
Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość

o śmierci

śp. ks. Henryka Pasieki
Proboszcza Parafii pw. Trójcy Świętej 

w Leśnicy

Rodzinie, Bliskim Zmarłego
oraz Parafianom

wyrazy szczerego współczucia 
składają

Starosta Strzelecki
Rada i Zarząd Powiatu Strzeleckiego

oraz pracownicy
Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość

o śmierci

Lekarza Walentego Gleńska
Zatrudnionego w Szpitalu 

Powiatowym w Strzelcach Opolskich 
w latach 1966-1999 

na stanowisku starszego asystenta 
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Rodzinie pragniemy złożyć
wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja i pracownicy
Szpitala Powiatowego

w Strzelcach Opolskich

Panu

Marcinowi Wycisło
Wójtowi Gminy Jemielnica

 
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca

składają
Starosta Strzelecki

Rada i Zarząd Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy

Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich

Na ostatniej w ub. r. sesji Rady Po-
wiatu został uchwalony budżet 

Powiatu Strzeleckiego na rok 2023. 

- Jesteśmy w sytuacji podobnej do zdecy-
dowanej większości samorządów powiato-
wych w Polsce: brakuje nam pieniędzy na 
wszystkie zamierzenia, które moglibyśmy 
zrealizować, gdyby powiaty były inaczej 
finansowane. Od początku ich powstania 
przed 30 laty aż 80 proc. budżetu stanowią 
tzw. „pieniądze znaczone”, czyli z wyraź-
nym wskazaniem, na jakie cele mogą być 
przeznaczone, bo są to dotacje celowe 
z budżetu państwa. Od tego nie ma od-
stępstwa. Ale… i tak dokładamy do sub-
wencji oświatowej. Co roku, i to nie mało. 
Pozostałe 20 proc. możemy wydać zgod-
nie z naszymi potrzebami, czyli – zgodnie 
z oczekiwaniami mieszkańców, ale trzeba 
wziąć pod uwagę uszczuplenie naszych 
dochodów z powodu zmniejszenia wpły-
wów z podatków PIT (od osób fizycznych) 
i CIT (od osób prawnych), spadające do-
chody z Wydziału Komunikacji po zmianie 
przepisów w ub. roku, gdy zniesiony został 
obowiązek wymiany tablic rejestracyjnych. 
Do tego dochodzi wysoka inflacja i wzrost 
stóp procentowych kredytów, co ma oczy-
wiście wpływ na nasz kredyt; wreszcie - 
niespotykany dotąd wzrost kosztów ener-
gii. Od lat wnioskujemy o zmianę sposobu 
finansowania samorządów powiatowych, 
ale kolejne rządy nie uwzględniają na-
szych wniosków. Powiaty nie mają takich 
możliwości jak samorządy gminne, które 
mogą się wspomagać np. podnoszeniem 
lokalnych podatków. W dodatku z tych 
wspomnianych przeze mnie wcześniej 20 
proc. trzeba dokładać do naszych jedno-

Łatwo nie będzie Klaster energii to 
wspólny interesstek, np. do DPS. Dwa lata temu miała 

nastąpić zmiana wynagradzania pracują-
cych w nich pielęgniarek - środki na to, tak 
jak w szpitalu, miały pochodzić z NFZ. Do 
zmiany nie doszło, choć cały czas słyszeli-
śmy „już za chwilę”. W najbliższym czasie 
jako Związek Powiatów Polskich zamierza-
my rozmawiać z wiceministrem finansów 
ds. samorządów właśnie o finansowaniu 
powiatów, choć przyznam szczerze: po tak 
wielu dotychczasowych obietnicach, że już 
wkrótce będzie lepiej, iż sytuacja finanso-
wa samorządów powiatowych zmieni się 
diametralnie. Dlatego tak istotne jest dla 
nas pozyskiwanie środków z różnych źró-
deł zewnętrznych. Aplikujemy o nie wszę-
dzie, gdzie to możliwe, bo to one stwarzają 
szansę na więcej inwestycji. Tego przecież 
oczekują mieszkańcy. Wszyscy samorzą-
dowcy czekają na pieniądze z Krajowego 
Planu Odbudowy. To pieniądze, które są 
planowane do wydania szybko, i do szyb-
kiego rozliczenia. A my mamy gotowe już 
projekty, jak np. dokumentację projekto-
wą Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie. 
 W tym roku czeka nas rozpoczęcie 
dużej inwestycji – hali sportowej przy 
największej szkole w regionie, czyli Cen-
trum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego. Udało się nam zdobyć prawie 
5 mln zł z ministerstwa, ale inwestycja, 
której koszt szacowany był na ok. 8,8 
mln będzie znacznie droższa, jej koszt 
sięgnie prawdopodobnie ok. 13 mln zł. 
Szukamy więc dodatkowego wsparcia.
 Czekają nas też inwestycje drogowe, 
choć zapewne nie w takim wymiarze, ja-
kiego byśmy wszyscy pożądali. Będziemy 
jednak starać się o pozyskanie środków 
z Polskiego Ładu czy Rządowego Fundu-
szu Dróg. Dzięki dobrej współpracy z sa-
morządami gminnymi na pewno będziemy 
podejmować wspólne działania. Czeka nas 
remont drogi Krasowa - Leśnica, Grodzisko 
- Krośnica i drogi w Zimnej Wódce. Planu-
jemy też prace drodze Otmice – Siedlec, 
w Jaryszowie – na ul. 1 Maja, w Jemielnicy. 
 Kolejny problem to sytuacja finansowa 
naszego szpitala. I to też nie jest wyłącz-
nie nasz problem, bo w alarmującym tem-
pie pogarsza się sytuacja we wszystkich 
szpitalach powiatowych, a ponad 200 
jest nie tylko w złej, ale i dramatycznej 
sytuacji. A przypomnę, że to nie powiaty 
są odpowiedzialne za zdrowie: za zdro-
wie odpowiedzialny jest rząd! Szpitalne 
kontrakty z NFZ, z których ok. 80 proc. 
przeznaczanych jest na wynagrodzenia to 
jest absurd. A nam się – w obecnej sytua-
cji demograficznej – marzy uruchomienie 
ZOL. Na razie – ze względów finansowych 
to niemożliwe, ale bardzo pożądane ze 
względów społecznych.

 Czym właściwie jest taki klaster? – 
z tym pytaniem zwróciłam się do wicesta-
rosty Waldemara Gaidy.

- To cywilno-prawne porozumienie, w której 
współpracujące ze sobą samorządy mają 
doprowadzić do zapewnienia lokalnego 
bezpieczeństwa energetycznego, a nawet 
uzyskania niezależności energetycznej. 
Zresztą nie chodzi tylko o samorządy – tak-
że o instytucje, przedsiębiorstwa funkcjo-
nujące na ich terenie oraz mieszkańców – 

21 grudnia w siedzibie strzeleckiego starostwa zostało podpisane porozumienie z firmą DOEKO 
Group Sp. z o.o. dotyczące powołania Strzeleckiego Klastra Energii przez pięć samorządów: Powiat 
Strzelecki - lider, Gmina Strzelce Opolskie, Gmina Zawadzkie, Gmina Jemielnica i Gmina Kolonowskie. 
Firma, z którą zawarto porozumienie, jest największym w Polsce koordynatorem klastrów energii.

wszyscy mogą dołączyć do klastra. Tańsza 
energia, zwłaszcza pochodząca ze źródeł 
odnawialnych, wytwarzana na naszym 
terenie, magazyny energii – to cel, który 
nam przyświeca.  Zwłaszcza w obecnych 
realiach, kiedy energia jest tak droga. Wyj-
ściem jest ograniczenie jej zużycia albo 
własna produkcja prądu. Stawiamy właśnie 
na to, a myślimy również o utworzeniu Spół-
dzielni Energetycznej. Mieszkańcy będący 
jej członkami i posiadający instalacje fo-
towoltaiczne, mogliby korzystnie odsprze-
dawać nadwyżki wyprodukowanej energii. 
Powołanie klastra jest też warunkiem apli-
kowania o dofinansowanie projektów, na 
razie miękkich, a za chwilę mają pojawić 
się już pierwsze nabory w ramach KPO, 
i to ogłaszane przez rząd. Jeśli pieniądze 
unijne popłyną z KPO do Polski – będą do-
tyczyć okresu programowania 2021-2027. 
Klaster to wspólny interes – samorządów, 
mieszkańców, przedsiębiorców, bo tania 
energia to wzmocnienie ich potencjału 
i zapewnienie ich konkurencyjności. To 
również dbałość o środowisko naturalne.

Jeśli zapytalibyśmy dzieci, skąd się bierze je-
dzenie? Niestety wiele z nich odpowiedziało-

by - ze sklepu. Dlatego tym bardziej ważne jest 
podkreślanie i docenienie ciężkiej pracy na roli. 
Starosta Józef Swaczyna podczas spotkania po-
dziękował i złożył gratulacje i upominki zwycięz-
com konkursów: 

AgroLiga 2022 – etap wojewódzki:
w kategorii: rolnicy indywidualni: III miejsce Go-
spodarstwo Rolne - Regina Marek Kubon z Osieka,
w kategorii: firma przetwórstwa rolno – spożyw-
czego i usług rolniczych: II miejsce Browar Opol-
ski S.C. - Wojciech i Justyna Plucik z Krośnicy.

Konkurs Zielone Lato:
 w kategorii „Najlepsze gospodarstwo rolne 

w regionie, w którym dodatkowym źródłem do-
chodu są usługi agroturystyczne” - I miejsce Kor-
nelia i Roman Hurek z Boryczy
 Serdeczne gratulacje należą się paniom z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Zimnej Wódki, które zdo-
były I miejsce w kraju w konkursie „Bitwa Rego-
nów” za policzki wieprzowe z ciapkapustą, które 
podbiły serca i podniebienia jurorów, dzięki cze-
mu panie wygrały 25.000 zł dla swojego koła. 
 Starosta pogratulował także pracownikom 
Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Strzelcach Op., gdyż i one zdobyły tytuł „Do-
radca roku” - pani Agnieszka Sagan – II miejsca 
w 2021 roku w, a pani Iwona Goral - I miejsce 
w 2022 roku.

Gratulacje dla rolników
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Ogłoszenie Starosty Strzeleckiego o II przetargu

w sprawie sprzedaży 
nieruchomości Skarbu Państwa
 W dniu 16 lutego 2023 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 własności nieruchomości 
Skarbu Państwa położonej w Kolonowskiem, zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym i gospodarczym, oznaczonej numerem działki 174 o po-
wierzchni 0,1114 ha, wpisanej w księdze wieczystej nr OP1S/00074793/2, 
bez obciążeń. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość 
oznaczona jest symbolami: MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
ZI – tereny zieleni izolacyjnej. 
 Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 14 grudnia 2022 roku.
 Cena wywoławcza nieruchomości - 215 000,00 zł. 
 Wadium (płatne w pieniądzu) - 11 000,00 zł. 
 Minimalne postąpienie ceny - 2 150,00 zł. 
 Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium do dnia 13 lutego 
2023 r. do godziny 9.00 na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach 
Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzelce Opolskie, rachu-
nek 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 pozosta-
wienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku, zwalnia się 
z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym terminie, jeżeli do dnia 
13 lutego 2023 r. zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał 
zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia warto-
ści 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.
 Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług (VAT) na pod-
stawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (j.t. w Dz.U. z 2022 r. poz. 931).
 Przedsiębiorca, który przystąpi do przetargu z zamiarem nabycia nie-
ruchomości na cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
winien przedstawić aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej 
lub z Krajowego Rejestru Sądowego oraz stosowne pełnomocnictwo do 
udziału w przetargu. Bliższe informacje pod nr tel. 77 4401-740, w Wydziale 
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Apteka "Pro-Pharma" sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383, 507 071 311
Apteka "Gemini", ul. Opolska 6, 77/417-90-03
Apteka "Śląska", Pl. Żeromskiego 9/1, tel. 77/461-21-43
Apteka "Słoneczna", ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56 
Apteka "Dr. Max", Os. Piastów Śl. 15, tel. 77/461-02-92
Apteka "DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie", ul. M. Prawego 7/1E, tel. 77/461-89-00
Apteka "LIBRA", Os. Piastów Śl. 21, tel. 77/461-38-76
Apteka "Multifarm", ul. Ligonia 1A, tel. 77/415-20-55

Jeśli nie są Państwo pewni, która apteka pełni w danym dniu dyżur – 
można upewnić się, dzwoniąc pod numer Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego: 664 480 500
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2. "Multifarm”
3. "Pro-Pharma"
4. "Gemini"
5. "Śląska"
6. "Słoneczna"
7. "Dr. Max" 
8. „DOZ Apteka"
9. "LIBRA"

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

20. "Gemini"
21. "Śląska"
22. "Słoneczna"
23. "Dr. Max" 
24. „DOZ Apteka"
25. "LIBRA"
26. "Multifarm”
27. "Pro-Pharma"
28. "Gemini"

Uwaga: Dyżur rozpoczyna się od godziny 8.00 i kończy się o godz. 8.00 następnego dnia

Dyżury pełnią:

DYŻURY APTEK W STRZELCACH OPOLSKICH W 2023 r.

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

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

STANOWISKO MIEJSCE 
WYKONYWANIA PRACY

WYMAGANIA, OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie,
- niekaralność

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

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

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

KUCHARZ/ KUCHARKA ROŻNIĄTÓW - wykształcenie zasadnicze zawodowe

KUCHARZ/ KUCHARKA STZRELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunko-
we, mile widziane średnie

KELNER/ KELNERKA ROŻNIĄTÓW - wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK FIZYCZNY JARYSZÓW+ wg zleceń - prawo jazdy kat. B

ELEKTROMECHANIK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- uprawnienia SEP

PIELĘGNIARKA LEŚNICA - wykształcenie średnie zawodowe,
- prawo wykonywania zawodu

SPRZĄTACZKA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
MAGAZYNIER SIERONIOWICE -
MECHANIK SAMOCHODOWY/ MECHANIK 
WÓZKÓW JEZDNIOWYCH WYSOKA - wykształcenie zasadnicze zawodowe,

- prawo jazdy kat. B
O P E R A T O R  W Ó Z K A 
W Y S O K I E G O  S K Ł A D O W A N I A SIERONIOWICE -  u p r a w n i e n i a  U D T  d o  o b s ł u -

g i  w ó z k ó w  p o d n o ś n i k o w y c h

OPERATOR KOPARKI JARYSZÓW+ wg zleceń - uprawnienia operatora koparki

MONTER/ SKŁADACZ OKIEN STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,

SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. zasadnicze branżowe,
- umiejętność obsługi komputera,
- obsługa kasy fiskalnej

SPECJALISTA DS. STACJI PALIW STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie podstawowe

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

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

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

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

DIAGNOSTA SAMOCHODOWY ŻYROWA - wykształcenie średnie,
- uprawnienia diagnosty samochodowego

DIAGNOSTA SAMOCHODOWY ZAWADZKIE - wykształcenie średnie,
- uprawnienia diagnosty samochodowego

PRACOWNIK OCHRONY OLSZOWA(praca dla os. z 
niepełnosprawościami)

- wykształcenie średnie,
- umiejętność obsługi komputera

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

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

MONTER KABIN SANITARNYH POLSKA

- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- prawo jazdy kat. B,
- znajomość rysunku technicznego,
- obsługa elektronarzędzi

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

URZĄD PRACY

OFERTY PRACY

W dniu 15.02.2023 r. o godz. 
9.30 w sali nr 22 PUP w Strzel-
cach Opolskich odbędzie 
sie spotkanie informacyjne 
z przedstawicielem firmy:

 PZU Życie SA
Spotkanie będzie dotyczyć 
rekrutacji na stanowisko:

dOrAdcA 
UbeZPIecZenIOwy.

Wymagane wykształcenie 
min. średnie

oraz prawo jazdy kat. B.
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 Na razie system działa w trzech miej-
scach przy drogach powiatowych, ale 
wszystko wskazuje na to, że SafePass+ po-
jawi się także przy przejściu na skrzyżowa-
niu ul. Piłsudskiego i Powstańców Śląskich.

Boisko przy strzeleckim liceum
 Ta inwestycja rozpoczęła się również 
w ubiegłym roku, a prace są niezwykle 
zaawansowane. Mowa o zadaniu pn. „No-
woczesna modernizacja wielofunkcyjnego 
kompleksu sportowego przy Liceum Ogól-
nokształcącym z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi w Strzelcach Opolskich”. 
 Niemal wszystkie podbudowy pod boisko 
oraz bieżnie są gotowe, na ukończeniu są 

To nam się udało w 2022 roku Srebrne szkoły – to nasze!
dokończenie ze str. 1 również wszystkie prace związane z zakre-

sem elektrycznym. Do wykonania pozostało 
ułożenie ostatniej warstwy kruszywa, tzw. 
wyrównującej, oraz ułożenie nawierzch-
ni sportowych. Potem - również ogro-
dzenie boiska za pomocą piłkochwytów.
 Powiat Strzelecki otrzymał dofinansowa-
nie w ramach Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
w wysokości 2.669.046,07 zł, a wartość 
inwestycji wynosi 3.289.653,14 zł.

To nie wszystko: będzie hala 
sportowa i elektryczne autobusy

 Warto w tym miejscu wspomnieć również 
o tym, że Powiat Strzelecki jako jedyny sa-
morząd w województwie opolskim znalazł 
się na liście tych, których szkolne inwe-
stycje sportowe zdobędą dofinansowanie! 
Dzięki temu powstanie pełnowymiarowa 
hala sportowa dla Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich. To ogromna inwestycja. 
 W listopadzie ub. r. Związek Powiatowo-
-Gminny JEDŹ Z NAMI podpisał umowę 
na dotację w wysokości ponad 5 mln zł ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ra-
mach programu „Zielony Transport Pub-
liczny” i pożyczkę – niskooprocentowaną 
– w wysokości 1 mln zł na zakup 4 elek-
trycznych autobusów typu mini.

Jak zwykle w styczniu, i to od 25 lat, 
„Perspektywy” publikują swój ran-

king szkół średnich – liceów i tech-
ników osobno. Na te zestawienia 
czekają dyrektorzy szkół i organy pro-
wadzące: to – przynajmniej w części 
– ocena ich pracy. Także - uczniowie 
klas ósmych, bo za kilka miesięcy sta-
nie przed nimi wybór dalszego etapu 
nauki, a dla niektórych dostanie się 
do szkoły z czołowych miejsc w kla-
syfikacji to nobilitacja.

 W tegorocznym rankingu wzięto pod 
uwagę te szkoły, w których maturę w maju 
2022 r. zdawało minimum 12 maturzystów, 
a wyniki średnie z języka polskiego i mate-
matyki zdawanych obowiązkowo były nie 
niższe niż 0,75 średniej krajowej. O tym, 
którą pozycję w rankingu zajęła szkoła 
decydowały sukcesy w olimpiadach (25 
proc. - licea; 20 proc. – technika), ma-
tura z przedmiotów obowiązkowych (30 
proc. – licea; 20 proc. – technika), matura 
z przedmiotów dodatkowych (45 proc. – 
licea; 30 proc. – technika) oraz egzamin 
zawodowy – 30 proc. w technikach.
 Jak wypadły nasze w szkoły? Srebrną 
tarczą mogą się poszczycić Liceum Ogól-
nokształcące z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi im. W. Broniewskiego w Strzelcach 
Opolskich i Technikum w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Zawadzkiem! 
 Liceum Ogólnokształcąca im. Miesz-
ka I w ZSP w Zawadzkiem i Technikum 
w CKZiU zajęły miejsca poza nagradza-
nymi tarczami w kolorach szlachetnych 
kruszców. 

Co o tych wynikach sądzą 
dyrektorzy szkół?

 Halina Kajstura, dyrektor CKZiU w Strzelcach 
Opolskich: - Wyniki rankingu wskazują, że 
trzeba wyciągnąć wnioski i iść do przodu. 
Trzeba też pamiętać, że on pokazuje tyl-
ko sytuację z ubiegłego roku. W dodatku 
w zestawieniu techników zdecydowanie 
zbyt małą wagę przypisuje się wynikom 
egzaminu zawodowego – 30 proc. to zde-
cydowanie za mało. W przypadku więk-
szości naszych uczniów, a właściwie już 
absolwentów, bo przecież zestawienie 
dotyczy roku 2022, zdobycie zawodu to 
priorytet. Mniejszą wagę przykładają do 
matury, bo mniej zależy im na studiach 
niż na skończeniu szkoły, po której będą 
mieć konkretny fach w ręku, a kwalifika-
cje potwierdza świadectwo i dyplom po 
zdanym egzaminie zawodowym. Zawód 
to jest to co się liczy, na tym etapie ich 
aspiracje nie sięgają wyżej. Widać to było 
również po poprawkowych maturach. My-
śleliśmy, że wszyscy, którym w maju nie 
powiodło się tylko z jednego przedmiotu, 
przystąpią do egzaminu w sierpniu. Na-
mawialiśmy do skorzystania z tej szansy, 
bo gdyby jednak zechcieli wybrać się na 
studia w kolejnych latach, już tak prosto 
nie będzie. Oni zdawali maturę wg tzw. 
starych zasad, więc jeśli chcą przystąpić 
do egzaminu jeszcze raz, muszą to zrobić 
według reguł, które będą obowiązywać 
od 2023 roku. Jeśli zatem ktoś oblał w ub. 
roku matematykę, w maju tego roku bę-
dzie musiał przystąpić także do egzaminu 
ustnego z języka polskiego i wybranego 
języka obcego. Niewiele osób jednak na 
poprawkę matury się zdecydowało.

	 Zdzisław	Żuchowski,	dyrektor	ZSP	w	Za-
wadzkiem: - Oczywiście cieszę się z pozycji 
w rankingu: 170 miejsce w Polsce wśród 
techników i 7 miejsce w województwie to 
jest powód do zadowolenia. O tym, że in-
formatyków kształcimy na bardzo dobrym 
poziomie, świadczy też zainteresowanie 

naszymi uczniami wyższych uczelni, i tych 
ze Śląska, i tych z Opola – przyjeżdżają, 
zachęcają do podjęcia studiów właśnie 
u nich. Wręcz zabiegają o nich. Średnia 
z matury w naszym technikum była wyższa 
niż w kraju, a zdawalność egzaminu zawo-
dowego w ub. roku wynosiła u nas 100 proc. 
To jednak niezupełnie znajduje odzwier-
ciedlenie w rankingu: 30 proc. w przypad-
ku tego kryterium to za mało w przypadku 
szkół kształcących w zawodach. Natomiast 
co do wyniku naszego LO średnia z ma-
tur była nieco niższa niż w poprzednich 
latach, zobaczymy jak będzie w tym roku.

Jan	Wróblewski,	dyrektor	LO	z	Oddziałami	
Dwujęzycznymi	w	Strzelcach	Opolskich: - 
Srebrna tarcza dla szkoły cieszy, podobnie 
jak utrzymanie się na 6 miejscu w woje-
wództwie. Ranking jednak pokazuje tylko 
jedną stronę medalu – wyniki olimpiad, 
konkursów oraz matur. Przodują w nim 
szkoły, do których przyjmuje się uczniów 
z bardzo wyśrubowaną punktacją po ósmej 
klasie: 130-140 punktów w naszym woje-
wództwie, a znacznie więcej wśród tych 
„topowych” w kraju. Ranking „Perspektyw” 
nie pokazuje jednak, jak w praktyce funk-
cjonuje szkoła. Z tego powodu dla mnie 
zdecydowanie bardziej miarodajny jest 
współczynnik EWD (edukacyjnej warto-
ści dodanej), wskazujący czy i jak szkoła 
na początku wyrównuje poziom wiedzy 
między uczniami po ósmej klasie szkół 
podstawowych, czy i w jaki sposób roz-
wija ich zainteresowania i wreszcie - jaki 
efekt osiąga po czterech latach nauki na 
maturze (w maju 2022 maturę w naszym 
LO zdali wszyscy!). Tego brak w rankingu, 
o jakim mowa. W tym roku szkolnym na-
ukę w naszym LO zaczęło ok. 200 uczniów. 
Połowa z nich miała 140-150 punktów, po-
łowa niższą. Mamy uczniów ze spektrum 
autyzmu, z zespołem Aspergera. Szkoła 
jest dla wszystkich. Nie dla nauczycie-
la. Nie dla wyników, którymi można się 
pochwalić. 

 Waldemar Gaida, wicestarosta: - Jako samo-
rząd powiatowy dbamy przede wszystkim 
o to, by wszyscy absolwenci szkół podsta-
wowych mogli się uczyć na miejscu. W do-
brych i dobrze wyposażonych szkołach, 
które zapewniają wyrównanie poziomu 
wiedzy, a przede wszystkim – są skutecz-
ne w doprowadzeniu naszych uczniów do 
końca wybranego etapu edukacji. Jakości 
pracy szkół nie mierzy się tylko sukcesa-
mi w olimpiadach i punktami na maturze, 
ale tym, czy pomagają w rozwoju uczniów 
i wyposażają ich w umiejętności niezbędne 
w dorosłym życiu, niezależnie od tego, czy 
chcą kontynuować naukę na studiach, czy 
ją zakończyć po zdobyciu zawodu. Z naszych 
szkół nie ma odejść uczniów, bo sobie nie 
radzą albo nie osiągają pożądanych przez 
placówkę wyników, o czym słyszy się cza-
sami, w odniesieniu do szkół lokujących się 
na szczytach rankingów. Źle pojęte dobro 
szkoły nigdy nie może stanąć nad dobrem 
ucznia, i w naszych szkołach tego nie ma. 
Co roku osiągamy całkiem przyzwoite wyniki 
matur i egzaminów zawodowych. Plasuje to 
nasze placówki na stałych – i podkreślam: 
dobrych! – miejscach w rankingach woje-
wódzkich. To najlepiej pokazuje skuteczność 
pracy naszej kadry z uczniami. Zdawalność 
matur na poziomie 100 proc. w LO im. W. 
Broniewskiego i 81,3 proc. w Technikum 
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
w Zawadzkiem, a także zdany tam na 100 
proc. egzamin zawodowy - tym możemy 
się szczycić, mimo nieco trochę gorszych 
wyników matur w Technikum CKZiU i w LO 
w Zawadzkiem. Tym bardziej, że akurat to 
był rocznik, za którym stały doświadczenia 
pandemiczne i częściowo nauka zdalna. 

Czy Twoje dziecko unika rodzinnych 
uroczystości, nieoczekiwanie chce 

wrócić z placu zabaw, rezygnuje z udzia-
łu w grach zespołowych lub występów na 
forum przedszkola, szkoły czy rodziny? 
Jeśli odpowiedź brzmi tak, warto bliżej 
przyjrzeć się temu. 

 Okazuje się, iż nie zawsze jest to wynik 
nieśmiałości czy objawów lękowych naszej 
pociechy. Może po prostu Twoje dziecko jest 
DWW – czyli dzieckiem wysoko wrażliwym! 
Elaine Aron - profesor psychologii oraz au-
torka książki pt. „Wysoko wrażliwe dziecko” 
jest twórczynią owego pojęcia. We wspomi-
nanej książce jest mowa o czterech cechach 
wysokiej wrażliwości: głębokość przetwa-
rzania (dziecko bardzo wnikliwie analizuje 
rzeczywistość, zadaje skomplikowane pyta-
nia, używa trudnych słów nietypowych dla 
danego wieku, jest bystre, ponadprzeciętnie 
kreatywne), łatwość uleganiu przestymulo-
waniu (wynikające z doświadczania natłoku 
informacji, które z perspektywy dziecka wy-
soko wrażliwego są równie ważne; dziecko 
często uskarża się na nieodpowiednią tem-
peraturę, głód, hałas, na drapiące ubrania), 
emocjonalna reaktywność (dziecko głęboko 
odczuwa zarówno negatywne, jak i pozytywne 
emocje, jest bardzo empatyczne i posiada 
skłonność do perfekcjonizmu) oraz wyczule-
nie na subtelności (zauważa niewielkie zmia-
ny w wyglądzie innych osób lub w sposobie 
organizacji otoczenia). Dzieci wysoko wrażli-
we szybciej się męczą psychicznie i fizycz-
nie, dlatego preferują raczej ciche zabawy 
oraz potrzebują dodatkowych przerw. Chcąc 
uniknąć przestymulowania mogą unikać 
pewnych sytuacji, m.in. rodzinnych imprez. 
Czasami ich zachowanie może być błędnie 
interpretowane prze otoczenie, na przykład 
jako dziwne, nieadekwatne lub przesadne. 
 Z badań wynika, iż około 15-20 procent 
populacji jest wysoko wrażliwych, zarówno 
dzieci jak i dorosłych. Należy podkreślić, iż 
wysoka wrażliwość nie jest jednostką choro-
bową, wymaga jednak od rodziców i nauczy-
cieli podjęcia odpowiedniego traktowania. 

Wysoka wrażliwość jest cechą dziedziczną, 
związaną z podwyższoną aktywnością ukła-
du nerwowego. Zdaniem badaczki wysoko 
wrażliwe dziecko można scharakteryzować 
jako bardziej empatyczne, bystre i kreatyw-
ne, jednocześnie ostrożne w kontaktach 
i doświadczeniach, a także wyróżniające się 
w zakresie nawiązywania silnego kontaktu 
ze swoją intuicją.
Czego potrzebuje wysoko wrażliwe dziecko?
 Najistotniejszą umiejętnością rodzica wy-
chowującego wysoko wrażliwe dziecko, jest 
szybkie odczytywanie sygnałów przestymu-
lowania. Nasze oddziaływania powinny być 
ukierunkowane na 3 sfery: 
- dostrojenie - dzieci uwielbiają, gdy emo-
cje rodzica są kompatybilne z ich emocjami 
i otrzymuje od nich wsparcie. Zatem, gdy 
dziecko jest radosne, my również możemy 
okazać radość na twarzy. W sytuacji zaś 
odczuwania negatywnych emocji, naszym 
celem powinno być skupienie pełnej uwagi 
na dziecku;
- przywiązanie - bezpieczny model przywią-
zania to podstawa prawidłowego, szczęśli-
wego rozwoju dziecka;
- samoregulacja – wyposażenie dziecka 
w metody samoregulacji, czyli radzenia so-
bie z pobudzeniem i emocjami; umiejętność 
powrotu do stanu spokoju i odprężenia. 
Wspomniana już Elaine Aron pisze, że „wy-
chowanie wysoko wrażliwego dziecka to 
wspaniały podarunek dla świata”, należy 
w tym dostrzegać wartość i zaletę. Zaak-
ceptuj i uszanuj to, iż Twoje dziecko jest 
dzieckiem wysoko wrażliwym. Jeśli dziecko 
nie spotka się bowiem ze zrozumieniem 
i wsparciem ze strony osób dorosłych, będzie 
bardziej podatne w przyszłości na depresję, 
lękowość i nieśmiałość. Jak mówi Elaine Aron 
„Jeśli pragnie się mieć wyjątkowe dziecko, 
trzeba się na to wyjątkowo przygotować”. 
Można jeszcze dodać jedno, co pozostaje 
niezmienne – wszystkie nasze dzieci po-
trzebują od nas miłości, bliskości, uważnej 
obecności i troski.

Teresa Macioł –  psycholog 

„Radość czytania” Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna poleca….

Dziecko wysoko wrażliwe, czyli jakie?



5

Od tygodni poruszeni jesteśmy hi-
storią Michała Kostona - ucznia 

naszego strzeleckiego liceum. Choruje 
na skoliozę i wymaga pilnej operacji. 
Podjęto się jej we Włoszech. Zbiórki 
na ten cel ruszyły przez fundacje, ale 
nie tylko. Również i Powiat Strzelecki 
intensywnie zaangażował się w pomoc 
w zbieraniu funduszy. Zaczęliśmy od 
kiermaszu używanych zabawek, jeszcze 
w ubiegłym roku.  Pracownicy starostwa 
- wolontariusze -pakowali setki masko-
tek, by móc je podczas kiermaszu ofia-
rować wszystkim tym, którzy wspomogą 
Michała. Zainteresowanie kiermaszem 
przerosło nasze oczekiwania.  

 Potem zorganizowaliśmy koncerty, podczas 
których mogliście wrzucać datki do puszek 
wolontariuszy. Najpierw był Powiatowy Kon-
cert Charytatywny „Rodzinne Kolędowanie”, 
którego pomysł podsunął wicestarosta Wal-
demar Gaida, a wystąpili Dominika i Janusz 
Żyłka. Podczas święta Trzech Króli w goś-
cinnych progach strzeleckiego kościoła pw. 

Już widzę te wielkie oczy wszyst-
kich czytelniczek. Ja?! Dawno już 

zapomniałam, kiedy rodziły się moje 
dzieci! Ja?! Przecież mam dopiero 15 
lat! A jednak… 
Od 1 grudnia ub. Szpital Powiatowy 
im. Prałata J. Glowatzkiego zapewnia 
mieszkankom naszego powiatu – ale 
nie tylko! – opiekę położnej środowi-
skowej. I to bezpłatnie. Warunkiem 
skorzystania z tej formy wsparcia jest 
złożenie pisemnej deklaracji.

 Położnymi środowiskowymi są w naszym 
szpitalu dwie panie:  Alicja Segrodnik i Syl-
wia Hadrian. Mają doświadczenie, liczne 
certyfikaty potwierdzające ich kwalifikacje 
w wielu dziedzinach; w dodatku stale się 
szkolą, by zapewnić swoim podopiecznym 
jak najlepszą opiekę. 

To całkiem nowa oferta 
naszego szpitala, i mało jeszcze 

rozreklamowana…
- Zaczynamy to robić własnymi siłami – 
mówią zgodnie, przyznając, że inne po-
łożne środowiskowe działające na rynku 
w naszym województwie i powiecie świad-
czą usługi przeważnie jako indywidualne 
praktyki położnych. A że Szpital Powiatowy 
w Strzelcach Opolskich od lat realizuje 
program KOC – kompleksowej opieki nad 
kobietą ciężarną – ich działalność jako 
położnych środowiskowych doskonale 
wpisuje się w jego realizację.
- To holistyczne podejście do pacjentek 
szpitala. Szpital jako jednostka wcześniej 
takiej działalności nie prowadził, a chodzi 
o to, by pacjentką zajmował się ten sam 
personel od początku w sposób profesjo-
nalny i kompleksowy. Przecież każda ko-
bieta powinna mieć swoją położną. Miała 
ją w momencie swoich narodzin, potem już 

Każda kobieta powinna mieć swoją położną

Wielkie serca. Duża pomoc

jako dorosła osoba zapewne podpisywa-
ła jakąś deklarację w POZ, i już tego nie 
pamięta. Ale warto wrócić do położnej, 
którą się miało – albo zapisać się do nas.

Ale po co położna kobiecie,
która nie jest w	ciąży?!

- Położna zapewnia wsparcie nie tylko 
tym paniom, które są w ciąży lub tuż po 
porodzie, ale wszystkim. Poczynając od 
dziewczynek w wieku dojrzewania, przez 
kobiety w okresie rozrodczym, kończąc 
na starszych – w wieku menopauzalnym 
lub senioralnym. Także tym, które prze-
szły operacje ginekologiczne lub gineko-
logiczno-onkologiczne - w tym przypadku 
jednak trzeba mieć do nas skierowanie od 
lekarza. Po wypisie ze szpitala mają naj-
częściej do usunięcie szwy, czasami ranę, 
którą trzeba ocenić i w razie konieczności 
fachowo zaopatrzyć. Tym również zajmują 

się  położne POZ, ale niestety panie nie są 
tego świadome! Dlatego chcemy dotrzeć 
do jak największego grona kobiet i uświa-
domić o ich prawach związanych właśnie 
z opieką położnej POZ.

Czego dziewczęta mogą oczekiwać 
od położnej? Czego – panie, które są 

w starszym wieku?
- Edukacji i informacji. Na spotkaniach 
z nimi, w czasie pogadanek w szkołach, 
pada wiele pytań, którymi dziewczyny są 
zainteresowane. Edukacja uzależniona jest 
od wieku dziewczynek/dziewcząt i związa-
na jest głównie z cyklem miesiączkowym, 
nauką obserwacji własnego organizmu, 
kontroli płodności, profilaktyki. Panie 
w wieku średnim i starszym również po-
trzebują tego samego - edukacji i informa-
cji. Przypominamy o tym, że trzeba chodzić 
do ginekologa, że trzeba systematycznie 

robić badania, że profilaktyka jest bar-
dzo ważna, a o niej często się zapomina 
po urodzeniu dzieci. Spotykamy się z pa-
niami w wieku 50+ w domach seniorów. 
Planujemy również dalsze – i w domach 
seniorów, i w DPS-ach, czyli placówkach 
zinstytucjonalizowanych. I po dotychcza-
sowych spotkaniach, w dość kameralnych 
warunkach i małych grupach, widać, że 
zainteresowanie wiedzą, którą im prze-
kazujemy jest spore. 

Na co mogą liczyć pacjentki w ciąży 
z Waszej strony?

- Od 21 tygodnia ciąży można skorzystać 
z naszej pomocy w przygotowaniach do 
porodu. Informujemy o rozwoju dziecka 
w łonie matki, ale także o najlepszej w tym 
okresie dla kobiety diecie. Mówimy o tym, 
jak przygotować się do porodu i o jego 
przebiegu, także o kolejnym etapie – czyli 
połogu, jego fizjologii i patologii. Przygoto-
wujemy do okresu laktacji, ucząc najlep-
szych technik przystawiania dziecka do 
piersi i tworzenia więzi z noworodkiem, 
a jedną z nich jest masaż Shantala. Po po-
rodzie nasze pacjentki w ciągu 48 godzin 
mogą liczyć na naszą wizytę. Do 8 tygodni 
po porodzie panie mogą liczyć na naszą 
pomoc w zakresie oceny rozwoju i pomiaru 
noworodka, porad laktacyjnych; udzielmy 
również informacji o szczepieniach i o tym, 
jak zadbać o samą siebie w tym okresie.

Marta Górka

I jeszcze ważna uwaga: deklarację o której mowa 
na początku, można odebrać w szpitalnej rejestra-
cji, na oddziałach, w poradniach lub ściągnąć ze 
strony internetowej; można też wypełnić ją przez 
IKP (Internetowe Konto Pacjenta).

Kontakt do położnych :
Alicja Segrodnik tel: 609 544 059  

mgr Sylwia Hadrian  tel: 725 693 456 

Położna Alicja Segrodnik jest specjalistą 
w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-
-położniczego, jest certyfikowanym doradcą 
laktacyjnym.

Położna mgr Sylwia Hadrian jest magistrem 
położnictwa i instruktorem masażu Shantala. 
Obecnie w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa 
ginekologiczno-położniczego.

św. Wawrzyńca pojawiło się mnóstwo osób, 
które pokazały, że mają wielkie serca!
 Potem koncerty były jeszcze dwa – w siedzi-
bie Powiatowego Centrum Kultury: Koncert 
Chóru  MEDICANTO i Noworoczny Koncert 
Powiatowy (otwierający cykl powiatowych 
koncertów związanych z porami roku), na 
którym zaśpiewał Zespół  BIS, a po nich 
uczestnicy również wrzucali datki do puszek. 
 Dzięki tym czterem akcjom Powiatu Strze-
leckiego  udało się zebrać 13.844,89 zł! 
Swoją cegiełkę dołożyli również mieszkań-
cy Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach 
Opolskich: ponad 2000 zł.
 To jeszcze nie wszystko! Rolnicy podczas 
swojego rocznego spotkania w Raszowej, 
na którym podsumowano działalność Po-
wiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Strzelcach Opolskich również wrzucali 
datki do puszek. Podobnie czynili ci, którzy 
uczestniczyli w Koncercie Charytatywnym 
Parafialnej Orkiestry Dętej z Dziewko-
wic w Powiatowym Centrum Kultury. Te 
puszki pozostają jeszcze do rozliczenia, 
bo pieniądze do nich będą zbierane pod-

czas kolejnych planowanych akcji. Jedną 
z nich jest bal karnawałowy w LO im. W. 
Broniewskiego w Strzelcach Opolskich. 
Będzie też akcja zorganizowana przez 
CKZiU w Strzelcach Opolskich.
 Tato Michała, zapytany przeze mnie o to, 
dlaczego w Polsce nie można przeprowadzić 
takiej operacji mówi: - W Polsce skoliozę 
operuje się inną metodą, bardziej inwazyj-
ną, z dostępu tylnego do kręgosłupa, ten 
zaś usztywnia się prętami. Podczas operacji 
wymagane jest podawanie sporej ilości krwi, 
bo mięśnie są przecinane i sama operacja 
niesie spore ryzyko; po niej następuje bar-
dzo długa rehabilitacja. Natomiast metoda 
stosowana we Włoszech będzie wykonana 
metodą opracowaną w USA i przez ortope-
dę, który tam właśnie się kształcił w tego 
typu zabiegach. Dzięki tej operacji można 
zachować pełną elastyczność kręgosłu-
pa, a korekcję otrzymuje się dzięki odpo-
wiednio poprowadzonym i umocowanym 
linom. Operacja przeprowadzana jest me-
todą mało inwazyjną (dwa małe otwarcia 
pod pachami), nie uszkadzającą mięśni, nie 
wymaga też transfuzji krwi, z minimalnym 
ryzykiem powikłań, czy infekcji. Elastycz-
ność kręgosłupa zostaje zachowana, a Mi-
chał będzie mógł szybko wrócić do szkoły. 

Mam nadzieję, że wszystko się uda.
- Kiedy operacja?
- Dzięki uruchomionym zbiórkom pierw-
szą wyznaczoną przez włoski szpital kwotę 
wpłaciliśmy 22 grudnia. Druga operacja, 
jeśli będzie konieczna, powinna się odbyć 
w okresie od 3 do 6 miesięcy po pierwszej. 
Termin przyjęcia Michała do szpitala wyzna-
czono na 2 marca – w dniu jego 17 urodzin.
 Bardzo dziękuję wszystkim w naszym po-
wiecie, że włączyli się w pomoc i okazali tak 
wiele serca: instytucjom, szkołom, a przede 
wszystkim mieszkańcom. Jestem zaskoczo-
ny, że nastąpił tak szybki i tak duży odzew, 
szczególnie, że to mała społeczność. 
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Nieodpłatna Pomoc Prawna. Punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych wy-
znaczonych odpowiednio przez Okręgowa Radę Adwokacką i Okręgowa Izbę Radców Prawnych W Opolu

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 6 parter)

Poniedzia-
łek

14:00-18:00

Wtorek 14:00-18:00
Środa 14:00-18:00

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

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu 
ofert - „Stowarzyszenie SURSUM CORDA” z siedzibą w Nowym Sączu

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)

Poniedzia-
łek 13:00 – 17:00

2.
Leśnica - lokal znajdujący się w siedzibie Urzę-
du 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 – specjalizacja 
z zakresu prawa cudzoziemców 

4.
Strzelce Opolskie - budynek Starostwa 

Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jorda-
nowska 2 (lokal oznaczony nr 6 - 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 9:00 - 13:00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Punkt prowadzony przez organizację pozarządową wy-
łonioną w drodze otwartego konkursu ofert - „Stowarzyszenie SURSUM CORDA” z siedzibą w Nowym Sączu

Lp. Lokalizacja punktu Dzień 
tygodnia

Godziny świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego

1.
Strzelce Opolskie - budynek Starostwa Po-

wiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanow-
ska 2 (lokal oznaczony nr 6 - parter).

Poniedziałek 8:00-12:00
Wtorek 8:00-12:00
Środa 8:00-12:00

Czwartek 7:00-11:00
Piątek 8:00-12:00

Zapisów na bezpłatne porady można dokonać:

Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo 
obywatelskie – coraz bardziej potrzebne

Od początku 2016 roku na terenie całej 
Polski działa system nieodpłatnej 

pomocy prawnej, wprowadzony ustawą z dnia 
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy praw-
nej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej. Na terenie naszego 
powiatu prowadzone są łączenie 3 punkty 
porad prawnych. 
 Jeżeli na powiat przypadają trzy punkty 
organizacji pozarządowej, powierza się pro-
wadzenie dwóch punktów, przy czym jeden 
przeznacza się na udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej, drugi - nieodpłatnego porad-
nictwa obywatelskiego, trzeci jest prowadzony 
łącznie przez radców prawnych i adwokatów 
z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej. W związku z  tym zawarto 
porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką 
w Opolu i Okręgową Izbą Radców Prawnych 
w Opolu, które wyznaczyły radców prawnych 
i adwokatów do świadczenia nieodpłatnej po-
mocy prawnej. Organizacje pozarządowe zostały 
wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert. 
 Powiat Strzelecki, aby zapewnić jak najlepszą 
dostępność do porad swoich mieszkańców 
zawarł porozumienia z następującymi gminami: 
Jemielnica, Leśnica, Ujazd oraz Zawadzkie. Dzię-
ki temu zorganizowano w tych gminach punkty 
porad prawnych. Zrezygnowano z udzielania 
porad prawnych w Gminie Izbicko i Kolonowskie 
ze względu na małą frekwencję w poprzednich 
latach.
 W 2022 r. udzielono łączenie 1105 porad za-
równo prawnych jak i obywatelskich, co oznacza, 
że było ich o 230 więcej niż rok wcześniej. 

 Z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystało 
756 osób. Porady obejmowały:
•	poinformowanie o obowiązującym stanie 

prawnym oraz o przysługujących prawach 
i obowiązkach, w tym w związku z toczącym 
się postępowaniem przygotowawczym, 
administracyjnym, sądowym lub sądowo 
administracyjnym;
•	wskazanie sposobu rozwiązania problemu 

prawnego;
•	przygotowanie projektu pisma w tych spra-

wach, z wyłączeniem pism procesowych 
w toczącym się postępowaniu przygotowaw-
czym lub sądowym i pism w toczącym się 
postępowaniu sądowo administracyjnym;

•	 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie 
od kosztów sądowych lub ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach 
postępowań;
•	 nieodpłatną mediację.

 Udzielono również 349 porad obywatel-
skich, a wsparcie obejmowało: 
•	 rozpoznanie problemu i udzielenie porady 

dostosowanej do indywidualnej sytuacji,
•	poinformowanie o przysługujących uprawnie-

niach lub ciążących obowiązkach,
•	wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu prob-

lemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie 
wspólnie z doradcą planu wyjścia z trudnej 
sytuacji oraz udzielenie pomocy w  jego 
realizacji,
•	 skorzystanie z nieodpłatnej mediacji. 

 Najczęściej adwokaci i radcy prawni udzielali 
porad z zakresu prawa cywilnego oraz prawa 
rodzinnego; w mniejszym stopniu mieszkańcy 
korzystali z porad z zakresu prawa karnego, 
ubezpieczeń społecznych i prawa do opieki 
zdrowotnej, prawa administracyjnego, prawa 
związanego z prowadzeniem działalności go-
spodarczej czy prawa pracy.
 Z kart pomocy wynika, że z porad częściej ko-
rzystały kobiety (65,79%), natomiast jeżeli chodzi 
o wykształcenie - najczęściej wsparcia potrzebowali 
mieszkańcy posiadający wykształcenie średnie za-
wodowe lub zasadnicze zawodowe.
 Wysokość środków wydatkowanych na rea-
lizację zadania w 2022 r. wyniosła 197.938,01 
zł. (wysokość otrzymanej dotacji: 198.000,00 
zł; pochodzi ona z budżetu państwa z części 
będącej w dyspozycji wojewodów).
 Porad w punktach udzielały osoby uprawnio-
ne zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieopłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji praw-
nej z bogatym doświadczeniem zawodowym. Po-
przez stałą dostępność (5 dni w tygodniu przez 4 
godziny dziennie) adwokatów, radców prawnych 
i doradców obywatelskich w wyznaczonych 
punktach mieszkańcy naszego powiatu uzyskali 
możliwość szybkiej i kompleksowej porady oraz 
pomocy prawnej przewidzianej ustawą, nieza-
leżnie od posiadanych środków pieniężnych. 

w 2023 r. można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych w następujących lokalizacjach:

•	 telefonicznie pod numerem: 77 440 17 97 
w następujących dniach i godzinach (po-
niedziałek: 7.30-17.00; wtorek-czwartek: 
7.30-15.30; piątek: 7.30-14.00) z wyłączeniem 
dni wolnych od pracy,

•	bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiato-
wego w Strzelcach Opolskich (ul. Jordanowska 2, 
47 -100 Strzelce Opolskie pok. nr 207).

SafePass+ = bezpieczniej Spotkanie w JuraParku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Strzelcach Opolskich zorganizowało 
kolejną wycieczkę dla osób tworzących ro-
dzinną pieczę zastępczą na terenie powiatu 
strzeleckiego. Tym razem rodziny zastępcze, 
dzieci w nich umieszczone oraz dzieci biolo-
giczne udały się do Juraparku w Krasiejowie 
na niezapomnianą przygodę z Mikołajem. 
Impreza została zorganizowana w ramach 
realizacji projektu unijnego „Bliżej rodziny 
i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających 
problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz 
wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”. 
W wyjeździe udział wzięło 120 osób. Mi-

kołaj rozdawał słodkie prezenty dzieciom, 
które brały też udział w warsztatach „my-
dełkowych”, a świąteczny film w kinie był 
dodatkową atrakcją. Jak Mikołajki, to nie 
mogło zabraknąć słodkiego poczęstunku 
z gorącą czekoladą dla dzieci i kawą dla 
dorosłych. Rodziny kolejny raz miały okazję 
się zintegrować, wymienić doświadczenia-
mi we wspaniałej atmosferze w JuraPar-
ku, a przedświąteczne życzenia składali 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Strzelcach Opolskich Jolanta 
Chowaniec oraz Członek Zarządu Powiatu 
Strzeleckiego Janusz Żyłka.

Jeszcze przed zainstalowaniem systemu 
ostrzegawczego SafePass+ przy przej-

ściach w pobliżu szkół w Strzelcach Op., 
20 grudnia ub.r., odbyła się konferencja 
związana z bezpieczeństwem na drogach, 
a uczniów przywitał wicestarosta W. Gaida. 
Mł. asp. M. Popanda z KP Policji w Strzel-
cach Op. mówiła o tym, jak zachować się, 
by bezpiecznie dotrzeć do szkoły i o zasa-
dach dotyczących ruchu drogowego ro-
werzystów. Natomiast kpt. R. Kulik z KP 

Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach 
Op. oprócz zasad bezpiecznego poruszania 
się po drogach omówił zagadnienia  zabez-
pieczania miejsca wypadku drogowego. Zaś 
o zasadach udzielania pierwszej pomocy 
opowiedziała L. Giedrojc - pielęgniarka 
z naszego Szpitala Powiatowego. Młodzi 
uczestnicy konferencji na fantomach sami 
mogli sprawdzić, jak prawidłowo udzielać 
pierwszej pomocy, a potem wszyscy otrzy-
mali migające odblaski ledowe.
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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

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 

Zarządzenie nr 28/2022

Starosty Strzeleckiego
z dnia 19 grudnia 2022 r.
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 2021 r. poz. 
1899) oraz Zarządzenia  Nr 133/22 Wojewody Opolskiego z dnia 7 grudnia 2022 
r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomo-
ści gruntowej Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

zarządzam co następuje:
§ 1. 

Przeznaczam do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego 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 pro-
wadzi księgę wieczystą nr OP1S/00009527/1, i ustalam cenę wywoławczą 
do pierwszego przetargu w wysokości 325 000,00 zł netto.

§ 2.
Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, 
stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia, przez wywieszenie na okres 21 dni 
na tablicy ogłoszeń w sied zibie Starostwa Strzeleckiego oraz zamieszczenie w inter-
necie na stronie głównej Powiatu Strzeleckiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Geodecie Powiatowemu.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ
nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (j.t. w Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)
Starosta Strzelecki informuje, że z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 
przeznaczono do zbycia niżej wymienioną nieruchomość:

Położenie 
nieruchomości

Kolonowskie

Oznaczenie 
nieruchomości według 
ewidencji gruntów

działka numer 62
o powierzchni 0,6541 ha
arkusz mapy 1
księga wieczysta numer OP1S/00009527/1

Opis nieruchomości działka niezabudowana położona przy ulicy Opolskiej, 
droga wojewódzka nr 463

Przeznaczenie 
nieruchomości w planie 
zagospodarowania 
przestrzennego

teren oznaczony symbolami:
•	 P - tereny przemysłu, składów, baz budowlanych 

i rzemiosła wytwórczego;
•	 KS - stacje paliw, bazy samochodowe,
•	HGR - usługi handlu, gastronomii i rzemiosła 

nieuciążliwego; 
•	 ZI - tereny zieleni izolacyjnej; 
•	 KDG – droga klasy głównej.

Cena wywoławcza 
nieruchomości

325 000,00 zł netto 
+ podatek VAT

Forma zbycia Nieruchomość przeznaczono do oddania w użytko-
wanie wieczyste na okres 99 lat, w drodze przetargu 
ustnego, nieograniczonego.
Termin zagospodarowania nieruchomości : w ciągu 5 
lat od zawarcia umowy

 Użytkownik wieczysty przez cały okres użytkowania wieczystego będzie zo-
bowiązany wnosić opłatę roczną za użytkowanie wieczyste, z góry za dany rok, 
w terminie do 31 marca. Pierwsza opłata roczna będzie wynosić 20 % wylicytowanej 
ceny nieruchomości, a kolejne opłaty roczne będą wynosić 3 % wylicytowanej 
ceny nieruchomości, powiększone o podatek VAT. Opłata roczna może być aktu-
alizowana 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 podstawie 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 19.12.2022 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2 w Strzelcach Opol-
skich, zamieszczono także w internecie, na stronie głównej Powiatu Strzeleckiego

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2022
Starosty Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2022 roku

OBWIESZCZENIE
burmistrza Strzelec Opolskich o przyjęciu dokumentów 

wymagających udziału społeczeństwa
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

zawiadamiam o przyjęciu 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
gminy Strzelce Opolskie” uchwalonego Uchwałą Nr XXXV/293/2021 Rady 
Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 kwietnia 2021 r. i Uchwałą Nr 
LV/449/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  z dnia 28 września 2022 r.

oraz informuję,
że z treścią ww. ujednoliconego dokumentu wraz z uzasadnieniem oraz 
rozstrzygnięciami nadzorczymi Wojewody Opolskiego Nr IN.VII.742.8.2021.
KM z dnia 4.06.2021 r. i Nr IN.VII.742.18.2022 z dnia 4.11.2022 r., o którym 
mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa 
w art. 55 ust. 3 tej ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25.
Jednocześnie informuję, że ww. Uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Strzelce Opolskie, dnia 10.01.2023 r.
ROŚ.6220.15.2022

OBWIESZCZENIE
 Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem, 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia, Burmistrz Strzelec Opolskich podaje do publicznej wiado-
mości informację, o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu instalacji do 
przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne o kodzie 07 02 13 – od-
pady tworzyw sztucznych (m.in. zlepów) metodą odzysku R3 – recykling lub 
odzysk substancji organicznych na terenie firmy Coroflex Poland Sp. z o.o. 
Sp. k. przy ul. Ciepłowniczej 8, 47-100 Strzelce Opolskie, zaliczonego do 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach dla przedsięwzięcia jak wyżej jest Burmistrz Strzelec Opolskich. 
Organami właściwymi do dokonania uzgodnień w przedmiotowej sprawie, 
w ramach oceny oddziaływania na środowisko są: Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Strzelcach Opolskich.
 Informacje na temat prowadzonego postępowania w zakresie określonym 
ustawą (do wglądu m.in.: wniosek oraz „Raport o oddziaływaniu przedsię-
wzięcia na środowisko …”) można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich przy ul. Marka Prawego 
21 (I piętro, biuro nr 108), w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 7.30 
do 17.00, wtorek ÷ piątek od 7.30 do 15.30, w terminie 30 dni, we wskazanym 
w niniejszym obwieszczeniu okresie. Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie 
można składać pisemnie w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opol-
skich, Plac Myśliwca 1, (parter, biuro nr 1) w terminie wskazanym w niniejszym 
obwieszczeniu. Organem właściwym do rozpatrzenia przedłożonych do sprawy 
uwag i wniosków jest Burmistrz Strzelec Opolskich. Uwagi lub wnioski złożone 
po upływie wskazanego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.
 Obwieszczenie zamieszcza się w biuletynie informacji publicznej na stronie in-
ternetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzelcach Opolskich, w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz 
w „Powiecie Strzeleckim” (bezpłatnym dwutygodniku samorządowym).
 Sprawę prowadzi: Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Adam Koszela, 
nr tel.: 77 546 53 55
 Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 11 
stycznia do 9 lutego 2023 r.

Oni wygrali!
 W ostatnim numerze w ub. roku opublikowaliśmy „Krzyżówkę z książ-
ką pod choinkę”. W losowaniu wśród tych, którzy nadesłali prawidłowe 
rozwiązania, szczęście uśmiechnęło się do trzech osób.
•	Pani Irena Damaszek otrzymała „Powiat Strzelecki od kuchni” i kalendarz.
•	Pan Józef Cwielong otrzymał „Powiat Strzelecki od kuchni” i kalendarz.
•	Pan  Marcin Szczędzina  otrzymał „Legendy śląskich zamków” Marka 

Gaworskiego i kalendarz.
Serdecznie gratulujemy!
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Powiatowe Centrum Kultury zaprasza

Ad multos annos

 18 grudnia ub. roku Pani Otylia 
Werner, mieszkająca w Izbicku, 
skończyła 90 lat. Z tej okazji Ju-
bilatkę odwiedzili najlepszymi 
życzeniami: Starosta Strzelecki 
Józef Swaczyna, Wójt Gminy Iz-
bicko Brygida Pytel oraz przed-
stawiciele sołectwa Izbicko. 

W Nowy Rok 2023 Powia-
towe Centrum Kultury 

w Strzelcach Opolskich we-
szło z nowymi pomysłami. 
A jest to dla naszej instytucji 
rok wyjątkowy. W bieżącym 
roku obchodzić będziemy 
bowiem nasz mały jubileusz: 
10. rocznicę istnienia. 

 Przypomnijmy – PCK zostało 
powołane do życia Uchwałą Rady 
Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 
lutego 2013 r. a uroczyste zainau-
gurowanie działalności nastąpiło 
5 października 2013 r. Z okazji 
urodzin powiatowej instytucji kul-
tury proponujemy naszym uczest-
nikom zabawę – Akcję 10/10, tj. 
Kulturalny paszport PCK. 
 Chętni, którzy zechcą wziąć w niej 
udział, muszą odebrać z Działu Pro-
mocji tzw. Kulturalny paszport, czyli 

Kulturalny paszport
swego rodzaju książeczkę, w której 
znajduje się miejsce na 10 pieczą-
tek. Biorąc udział w dowolnych im-
prezach w PCK w okresie 4 stycz-
nia – 4 października 2023, zbierają 
w paszporcie pieczątki. Będą one  
dostępne zarówno na płatnych wy-
darzeniach, typu koncerty gwiazd, 
czy spektakle teatralne, jak i na dar-
mowych, jak Strzeleckie Spotkania 
Podróżników, koncerty powiatowe 
i wiele innych. Okazji nie zabraknie. 
 Ci z uczestników, którzy zbiorą 
komplet pieczątek, dostaną zapro-
szenie na uroczystą Galę 10-lecia 
PCK oraz upominek-niespodziankę, 
wręczaną podczas Gali. Trzeba się 
jednak spieszyć. Ilość paszportów 
jest ograniczona, a akcja cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem. 

Joanna Popów-Bogdoł
Dyrektor PCK w Strzelcach Opolskich

 W Nowy Rok jubileusz 90-lecia 
urodzin świętowała Pani Teresa 
Wilpert, mieszkanka Ujazdu. Z tej 
okazji życzenia i upominek prze-
kazał Jubilatce Starosta Strzele-
cki, a Jubilatkę odwiedził Bur-
mistrz Ujazdu Hubert Ibrom.

 11. stycznia br. Pani Agnieszka 
Sekuła z Szymiszowa obchodziła 
jubileusz 90. urodzin. Z tej okazji do-
stojną Jubilatkę z najlepszymi życzenia-
mi odwiedzili Wicestarosta Strzelecki 
Waldemar Gaida, Sekretarz Gminy 
Strzelce Opolskie Magdalena Żelazna 
oraz Sołtys Szymiszowa-Osiedle Hen-
ryk Skowronek wraz z Radą Sołecką.

 16. stycznia br. 90. urodziny 
świętował Pan Ernest Wróbel, 
mieszkaniec Dziewkowic, który 
był Radnym Powiatu Strzeleckie-
go w latach 1999-2002. Z okazji 
tak zacnej rocznicy Jubilata od-
wiedzili Starosta Strzelecki Józef 
Swaczyna, Wicestarosta Strzele-
cki Waldemar Gaida oraz Sołtys 
Dziewkowic Marian Marek. 

Miło nam poinformować, że w ostatnim czasie grono jubilatów – mieszkańców naszego 
powiatu, którzy obchodzili okrągłe rocznice urodzin powiększyło się aż o pięć osób. 

 21. stycznia br. 90. rocznicę urodzin obcho-
dziła Pani Agnieszka Czompelik, mieszkan-
ka Krośnicy. Z tej okazji najlepsze życzenia 
wraz z urodzinowym upominkiem przekazał 
Jubilatce Starosta Strzelecki Józef Swaczyna 
oraz Wójt Gminy Izbicko Brygida Pytel.

Do serdecznych życzeń dla Jubilatów dołącza-
my również swoje: wielu jeszcze lat w dobrym 
zdrowiu, pełnych uśmiechów i radosnych dni!


