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S T R Z E L E C K I
Co mo¿na za³atwiæ w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich?

Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelce Opolskie
tel. 4612329, 4613480
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4617736
z fili¹ w Lenicy
tel. 4615253

Gdzie, z czym, do kogo, jak d³ugo, ile to kosztuje???
Z tymi pytaniami borykaj¹ siê najczêciej petenci, którzy
chc¹ w starostwie za³atwiæ jak¹ sprawê. Przedstawiamy
wiêc kilka informacji, które u³atwi¹ Pañstwu ¿ycie.

Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie
tel. 4636337, 4636422, 4636744
e-mail: dpskadlub@go2.pl
Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm
Zespó³ Szkó³ w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225
Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl
Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsazawa@interia.pl

Gdy remontujesz dach
i musisz zamkn¹æ kawa³ek drogi
Wszystkie osoby planuj¹ce wykonaæ jakiekolwiek prace w pasie drogowym, które powodowa³yby utrudnienie w ruchu drogowym oraz nara¿a³yby jej u¿ytkowników na jakiekolwiek niebezpieczeñstwo, obowi¹zane s¹ do
przedstawienia do zatwierdzenia projektu organizacyjnego ruchu, który
uwzglêdnia³by planowane rozwi¹zanie czasowej lub sta³ej organizacji ruchu.
Z tym projektem jak i innymi za³¹cznikami opisanymi ni¿ej trzeba zg³osiæ
siê do Wydzia³u Ruchu Drogowego i Dróg Powiatowych (pokój 3) do pana
Jaros³awa Maziarza od poniedzia³ku do pi¹tku (poniedzia³ek 8:00-16:00,
wtorek  pi¹tek 7:30-15:30), tel. wew. 124.

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: LICEUMZA@Edu.APPIE.PL
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelce Opolskie
tel. 4613381, 4613901
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Op.
tel. 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl
Zespó³ Szkó³ Specjalnych
przy DPS w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: ZSS_Zawadzkie@poczta.onet.pl
Zespó³ Szkó³ Specjalnych
w Strzelcach Op.
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl
Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Kad³ubie
tel. 4636422, 4636744
e-mail: SMMKadlub@go2.pl

Specjalny Orodek SzkolnoWychowawczy
w Lenicy
tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl
Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Górze w. Anny
tel. 4615473
Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95
Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903
Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099
Powiatowa Stacja Sanitarno 
Epidemiologiczna w Strzelcach
Opolskich
tel. 4400313
Powiatowy Urz¹d Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800
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Jaros³aw Maziarz

A wiêc przed przyst¹pieniem do robót remontowych nale¿y z³o¿yæ:
1. Wniosek o zatwierdzenie projektu
organizacji ruchu wraz z projektem.
Projekt organizacji ruchu
przedstawiony do zatwierdzenia w co najmniej dwóch egzem-

plarzach winien zawieraæ:
1.
plan orientacyjny w skali
1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,
2.
plan sytuacyjny w skali
1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarz¹dzaj¹cy ruchem mo¿e dopuciæ
skalê 1:2000 lub szkic bez skali)
zawieraj¹cy:
a) lokalizacjê istniej¹cych, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urz¹dzeñ sygnalizacyjnych i urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu; dla projektów
zmian sta³ej organizacji ruchu dopuszcza siê zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urz¹dzeñ dla
nowej organizacji ruchu,
b) parametry geometrii drogi;

Prawdziwy nauczyciel powinien byæ
zawsze najlepszym uczniem
W polskiej szkole nauczyciel, pedagog, wychowawca musi byæ absolwentem wy¿szej uczelni. jego dyplom jest
gwarancj¹, ¿e ma on kwalifikacje do
nauczania swojego przedmiotu. Nie
jest to jednak równoznaczne z posiadaniem przez niego kompetencji wychowawczych. Fakt, ¿e w indeksie ma
zaliczenie z psychologii rozwojowej lub
wychowawczej takich gwarancji, a priori, daæ nie mo¿e. Wszak wychowanie
to proces, który odbywa siê w kontakcie cz³owiek -cz³owiek, w bezporedniej komunikacji interpersonalnej. Wychowanie to ci¹g³e uczenie siê siebie,
poznawanie swoich relacji z innymi,
w³asnych emocji. To wzajemne oddzia³ywanie na siebie : matki i dziecka, mê¿a
i ¿ony, nauczyciela i ucznia. Zapomniany niestety przez wielu z nas Janusz
Korczak mawia³: Nie ma dzieci - s¹
ludzie, ale o innej skali pojêæ, innym
zasobie dowiadczeñ, innych popêdach,
innej grze uczuæ. Pamiêtaj nauczycielu, ¿e my ich nie znamy. Zatem b¹d
sob¹ i szukaj w³asnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznaæ, ucz
je ¿yæ i wychowywaæ. Zdaj sobie sprawê z tego, do czego jeste sam zdolny,
zanim dzieciom poczniesz wykrelaæ
zakres ich praw i obowi¹zków. Ze
wszystkich sam jeste dzieckiem, które musisz poznaæ, wychowaæ i wykszta³ciæ przede wszystkim.
Czy jestemy pilnymi uczniami?
Czy potrafimy uczyæ siê siebie na
wzajem, wraz z oddanymi pod nasz¹
opiekê dzieæmi?

Sekretariat Starosty
tel. +48 77 4639093
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
wew. 220
Wydzia³ Ruchu Drogowego
i Dróg Powiatowych
wew. 117, 118, 119, 120, 121, 124,
125, 150, 149, 151, 152, 153
Wydzia³ Finansowy
wew. 127, 128, 131, 229, 201, 202, 203
Wydzia³ Geodezji, kartografii, Katastru

Czy systematycznie i sumiennie odrabiamy prace domowe zadane nam
przez ¿ycie, to prywatne i to zawodowe?
Wielu z nas mówi, i¿ do szko³y ju¿
nie chodzi. Teraz, bêd¹c nauczycielem, uczy innych - realizuj¹c mniej czy
bardziej udane programy - no i wychowuje coraz trudniejsze dzieci i m³odzie¿.
A gdyby tak, za ten nasz nauczycielski
trud, wystawiono nam szkoln¹ ocenê?
Moja córka wywiesi³a kiedy na szkolnej gazetce kryteria oceny celuj¹cej dla
nauczyciela. Znalaz³a je w pewnym
m³odzie¿owym pimie.
Nauczyciel na szóstkê:
1. Potrafi przyznaæ siê do b³êdu.
2. Zna magiczne s³owo przepraszam i nie wstydzi siê go u¿ywaæ w
obecnoci uczniów.
3. traktuje wszystkich jednakowo. Nie
wyró¿nia wzorowych, nie gnêbi s³abszych.
4. Zawsze jest zainteresowany k³opotami swoich uczniów. Je¿eli trzeba
chêtnie pomaga.
5. Ocenia sprawiedliwie.
6. Ma zasady i nie ³amie ich.
7. Jest wyrozumia³y.
8. Prowadzi ciekawe lekcje, na których
nikt siê nie nudzi.
9. Ma poczucie humoru i dobrze bawi
siê na szkolnych imprezach, a nie
tylko pilnuje i kontroluje.
Mo¿na wiêc zapytaæ za Januszem Korczakiem -Ilu z nas - nauczycieli - ma
szansê na tak¹ notê?
Ma³gorzata £oskot

i Gospodarki Nieruchomociami
wew. 105, 140, 133, 137
Wydzia³ Architektoniczno  Budowlany
wew. 215, 217, 249
Wydzia³ Organizacyjny
Wew. 206, 207, 213, 204
Zespó³ Kontroli
Wew. 145
Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Ochrony Ludnoci i Spraw Obronnych
wew. 219

3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowoci drogi  w
przypadku projektu zawieraj¹cego sygnalizacjê wietln¹,
4. zasady dokonywania zmian
oraz sposób ich rejestracji  w
przypadku projektu zawieraj¹cego znaki wietlne lub znaki o
zmiennej treci oraz w przypadku projektu dotycz¹cego zmiennej organizacji ruchu lub zawieraj¹cego inne zmienne elementów
maj¹ce wp³yw na ruch drogowy,
5. opis techniczny zawieraj¹cy charakterystykê drogi i warunków ruchu, a w przypadku organizacji ruchu zwi¹zanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym 
opis wystêpuj¹cych zagro¿eñ lub
utrudnieñ; przy robotach prowadzonych w dwóch lub wiêcej etapach opis powinien zawieraæ zakres planowanych robót dla ka¿dego etapu i stan pasa drogowego
po zrealizowaniu etapu robót;
6. przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
oraz termin wprowadzenia nowej
sta³ej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej sta³ej organizacji ruchu  w przypadku projektu dotycz¹cego wykonywania
robót na drodze,
7. nazwisko i podpis projektanta
W przypadku robót zwi¹zanych
z utrzymaniem drogi niewymagaj¹cych ca³kowitego zamkniêcia
jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagaj¹
zmian w organizacji ruchu wy³¹cznie w czasie wykonywania czynnoci, organ zarz¹dzaj¹cy ruchem
mo¿e dopuciæ wprowadzenie
zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego
zawieraj¹cego:

1. opis techniczny zawieraj¹cy charakterystykê robót,
2. powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urz¹dzeñ bezpieczeñstwa
ruchu;
3. sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczaj¹cych lub wykonuj¹cych roboty
lub czynnoci wykonywane na
drodze; w szczególnoci dotyczy
to robót i czynnoci przesuwaj¹cych siê wzd³u¿ drogi.
Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu
powinny byæ do³¹czone opinie:
1. komendanta wojewódzkiego policji  w przypadku projektu obejmuj¹cego drogê krajow¹ lub wojewódzk¹, z zastrze¿eniem pkt 3;
2. komendanta powiatowego policji  w przypadku projektu obejmuj¹cego drogê powiatow¹, z zastrze¿eniem pkt 3;
3. zarz¹du drogi, je¿eli nie jest on
jednostk¹ sk³adaj¹c¹ projekt;
4. organu zarz¹dzaj¹cego ruchem
na drodze krzy¿uj¹cej siê lub objêtej objazdem.
Opinia policji nie jest wymagana w przypadku projektu organizacji ruchu obejmuj¹cego wy³¹cznie drogi gminne oraz w przypadku projektu uproszczonego organizacji ruchu.
Projekt organizacji ruchu lub
zmian tej organizacji zatwierdza starosta, który jest organem zarz¹dzaj¹cym ruchem na drogach powiatowych
i gminnych.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ znaki
skarbowe w wysokoci: 5 z³ za wniosek oraz 50 gr. za ka¿dy za³¹cznik.
Czas realizacji to 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku.

Czy mo¿na legalnie pracowaæ...

dok. ze str. 6

kumentów przekazany zostaje do
MGPiPS a stamt¹d do Federalnego
Urzêdu Pracy ZAV w Bonn. Na podstawie otrzymanych z Polski dokumentów Federalny Urz¹d Pracy ZAV
w Bonn podejmuje decyzje o wydaniu zezwolenia na pracê (Zulassungsbescheid). Zezwolenie powy¿sze jest
dokumentem niezbêdnym do ubiegania siê przez kandydata do pracy o
wizê z prawem do pracy. W celu uzyskania wizy do pracy kandydat sk³ada wniosek do w³aciwego terytorialnie konsulatu RFN.
Mo¿na tak¿e zostaæ zatrudnionym w charakterze pracowników
sezonowych
Najwa¿niejsze ustalenia dotycz¹ce
powy¿szego zatrudnienia:
* pracownikami sezonowymi mog¹
byæ osoby, które w momencie
podjêcia pracy maj¹ ukoñczone 18
lat (nie ma górnej granicy wieku),
* czas zatrudnienia sezonowego nie
mo¿e przekraczaæ 90 dni w ci¹gu
roku.
Mo¿liwe s¹ dwie formy zatrud-

nienia: imienna i anonimowa.
Kolejnoæ za³atwiania spraw po
przejedzie do Niemiec powinna byæ
nastêpuj¹ca:
* zameldowanie siê w miejscowym
Wydziale Meldunkowym Urzêdu
Miasta lub Gminy,
* wyst¹pienie do miejscowego
Urzêdu Pracy o wydanie zezwolenia na pracê (na podstawie wizy
i obietnicy wydania zgody; praca
bez tej zgody, nawet je¿eli jest
odpowiednia adnotacja na wizie 
jest nielegalna),
* uzyskanie z Urzêdu Finansowego, w³aciwego dla pracodawcy,
karty podatkowej (Lohnsteuerkarte) lub zawiadczenia o ograniczonym obowi¹zku w zakresie
podatku dochodowego.
* uzyskanie z odpowiedniej Kasy
Chorych legitymacji ubezpieczenia spo³ecznego (Sozialversicherugsausweis) lub numeru ubezpieczeniowego (tak¿e w przypadku
zatrudnienia bez potrzeby ubezpieczenia spo³ecznego.

GMINNY ZARZ¥D OWIATY I WYCHOWANIA zatrudni:
SPECJALISTÊ DS. BHP
wymagania:
- wykszta³cenie wy¿sze i co najmniej 4 letni sta¿ pracy w s³u¿bie BHP;
- wskazane dowiadczenie w zakresie spraw owiatowych;
- samodzielnoæ i operatywnoæ;
- znajomoæ obs³ugi komputera.
Osoby zainteresowane prosi siê o przes³anie listu motywacyjnego oraz CV
do dnia 19 marca 2004 roku na adres:
GMINNY ZARZ¥D OWIATY I WYCHOWANIA
UL. WA£OWA 5, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE
Wydzia³ Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystyki
wew. 221, 222, 223, 228
Wydzia³ Rolnictwa
i Ochrony rodowiska
wew. 132, 224, 225, 226
Wydzia³ Gospodarki
Mieniem Powiatu
wew. 144,146
Zespó³ ds. Promocji Powiatu
wew. 218, 230

