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BEZPŁATNY DWUTYGODNIK SAMORZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

Karta współpracy „Jedź z Nami” podpisana!

8 stycznia 2018 został podpisany symboliczny dokument - Karta współpracy pierwszego w Polsce Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami”.
Stało się to po niemal dwóch latach od momentu utworzenia tego Związku. Pod koniec grudnia ub. br. Zarząd Związku
Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami” podpisał 10-letnią umowę z PKS w Strzelcach Opolskich. Umowa dotyczy świadczenia
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Po raz kolejny wprowadzono vacatio legis ustawy z dn. 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Jednak
wszyscy członkowie naszego Związku, na zasadzie dobrowolności, a przede wszystkim mając na celu poprawę jakości życia
mieszkańców powiatu strzeleckiego, rozpoczęli od 1 stycznia 2018 r. realizację pełnej komunikacji użyteczności publicznej na
terenie naszego powiatu, zgodnie z Planem zrównoważonego rozwoju.
Podpisanie symbolicznej Karty współpracy to efekt wielu spotkań, działań, uzgodnień. Możemy teraz liczyć, że w niedługim
czasie istotnie każdy z nas, mieszkańców powiatu strzeleckiego, będzie mógł bez problemów dostać się autobusem wszędzie
tam, gdzie będzie potrzebował, np. do lekarza, do ośrodków kultury, siedzib gmin, także ościennych powiatów.
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P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń
Zrobić budżet. to wskazać swoim pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast zastanawiać się, gdzie się rozeszły
John C. Maxwell

Sesja Rady Powiatu

Po gratulacjach za przyznanie Powiatowi Strzeleckiemu certyfikatu „Samorządowy Lider Edukacyjny oraz informacji
przedstawionej przez starostę Józefa Swaczynę o pracy Zarządu Powiatu w okresie
międzysesyjnym, radni przystąpili do obrad według znowelizowanego porządku
obrad. Najważniejszym punktem ostatniej sesji w ubiegłym roku, zwołanej na
28 grudnia, miało być przyjęcie uchwały
budżetowej na rok 2018. Dodajmy – oraz
całego pakietu uchwał okołobudżetowych.
Zanim jednak doszło do dyskusji temat
projektu budżetu, wcześniej szczegółowo
analizowanego i omawianego na posiedzeniach wszystkich komisji problemowych
Rady i skierowanego do zaopiniowania
przez Regionalną Izbę Obrachunkową, pytanie związane z informacją złożoną przez
Starostę Strzeleckiego o pracy Zarządu
Powiatu w okresie międzysesyjnym zadał
radny Jan Bogusz.
- Radny J. Bogusz: - Zarząd Uchwałą
Nr 506/2017 podjął uchwałę zmieniającą
Uchwałę Nr 239/2016 Zarządu Powiatu
Strzeleckiego z dn. 4 maja 2016 r. w sprawie zatrudnienia Pani Jolanty Chowaniec
na stanowisku Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach
Opolskich – podjętą w związku ze zwiększeniem etatu obecnego dyrektora jednostki z 0,75 na pełny wymiar czasu pracy.
Gratuluję Pani Chowaniec objęcia stanowiska Dyrektora. Proszę przybliżyć sposób
rozwiązania stosunku pracy z Panem Klytą.
Starosta Józef Swaczyna: - Pan Klyta
w dalszym ciągu przebywa na zwolnieniu lekarskim. Zarząd podjął decyzję, iż
z chwilą zakończenia wskazanego okresu
chorobowego p. Klyta zostanie odwołany
z funkcji Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie.
Radny Andrzej Wróbel: - Zatrudnienie Pani Chowaniec jest do czasu odwołania Pana Klyty?
Sekretarz Powiatu Ewelina Jelito: Pani Chowaniec jest zatrudniona na tzw.
umowie na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pana Klyty.
Następny punkt obrad związany był
już ściśle z planowanym na rok 2018 budżetem. Był to projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 25 października 2017 w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Strzeleckiego oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu. Wszystkie komisje
problemowe rady zaaprobowały nowelizację tej uchwały, a radni na sesji przyjęli
projekt jednogłośnie.
Podobnie przyjęte zostały sprawozdania z działalności komisji problemowych w
roku 2017.
Jednogłośnie przyjęto tajże uchwałę
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata
2017 – 2020. Ta uchwała już związana jest
z budżetem na rok 2018, a wcześniej przegłosowano – tu radni także byli jednomyślni – uchwałę w sprawie zmiany budżetu i
zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego
na rok 2017 oraz uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz
określenia ostatecznego terminu ich realizacji w roku budżetowym 2018.
Jednomyślni byli także radni w przyjęciu innej okołobudżetowej uchwały - w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2021.
I już nadszedł czas na tę najważniejszą – fundamentalną dla funkcjonowania
każdego samorządu w nadchodzącym
roku – uchwałę budżetową. Zanim jednak
przeprowadzono głosowanie, Skarbnik
Powiatu Strzeleckiego Jolanta Drochomirecka przedstawiła Uchwałę z dnia 15
grudnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt.
opinii o możliwości sfinansowania deficytu
określonego w projekcie uchwały budżetowej, Uchwałę z dnia 15 grudnia 2017 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na

2018 r. oraz Uchwałę z dnia 15 grudnia
2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o
przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej – wszystkie
pozytywne.
Starosta J. Swaczyna: - Projekt budżetu na rok 2018 jest rekordowy: wynosi
92.109.683 zł. W kwestii przypomnienia
dodam, iż w 1998 r. sięgał ok. 20 mln zł.
Warto sobie uświadomić, ile w tym okresie
pieniędzy przeznaczono na rozwój Powiatu
Strzeleckiego. Związane jest to z aplikacją
funduszy europejskich. Jak powszechnie
wiadomo, był moment zastoju aplikacji
tych środków, ale sytuacja się zmieniała, apogeum będzie w latach 2018/2019.
Największe inwestycje to realizacja projektów inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji budynku filii Domu Pomocy
Społecznej w Strzelcach Opolskich w Szymiszowie, modernizacja - w ramach subregionu drogi powiatowej z Kędzierzyna-Koźla przez Cisową, Zalesie do drogi 426
w Zalesiu, remont Amfiteatru oraz Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Świętej
Anny, ponadto modernizacja niektórych
oddziałów w Szpitalu Powiatowym, również dokapitalizowanie spółki PKS S.A w
Strzelcach Opolskich z przeznaczeniem na
zakup nowych autobusów. Szczerze możemy przyznać, że Zarząd i Rada Powiatu
dokłada wszelkich starań, aby pozyskać
środki europejskie, które mają służyć rozwojowi lokalnej ojczyzny. W planach jest
również kolejny etap remontu drogi na
odcinku Dolna – Strzelce Opolskie. Korzystając z okazji chciałbym podziękować
wójtom i burmistrzom Gmin za wkład
ok. 1,2 mln zł na wspólne inwestycje. W
imieniu całego Zarządu Powiatu chciałbym
jeszcze raz przedłożyć projekt budżetu,
jednocześnie podziękować Pani Skarbnik,
całemu Wydziałowi Finansowemu oraz
wszystkim Naczelnikom Starostwa, a także
jednostkom Powiatu Strzeleckiego za to, że
dzisiaj możemy obradować nad ambitnym
budżetem na rok 2018.
Przewodnicząca Komisji Budżetu
Aleksandra Labus-Gałuszka: - „Zrobić
budżet to wskazać swoim pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast zastanawiać się, gdzie
się rozeszły”. To słowa Johan C. Maxwella
– słynnego mówcy, trenera i autora wielu
książek w dziedzinie przywództwa i konstruowania budżetu. Nie jest ważne, od
jakiej kwoty zaczniesz oszczędzanie, dużo
ważniejsze jest sam fakt podjęcia decyzji,
a następnie przyzwyczajenie się do nowej
pozycji w budżecie, formy, którą regularnie
odkładasz. Projekt budżetu Powiatu Strzeleckiego na 2018 rok w pełni obrazuje słowa Maxwella. Na dzień dzisiejszy mamy
wszystko poukładane w pozycjach dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów. Chciałam podziękować Pani Skarbnik
oraz całemu zespołowi, jak zwykle projekt
został przygotowany perfekcyjnie. Jak już
wcześniej starosta wspomniał, przed nami
wiele inwestycji współfinansowanych ze
środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej. Inwestycje drogowe, termomodernizacja DPS w Szymiszowie, realizacja
projektu ochrona Dziedzictwa Kulturowego Pomnika Historii Góra Świętej Anny,
inwestycje przeprowadzone w Szpitalu
Powiatowym, które na pewno poprawią
stan hospitalizacji na oddziałach, a także
warunki pracy personelu, dzięki czemu zostaną spełnione ogólnoeuropejskie warunki
standaryzacji. Powiat ze swych środków
współfinansuje zakup ekologicznych autobusów w projekcie Związku Powiatowo
-Gminnego „Jedź z Nami”. Wydatki majątkowe w 2018 roku to ponad 25 mln zł, to
rekordowo duża wartość w porównaniu do
ubiegłych lat. Na dzień dzisiejszym możemy zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z realizacji zamierzonych
planów, m.in. związane z wzrostem cen w
ofertach przetargowych, nie do końca jasna
jest sytuacja związana z ustawą budżetową
oraz subwencją oświatową. Cieszy fakt, że
dochody ogółem wzrosną o prawie 10 proc.
w porównaniu z rokiem ubiegłym, tym sa-

mym wydatki budżetu też są większe o ponad 19 proc. Planowane dochody ogółem
wynoszą ponad 81 mln zł, wydatki ponad
89 mln zł, deficyt na koniec roku 2018
w wysokości 8 708 401 zł, który zostanie
sfinansowany przychodami pochodzącymi
z kredytu długoterminowego pożyczki Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a także
sprzedaży obligacji wewnętrznych. Jest to
trudny budżet, podobnie jak w ostatnich
latach, ale jak zwykle myślę, że zostanie
zrealizowany. We wcześniejszych latach
też były obawy, jednak udało się osiągnąć
zamierzone cele. Dnia 7 grudnia 2017 roku
odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu,
na które wpłynęły opinie do projektu budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
poszczególnych komisji stałych Rady Powiatu Strzeleckiego, po czym Komisja wypracowała opinię zbiorczą. Opinia została
wystawiona w wymaganym terminie, w
związku z tym projekt budżetu odpowiednio mógł zostać przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Reasumując,
podkreślam, że zaplanowane dochody i
przychody w porównaniu z planowanymi
wydatkami i rozchodami świadczą o zrównoważonym budżecie Powiatu, planowane
realne dochody budżetu zapewniają finansowanie podstawowych niezbędnych zadań
w Powiecie w 2018 roku. Komisja Budżetu
pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok
2018 przy jednym głosie wstrzymującym
się.
Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Krawiec zwrócił się do radnych,
czy chcą wypowiedzieć się w tej kwestii.
Radny J. Bogusz: - Jako radni Klubu
Ziemi Strzeleckiej od początku kadencji
nie zamierzyliśmy i nie tworzyliśmy totalnej opozycji. Jesteśmy małą, skromną,
konstruktywną opozycją w Radzie Powiatu Strzeleckiego, w której prym wiodą i
władze dzierżą radni z klubu Mniejszości
Niemieckiej. Dowodem takiego działania
były nasze wystąpienia, głosy dyskusji na
różne tematy, czy głosowania nad przedstawionymi projektami uchwał. Zdarzały się
również takie przypadki, że przedstawione
przez nas problemy, czy też wnioski i propozycje zgłaszane przez mieszkańców były
w większości przez Radę odrzucane bez
specjalnego uzasadnienia i dyskusji. Naszą
intencją było zwrócenie szerszej uwagi na
problemy ludzi potrzebujących, często chorych, wymagających opieki i pomocy. Pragnę poinformować, iż Klub Radnych Ziemi
Strzeleckiej będzie głosował za przyjęciem
uchwały w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018 wraz z uchwałami
okołobudżetowymi. Po głębszej analizie
tego najważniejszego, przyjmowanego w
dniu dzisiejszym, dokumentu stwierdzamy, iż nie jest to budżet „naszych marzeń”.
Zdajemy sobie sprawę, że nie sposób sprostać wszystkim oczekiwaniom. Szkoda,
że nie zostały uwzględnione wszystkie
propozycje dotyczące poprawy sytuacji
na terenie szpitala (należałoby tutaj przytoczyć wniosek dofinansowania miejsc na
parkingu szpitalnym). Kolejny wniosek dotyczący próby rozwiązania problemu osób
starszych wymagających opieki dotyczący
utworzenia ZOL-u, hospicjum czy małego
oddziału opieki paliatywnej w Szpitalu
Powiatowym. Sprawa zgłaszana jest od
kilku lat, niestety odkładana jest na dalsze
lata. Jedno jest pewne, że przed problemem nie uciekniemy, wystarczy spojrzeć
wokół siebie i stwierdzić, w jakim tempie
przybywa ludzi starszych wymagających
opieki; obyśmy zdążyli przednimi samymi.
Wszyscy, począwszy od osób sprawujących władzę niższego szczebla, realizują
szereg projektów skierowanych dla osób
starszych, myślę że Powiat mógłby się do
tego przychylić. Kolejna sprawa to drogi.
Widoczny jest wysiłek i zaangażowanie
Zarządu w poprawę infrastruktury drogowej, jednakże trudno jest wytłumaczyć
mieszkańcom m.in. Nowej Wsi czy Dziewkowic, że ich drogi nie będą remontowane.
Jako opozycja dostrzegamy pozytywne

aspekty projektu budżetu Powiatu Strzeleckiego. Cieszą starania czynione w kwestii
pozyskiwania środków z różnych źródeł,
np. Unii Europejskiej, czy też kontraktów
terytorialnych – jak wspomniał Starosta
jest to ok. 20 mln zł. Pozytywnie oceniamy
przyjęte rozwiązanie w ramach Związku
Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami” oraz
duże inwestycje drogowe. Modernizacja,
remonty i zakupy inwestycyjne w Szpitalu Powiatowym budzą nasze uznanie i
poparcie. Również dostrzegamy działania
w Domu Pomocy Społecznej – modernizacja, remonty, które będą służyły poprawie warunków mieszkańcom oraz osobom
zatrudnionych. Cieszymy się również z
mniejszych rzeczy, tj. zwiększenie wsadu
do kotła o 20 groszy na jednego mieszkańca. Przykładów można wymieniać wiele,
oczywiście są negatywne aspekty – wnioski, które nie zostały uwzględnione. Gratuluję wypracowanego projektu budżetu
na rok 2018 oraz składam podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się do jego
opracowania, który wg mojej oceny jest do
przyjęcia. Dziękuję.
Radny A. Wróbel: - Otrzymałem
aprobatę Stowarzyszenie Ziemi Strzeleckiej do przedstawienia osobistej opinii
odnośnie budżetu Powiatu Strzeleckiego
na rok 2018, dodam iż w pełni zgadzam się
z przedstawioną opinią Przewodniczącego
naszego klubu.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Stefan Szłapa: - Panie Przewodniczący,
Panie Starosto, proszę spojrzeć na projektu budżetu Powiatu z poziomu lokalnych
gmin. Nam, jako radnym powiatowym reprezentującym gminy, często zadawane jest
pytanie: co w budżecie jest dla naszej gminy? Myślę, że jeśli by zagłębić się w projekt, to każda gmina znajdzie zaplanowane
zadanie wykonane na swoim terenie. Oczywiście zadania będą się różniły wielkością
i środkami finansowymi, ale co ważne gminy współuczestniczą w finansowaniu
tych zadań. Należy zwrócić uwagę na inwestycje, które będą realizowane dla większości mieszkańców powiatu, mam tutaj na
myśli m. in. zadanie związane z remontem
Amfiteatru oraz Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny. Odnosząc się
do wniosków, które nie były uwzględnione
w projekcie budżetu: zgodnie z procedurami wybraliśmy Zarząd, który powinniśmy
obdarzyć zaufaniem. Wydaje mi się, że Zarząd nie proponuje nierealnych rozwiązań,
a decyzje podejmowane podczas głosowania są w oparciu o zgodę z własnym sumieniem oraz roztropnością.
Po tych wypowiedziach radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały
w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego
na rok 2018. Budżet został przyjęty bez
jednego słowa sprzeciwu i bez wątpliwości
– jednogłośnie.
Ponownie zabrał głos starosta J. Swaczyna: - Serdecznie dziękuję za jednogłośne przyjęcie uchwały w sprawie budżetu
Powiatu Strzeleckiego na rok 2018. Dziękuję również kolegom radnym z opozycji.
Określenie „opozycja” nie bardzo oddaje
stan rzeczy, ponieważ wszyscy jesteśmy
jedną „rodziną powiatową”, złożoną z
radnych różnych opcji, która ma na celu
współpracę. Wydaje mi się, że w całym
roku 2017 nie było żadnych kontrowersji,
które mogłyby rzutować na współdziała-

nie radnych. Uważam, iż kooperacja radnych jest na bardzo wysokim poziomie,
w przeciwieństwie do innych rad różnych
szczebli samorządowych. Nie wyobrażam
sobie sytuacji, że w gronie 19 radnych nie
potrafilibyśmy ze sobą rozmawiać. Jeszcze
raz dziękuję za to, że od 1 stycznia 2018
możemy wspólnie pracować nad nowym
budżetem (rozmowę ze starostą na ten temat publikujemy na str. 4).
W dalszej części obrad, przed przyjęciem jeszcze jednej uchwały związanej z
budżetem na rok 2018 - w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2018 samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej, dla którego
organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata
J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich,
radni podjęli uchwały w sprawach:
- uchwalenia tematyki i terminów sesji
Rady Powiatu Strzeleckiego na rok
2018
- zatwierdzenia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej na rok 2018
Przed uchwaleniem tej ostatniej radny
Ryszard Nocoń zwrócił się z pytaniem do
przewodniczącej Komisji Gizeli Szendzielorz, na jakiej podstawie układany jest plan
kontroli tej komisji.
Radna G. Szendzielorz: - Plan układany jest w wyniku dyskusji członków Komisji Rewizyjnej, m.in. na temat wielkości
dotacji projektów. Wypracowany plan poddany jest głosowaniu. Program został przyjęty jednogłośnie.
Radny A. Wróbel: - Niektóre punkty kontroli wynikają z planu pracy sesji,
mam tutaj na myśli procedowanie budżetu
Powiatu Strzeleckiego, pozostałe z woli
członków komisji celem dokonania kontroli obiektów, które nie zostały poddane
badaniu.
Kolejna uchwała została podjęta w
sprawie nadania statutu Powiatowemu
Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach
Opolskich, również jednogłośnie, podobnie jak następna - w sprawie wykonania
niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania
i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
w 2018 roku.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2018 samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej, dla którego
organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata
J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
zaprezentowała radnym dyrektor szpitala
Beata Czempiel.
Radny A. Wróbel: - Korzystając
z okazji chciałbym zwrócić szczególną
uwagę na wzrastające przychody z darów
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W roku 2016 wynosiły ok. 27.324 zł, a
już w 2017 roku ok. 117.107 zł, co stanowi ponad czterokrotną wyższą wartość w
porównaniu z rokiem poprzednim. W pełni
popieram inicjatywę WOŚP, jednocześnie
bardzo cieszę się z faktu, że coraz więcej
środków przeznaczonych jest dla Szpitala Powiatowego. Pani Dyrektor, proszę
powiedzieć, jak w Strzelcach Opolskich
kształtuje się klauzula opt-out?

dok. na str. 5
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Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
Działając na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie
sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej informuję: o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny, w których jest udzielana nieodpłatna
pomoc prawna.

PUNKTY, W KTÓRYCH UDZIELANA JEST NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ
„FUNDACJA TOGATUS PRO BONO” z siedzibą w Olsztynie (KRS: 0000403888)
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Bezpłatna pomoc prawna
– dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną
(na etapie przedsądowym) otrzymają:
•

•
•

Dzień
tygodnia

Godziny świadczeń
nieodpłatnej
pomocy prawnej

Podmiot
udzielający nieodpłatnej
pomocy prawnej

1.

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

Poniedziałek

7:00-11:00

Radca prawny

2.

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

Wtorek

14.00-18:00

Adwokat

3.

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

Środa

14.00-18:00

Adwokat

4.

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

Czwartek

14.00-18:00

Radca prawny

5.

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

Piątek

Lp.

Lokalizacja punktu

Lokalizacja punktu

1.

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

2.

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

3.

•
•
•
•

Pomoc prawna będzie polegała na:

•
•
•

•
14.00-18:00

Radca prawny

PUNKTY, W KTÓRYCH UDZIELANA JEST NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
PRZEZ ADWOKATÓW
Lp.

•

Dzień
tygodnia

Godziny świadczeń
nieodpłatnej pomocy
prawnej

Poniedziałek

3:00 – 17:00

Wtorek

11:30 – 15:30

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

Środa

11:30 – 15:30

4.

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

Czwartek

5.

Kolonowskie - lokal znajdujący się w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem/ Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kolonowskiem, przy ul. Ks. Czerwionki 39
(lokal jest oznaczony numerem 11).

Piątek

osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z
pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – na podstawie oryginału
lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia
z pomocy społecznej,
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny – po przedłożeniu ważnej Karty Dużej
Rodziny,
kombatanci - na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie o kombatantach
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
weterani - po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana
poszkodowanego,
osoby, które ukończyły 65 lat – na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
młodzież do 26. roku życia – na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną – na podstawie złożonego oświadczenia,
kobiety w ciąży – na podstawie przedłożonego dokumentu potwierdzającego ciążę.
poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących
jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w
zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych
w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie
pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

•
•
•
•
•
•
•
•

prawa pracy,
przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
prawa cywilnego,
spraw karnych,
spraw administracyjnych,
ubezpieczenia społecznego,
spraw rodzinnych,
prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje
że w dniu 20 lutego 2018 roku od godziny 9.00 w siedzibie Starostwa Strzeleckiego
przy ulicy Jordanowskiej nr 2, w sali narad (II piętro) przeprowadzone będą pierwsze
przetargi ustne nieograniczone w celu sprzedaży nieruchomości Powiatu Strzeleckiego,
położonych w Leśnicy przy ulicy Dworcowej, niezabudowanych. Nieruchomości wpisane
są w księdze wieczystej nr OP1S/00069194/5, bez obciążeń. W planie zagospodarowania
przestrzennego nieruchomości oznaczone są symbolem 7 MN – tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.

L.p.

numer
działki

1.
2.
3.
4.
5.

1227/1
1227/4
1227/5
1227/6
1227/7

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00

PUNKTY, W KTÓRYCH UDZIELANA JEST NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH

Lp.

Lokalizacja punktu

Dzień tygodnia

Godziny świadczeń
nieodpłatnej pomocy
prawnej

1.

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

Poniedziałek

7:30 - 11:30

2.

Leśnica - lokal znajdujący się w siedzibie
Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy,
przy ul .Powstańców Śl.1.
Lokal znajduje się na parterze.

Wtorek

3.

Izbicko - lokal znajdujący się w siedzibie
Urzędu Gminy w Izbicku/Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku,
przy ul. Powstańców Śląskich 12 (lokal jest oznaczony numerem 3).

Środa

4.

Leśnica - lokal znajdujący się w siedzibie
Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy,
przy ul .Powstańców Śl.1. Lokal znajduje się na parterze.

Czwartek

5.

Izbicko- lokal znajdujący się w siedzibie
Urzędu Gminy w Izbicku/Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku,
przy ul. Powstańców Śląskich 12 (lokal jest oznaczony numerem 3).

Piątek

cena
powierzchnia wywoławcza
brutto
( w tym 23 %
VAT)
0,1131 ha
46 740 zł
0,0892 ha
38 130 zł
0,0895 ha
38 130 zł
0,0897 ha
38 130 zł
0,0989 ha
39 360 zł

minimalne
wadium postąpienie
ceny
3 000 zł
2 000 zł
2 000 zł
2 000 zł
2 000 zł

470
390
390
390
400

zł
zł
zł
zł
zł

900
930
1000
1030
1100

Wadium (płatne w pieniądzu) należy wpłacić do dnia 15 lutego 2018 r. na konto Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzelce
Opolskie, na rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006. Wadium wpłacone
przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości, a w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w terminie wskazanym
przez sprzedającego – przepada.
Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży
i dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i
Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 110, telefon nr 77-4401-740.

Pani

14:00 -18:00

Irenie Pietrusze

7:30 - 11:30

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

14:00 -18:00

Teściowej

7:30 - 11:30

godzina
rozpoczęcia
przetargu

składają
Zarząd, Rada Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego
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Rekordowy budżet na nowy rok

Najważniejsza uchwała – budżetowa
– została przyjęta jednogłośnie. Decyzję o
tym podjęli radni na ostatniej w ubiegłym
roku sesji Rady Powiatu, 28 grudnia. Warto
dodać, że nigdy wcześniej u nas nie decydowano o TAKICH pieniądzach: ponad
92,1 miliona złotych!
- W tym miejscu trzeba dodać - mówi
starosta Józef Swaczyna – że nie jesteśmy
bogatym powiatem, raczej plasujemy się w
niższych sferach finansowych. Nie możemy liczyć na tak duże wpływy z podatków,
jak choćby nasi sąsiedzi zza miedzy, na
terenie których funkcjonują duże przedsiębiorstwa jak np. Górażdże czy Koksownia.
A czekają nas dwa bardzo trudne lata – rok
2018 i następny, kiedy będziemy musieli
się zmierzyć z realizacją dużych inwestycji.
W tym roku na inwestycje przewidzieliśmy
aż 25 proc. budżetu! Owszem, są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,

ale nie wszystkie w tak dużym zakresie, jak
bywało to w poprzednich okresach, kiedy
finansowanie ze środków UE obejmowało
aż 85 proc. inwestycji, a do nas należało
pokrycie pozostałych 15 proc. kosztów. W
taki sposób zostaną sfinansowane tylko inwestycje w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich. W przypadku pozostałych
będzie inaczej. Termomodernizacja DPS w
Szymiszowie to inwestycja na ponad 6 mln
zł, z tego Powiat Strzelecki zapłaci 4,2 mln,
a UE 1,8 mln zł. Modernizacja drogi Zalesie Śl. – Cisowa ze środków unijnych zostanie sfinansowana w 75 proc. Inwestycja
na Górze św. Anny, związana z remontem
amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego
wymagać będzie zaangażowania środków
finansowych Powiatu Strzeleckiego na poziomie ok. 4 mln złotych. Powiat Strzelecki
zobowiązał się też do wsparcia kwotą ponad 1 mln zł PKS w Strzelcach Opolskich
w celu umożliwienia zrealizowania projektu zakupu niskoemisyjnego taboru - czyli
15 autobusów. Z tych choćby przykładów
widać, z jak dużym ciężarem finansowym
przyjdzie się nam zmierzyć. A to tylko największe inwestycje, mniejsze przecież też
planujemy, choćby drogowe. Nie udźwigniemy wszystkiego bez zaciągnięcia kredytu oraz sprzedaży naszych obligacji.
- I kredyt będzie rekordowy.
- Czeka nas trudny rok, jak wspomniałem. Przy zakładanym deficycie ponad 8,7
mln zł kredyt będzie długoterminowy, ale
istotnie – duży.
- Ilekroć rozmawialiśmy o budżecie
Powiatu Strzeleckiego w poprzednich
latach, zawsze używał Pan określenia
„trudny budżet”.

- To dobrze oddaje istotę sprawy.
Jednak teraz musimy liczyć się z zagrożeniami, z jakimi wcześniej nie mieliśmy
do czynienia - to przede wszystkim bardzo duży wzrost cen materiałów, nie tylko
drogowych, ale i budowlanych, i wzrost
kosztów robocizny. Już się z tym spotkaliśmy przy otwarciu ofert przetargowych na
modernizację drogi Zalesie – Cisowa. Najtańsza oferta wykonawcy przekraczała o 50
proc. zakładaną przez nas wartość, najdroższa – o sto procent! Musimy się więc liczyć
z tym, że niektóre inwestycje nie zostaną
zakończone w całości w ciągu roku 2018
i ich realizacja wydłuży się do dwóch lat.
- Możliwe jest takie wydłużenie terminu, jeśli mają być współfinansowane
ze środków unijnych?
- Środki unijne mamy „zafiksowane”,
a wzrost cen w przetargach dotyka nie tylko nas, także marszałka województwa.
- Możemy liczyć na dodatkowe
wpływy, na przykład ze sprzedaży nieruchomości należących do Powiatu Strzeleckiego?
- Na nieruchomość w Zawadzkiem (po
byłym zespole szkół zawodowych) właśnie
ogłosiliśmy kolejny przetarg (odbędzie się
w marcu – ogłoszenie o nim publikujemy
na str. 7 – przyp. mg). Wysłaliśmy ofertę do ponad 100 firm. Dotychczas – zero
zainteresowania, od około pięciu lat na
rynku. Wystawiliśmy na sprzedaż kolejne
działki w Leśnicy. Ceny uzyskane za dwie
już sprzedane „nie powalają”. Biorąc to
wszystko pod uwagę – czeka nas trudny
rok, ale inwestycje nie są zagrożone. Budżet jest zrównoważony. Mam nadzieję, że
zostanie wykonany zgodnie z założeniami.
Rozmawiała Marta Górka

Srebrne Schronisko

Na początku grudnia ub.r. w Lubachowie uroczyście podsumowano Ogólnopolski Konkurs Współzawodnictwa Schronisk
Młodzieżowych. Nasze Schronisko w
Górze Św. Anny otrzymało w tym prestiżowym konkursie srebrne wyróżnienie - za
pracę na rzecz dzieci i młodzieży, zaangażowanie w organizację pobytu, propagowanie turystki a także podnoszenie standardu
Schroniska.

Współzawodnictwo organizowane jest
przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz
Ministerstwo Edukacji Narodowej i musi
być poprzedzone kwalifikacją na szczeblu
wojewódzkim. Akces i wyróżnienie z rąk
Opolskiego Kuratora Oświaty Michała
Sieka oraz Zarządu Opolskiego PTSM dał
nam możliwość rywalizacji w konkursie
ogólnopolskim.
Srebrne wyróżnienie to potwierdzenie
nie tylko bardzo dobrych wyników, czyli
liczby przyjętych przez Schronisko gości,
ale także uznanie dla jakości ich pobytu,
proponowanej oferty i informacji turystycznej oraz estetyki zagospodarowania
obiektu i terenów zewnętrznych.
Nasze Schronisko istnieje od 1978
roku. Przez te wszystkie lata gościliśmy
tutaj wielu nietuzinkowych ludzi, wspaniałych turystów, aktywną i radosną młodzież, roześmiane dzieci, inspirujących,
pełnych pasji nauczycieli i wielu podróżników, sportowców, harcerzy i zabłąkanych
wędrowców. Mam nadzieję, że nadal tak
chętnie będziecie się u nas zatrzymywać,
wypełniać to miejsce Waszymi pasjami,
gwarem, śmiechem, że zachowacie wspaniałe wspomnienia.
Wiele osób przyczyniło się do nasze-

go sukcesu: turyści, instytucje, z którymi
współpracujemy, nauczyciele, młodzież,
dyrektorzy szkół. Dziękuję Wszystkim bardzo serdecznie za to, że doceniacie Schronisko, przyjeżdżając tu.
Wielkie podziękowania kieruję również do naszego organu prowadzącego, czyli
Powiatu Strzeleckiego, że propaguje, docenia i wspiera ideę SSM. Bez tego wsparcia
i zrozumienia osób, którym bliska jest edukacja, turystyka, historia i kultura regionu,
rozwój Schroniska nie byłby możliwy.
Zapraszam każdego, kto szuka klimatycznego, ciepłego miejsca na nocleg, kto chce
miło spędzić czas w okolicy, kto chciałby
poprowadzić atrakcyjne zajęcia dla dzieci i
młodzieży poza murami szkolnymi, a także
wszystkich, którzy chcą odpocząć dłużej.
Dziękuję wszystkim za dobre życzenia dla
Schroniska i naszych pracowników. Bardzo wdzięczna jestem współpracownikom
- wszyscy tworzymy to miejsce, do którego
turyści chętnie wracają.
Jeśli chcecie odpocząć w kameralnym
i przytulnym miejscu lub miło spędzić czas
ze znajomymi – znajdziecie to u nas!
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w
Górze Św. Anny zaprasza przez cały rok w
nasze piękne okolice.
Danuta Kupny

Poród nie musi boleć!

Przekonuje Beata Pisarska, położna
Traktu porodowego w naszym szpitalu powiatowym. Wie, co mówi, bo nie tylko ma
27-letni staż w zawodzie, ale i sama rodziła. Do niej też należy nadzór nad „szkołą
rodzenia” i nad „mobilną opieką” dwóch
położnych (Alicja Segrodnik i Agnieszka Cichoń), które odwiedzają w domach
panie, które niedawno rodziły. Doradzają,
wyjaśniają, pomagają w tych kwestiach, z
którymi sobie świeżo upieczone mamy nie
radzą. Ale dziś nie o tym, a właśnie o szkole rodzenia.
A ta jest u nas wyjątkowa. Dzięki
przystąpieniu przez Szpital Powiatowy w
Strzelcach Opolskich do projektu samorządu województwa można skorzystać z
pomocy, której nie finansuje NFZ! Właśnie dlatego z naszej szkoły rodzenia mogą
skorzystać panie poniżej 20 tygodnia ciąży.
Nawet te, które dopiero co odczytały pozytywny wynik testu ciążowego! To zupełne
novum.
- Wierzę głęboko w sens takich działań, jakie prowadzone są w ramach tego
projektu. Zwłaszcza w naszym województwie – o niewielkiej liczbie mieszkańców i
starzejącym się społeczeństwie. Nie widać
u nas efektu 500+. Rodzi się coraz mniej
dzieci. Akurat w naszym szpitalu jest inaczej, bo liczba urodzeń jest porównywalna
z wcześniejszymi latami, ale to nie zmienia
trendu widocznego na całej Opolszczyźnie
– stwierdza moja rozmówczyni.
Po co tak wcześnie korzystać ze
szkoły rodzenia?

- Ciąża to ogromna zmiana w życiu
kobiety. Trzeba się do jej przebiegu dobrze przygotować. Dobrze przygotować
do późniejszej roli mamy. Wiedzieć, jaki
styl życia prowadzić. Jaką dietę stosować.
Poznać aspekty psychologiczne. Nie ma co
ukrywać – psychika w ciąży się zmienia –
mówi Beata Pisarska. - W szkole rodzenia
panie mogą liczyć na porady psychologa,
położnej, pediatry, także fizykoterapeuty.
Tak naprawdę szkoły rodzenia są dwie.
Jedna już funkcjonuje – w Powiatowym
Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.
Druga, w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kędzierzynie-Koźlu jest jeszcze „w rozruchu”; błąd w adresie w ulotce
sprawił, że powstał pewien zamęt.
- Na jedno spotkanie w Strzelcach
Opolskich przychodzi 8 pań (większość
z mężami), w ciąży już zaawansowanej.
A my zapraszamy także panie w znacznie
wcześniejszym okresie ciąży. I przyznam,
że gdybym sama była na ich miejscu – skorzystałabym z takiej szansy.
Czego się boją?
- To obawa przed nieznanym. Zaprosiłam kiedyś panie ze szkoły rodzenia na
nasz Trakt porodowy. Trzeba przecież otwierać się na potrzeby pacjentów, bo dziś
gdy każdy może korzystać swobodnie z
wyboru miejsca na poród, trzeba pokazać,
jak jest u nas i jak przebiega opieka nad
rodzącą i dzieckiem. Taka wizyta łagodzi
strach – opowiada B. Pisarska.
- Panie boją się także, a może przede
wszystkim, bólu związanego z porodem.
Porady psychologa pozwolą przygotować
się do ciąży i do samego porodu. Mamy
XXI wiek – poród nie musi boleć! Niekoniecznie dzięki środkom farmakologicznym. Ból łagodzić można na różne
sposoby. To może być rozmowa, może być
ciepło, może być zimno, może być woda.
W dodatku w naszym szpitalu funkcjonuje
poradnia leczenia bólu. Około 35 tygodnia
ciąży anestezjolog opowie o wszystkim,
co wiązać się może ze skorzystaniem ze
znieczulenia zewnątrzoponowego. Tak,
by przygotowująca się do porodu kobieta
mogła poznać wszystkie za i przeciw i by
mogła podjąć świadomą decyzję o zgodzie
na taki zabieg. Wiadomo – w chwili bólu
podpisze się każdą kartkę, a nie o to przecież chodzi.
Rozmawiała Marta Górka

Wszystkie mieszkanki powiatu strzeleckiego, które są w ciąży, nawet wczesnej - poniżej 20. tygodnia, mogą skorzystać z zajęć szkoły
rodzenia w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.

Światełko betlejemskie
dotarło przed świętami

SSE
w Ujeździe
bliżej świata
Głównym zadaniem tej inwestycji,
czyli rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 426 w pobliżu węzła „Olszowa” i budowy ronda, której koszt przekroczył 7,2 mln zł, było bezpieczne połączenie
strategicznych traktów komunikacyjnych:
ważnej dla województwa drogi 426, autostrady A4 oraz poprzez drogę gminną
- Strefę Aktywności Gospodarczej Gminy
Ujazd. Poprawa dostępności komunikacyjnej wszystkich firm funkcjonujących w
SSE z głównymi drogami stanie się zapewne kolejnym atutem, który będzie można
wykorzystać w całej palecie zachęt dla potencjalnych inwestorów.

W uroczystym przekazaniu do użytku nowo oddanego odcinka drogi wojewódzkiej w
Olszowej uczestniczyli przedstawiciele władz województwa, Powiatu Strzeleckiego, gminy Ujazd oraz wykonawcy robót.

To już tradycja. Od lat młodzi ludzie przynoszą światełko betlejemskie do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. W tym roku byli to harcerze.
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„Srebrne” liceum
i „brązowe” technikum
Takimi znakami jakości mogą się
szczycić te nasze dwie szkoły w roku
2018: Liceum Ogólnokształcące im. W.
Broniewskiego w Strzelcach Opolskich
i Technikum w CKZiU. Zdobyły je w
ogólnopolskim rankingu PERPSEKTYW.
To duże wyróżnienie i prawdziwy
powód do dumy. „Świadczy to przecież
o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej
wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania”
– piszą eksperci oceniający szkoły.
Dziesiątego stycznia opublikowany
został jubileuszowy, dwudziesty już, ogólnopolski ranking szkół. Licea ogólnokształcące oceniane są one według trzech
kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach,
wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów
dodatkowych. Przy ocenie techników kryteria są cztery: trzy te same co w przypadku
liceów (choć z inną wagą procentową) oraz
wyniki egzaminu zawodowego.
- Jesteśmy nadal w czołówce wojewódzkiej: czwarte miejsce naszego liceum
i dziewiąte technikum CKZiU to bardzo
dobry wynik; w kraju jesteśmy na 208 i
204 pozycji – cieszy się Waldemar Gaida,

dok. ze str. 1

któremu podlega w Powiecie Strzeleckim
cała sfera oświaty.
– Wysokie lokaty w zestawieniu tym
bardziej są wartościowe, że oceniano 2186
liceów ogólnokształcących i 1743 techników. Istotnie – wszystkie szkoły, które znalazły się na wysokich pozycjach, to szkoły
najlepsze w kraju. Jednak od dawna mam
pewne zastrzeżenia do rankingu: przy jego
opracowaniu dużą wagę, a moim zdaniem
nawet chyba zbyt dużą, przykłada się do
sukcesów uczniów w olimpiadach. W przypadku liceów jest to aż 30 proc., przy technikach – 20 proc. Podobnie jest z wynikami
matur z przedmiotów dodatkowych – przy
liceach to aż 45 proc.; przy technikach – 30
proc. To wskazuje, że premiowane są szkoły nastawione na pracę z wybitnie uzdolnionymi uczniami. A naszym założeniem
jest tak pracować ze wszystkimi, by zapewnić im jak najlepszy start przy realizacji planów na dorosłe życie – albo podczas
kontynuacji nauki na studiach albo przy
rozpoczęciu kariery zawodowej. Do szkoły
przychodzą uczniowie z różnych środowisk, o różnych uzdolnieniach, niektórzy
wymagają wspomagania przy wyrównaniu braków w wiedzy czy umiejętności,
inni – zachęt do rozwijania swoich pasji.
To właśnie dlatego od lat inwestujemy w

podniesienie poziomu nauczania. Te inwestycje to nie tylko nowoczesna baza dydaktyczna i zmodernizowane szkoły, to także
doskonalenie nauczycieli i projekty skierowane bezpośrednio do młodzieży. Czy te
inwestycje są opłacalne i czy słuszne jest
nasze założenie? Tak. Potwierdzeniem tego
są bardzo wysokiej zdawalności matur,
najwyższej w województwie dolnośląskim
i opolskim. A jeśli maturę zdają niemal
wszyscy przystępujący do tego egzaminu,
to jest to powód do satysfakcji. Tak właśnie
jest w naszych szkołach!
(mg)
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Sukcesy naszych uczniów
Krzysztof
Kiecoń
i historia
Krzysztof Kiecoń uczeń klasy 2 Dwujęzycznego Gimnazjum w ZSO na początku grudnia 2017 roku w Opolu brał udział
w eliminacjach okręgowych II Olimpiady
Historycznej Gimnazjalistów. Ostatecznie
Krzysztof zajął 3 miejsce co dało mu bezpośredni awans na etap ogólnopolski olimpiady. Eliminacje ogólnopolskie odbędą się
na początku marca 2018 w Warszawie.

Wiktoria Saternus
i zdrowy styl życia

Sesja Rady Powiatu

Dyrektor Szpitala B. Czempiel: Klauzula opt-out dotyczy tylko lekarzy
zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, nie odnosi się to do umów cywilno-prawnych. Norma pracownicza dla przeciętnego pracownika wynosi 160 godzin/
miesięcznie, natomiast dla lekarzy 200-205
godzin/miesięcznie. Podpisanie klauzuli
przyzwala lekarzowi na wykonanie więcej niż 48 godzin/tygodniowo. W strzeleckim szpitalu większość lekarzy pracuje
na umowy cywilno-prawne, na umowę o
pracę tylko rezydenci oraz lekarze oddziału
ginekologiczno-położniczego, a także anestezjolog, czyli zdecydowana mniejszość:
ok. 20 na 100 lekarzy. W szpitalu powiatowym lekarze nie muszą deklarować
się klauzulą, ponieważ żaden z nich nie
przekracza dopuszczalnej liczby przepracowanych godzin. Zdarzyła się sytuacja,
że została wypowiedziana jedna klauzula
przez lekarza rezydenta. Obecna sytuacja
nie ma wpływu na układ grafiku, jednakże

negatywny wpływ na zapełnienie siatki ma
ogólny brak lekarzy.
Radny J. Bogusz: - Moje pytanie dotyczy funduszu socjalnego pracowników.
Ostatnio miałem okazję rozmawiać z byłymi pracownikami szpitala. Czują się osamotnieni, w zakładach pracy organizowane
są spotkania opłatkowe oraz przekazywane
paczki dla emerytów. Strzelecki szpital nie
wystąpił z taką inicjatywą.
B. Czempiel: - Fundusz świadczeń socjalnych jest bardzo ograniczony (na poziomie 50.000 zł). Takimi środkami jesteśmy
w stanie zrealizować cząstkowe zapomogi
oraz wypłatę świadczeń wczasów pod gruszą na poziomie 80-100 zł. Szpital kiedyś
był zespołem opieki zdrowotnej i zatrudniał ok. 1300 osób. Przypomnę, że jeszcze
wtedy istniała możliwość wcześniejszego
przejścia na emeryturę, z czasem emerytów
przybyło. Nie przewidujemy świadczeń dla
emerytów, ponieważ nie mamy takiej faktycznej możliwości finansowej. Organizo-

wane są spotkania opłatkowe przez oddziały, na które są zapraszani poszczególni byli
pracownicy szpitala. Natomiast rzeczywiście, głównie z przyczyn finansowych, nie
są organizowane spotkanie dla wszystkich
byłych pracowników.
Radny J. Bogusz: - Czy naliczany
jest fundusz socjalny na tę grupę?
B. Czempiel: - Nie, wg przyjętych zasad nie ma takiej możliwości.
Po tych wyjaśnieniach przystąpiono
do głosowania na temat projektu uchwały
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2018 Szpitala
Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, podobnie jak w
sprawie znowelizowania uchwały z dnia
27 czerwca 2012 roku w sprawie nadania
statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej działającemu
pod firmą ,,Szpital Powiatowy im. Prałata
J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich”.
oprac. Marta Górka

Wiktoria Saternus z klasy trzeciej LO reprezentowała Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem w etapie rejonowym XXVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, który odbył się 19 grudnia w Opolu.
Aby przystąpić do tego etapu musiała przeprowadzić na terenie szkoły akcję sportową, udokumentować ją oraz wykazać się dużą wiedzą z zakresu wymaganego materiału.
Olimpiada obejmuje szereg zagadnień z różnych dziedzin np. zdrowia, higieny, ekologii,
aktywności fizycznej, higieny psychicznej, profilaktyki uzależnień, żywności i żywienia,
ochrony środowiska czy problemów zdrowotnych współczesnego świata.
Wiktoria udowodniła, że posiada dużą wiedzę, wie jak zdrowo i aktywnie żyć. Poradziła sobie bardzo dobrze z trudnym testem i w ostatecznej klasyfikacji zajęła drugie miejsce.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Anna Staś - opiekun SK PCK

Obojgu uczniom gratulujemy wyniku i życzymy udanych finałów.

Prawdziwa historia o Święty(ch) Mikołaj(ach)
Z początkiem grudnia, gdy wielkimi
krokami zbliża się już okres świąteczny
wokół zaczynają pojawiać się kolorowe
dekoracje, w radosny klimat wprowadzają
nas piosenki i tematyczne reklamy mówiące o tym, że przede wszystkim – warto
pomagać.
Pierwszym ważnym wydarzeniem
w ten zimowy czas jest wizyta Świętego
Mikołaja i tu zaczyna się nasza historia…
Otóż tego roku do ponad trzydziestu dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Leśnicy Mikołaj miał zawitać
tylko i wyłącznie z wizytą i tradycyjnym
okrzykiem Ho! Ho! Ho! Jeden dzień i dziesiątki dobrych ludzi oferując swoją pomoc
materialną i rzeczową pomogli zapełnić
worek „starszego”.
Tradycyjnie dziewczęta wzięły udział
w mikołajkowych rozgrywkach między
grupami. Wiadomo, że tego dnia „gwiazda wieczoru” ma mnóstwo obowiązków,
tak wiec każda ekipa wcieliła się w rolę
elfów, które pomogły w pakowaniu kartonowych pudełek jako symbol prezentów
dla grzecznych dzieci. Ale to nie wszystko, Mikołaj na wakacjach w trakcie odpoczynku leniuchował i tak najadł się gofrów

oraz lodów, że utknął w kominie oczekując
wsparcia swoich pomocników. Tak więc
wszystkie pakunki musiały zostać wrzucone do otworu kominka w celu odebrania
ich przez Świętego. Kolejne konkurencje
były związane z postacią Mikołaja i dotyczyły wyklejania oraz rysowania go z
zawiązanymi oczami, tak więc śmiechu
było co nie miara. Kończąc zabawę każda z
trzech grup wychowawczych miała na celu
napisanie Listu prosząc o coś niematerialnego… refleksje dziewczyn były bardzo
wzruszające, tak więc trzymamy kciuki,
by do przyszłego roku ich prośby zostały
spełnione. Dalsza część obchodów odbyła
się na boisku szkolnym, aż tu w trakcie
zabawy niespodziewanie zamiast dzwonków reniferów usłyszeliśmy ryk silników.
Wszystkie dziewczyny przecierały oczy ze
zdumienia gdy na teren zaczęły wjeżdżać
kolejno motocykliści w strojach Mikołaja, a tuż za nimi w oflagowanych wozach
siatkarze z ZAKSy. Panowie ze Stowarzyszenia Motocyklowego „LOTOR” (przy
wsparciu firmy „Zamkon”) uatrakcyjnili
ten dzień wożąc dziewczyny po boisku dodatkowo osładzając im życie tabliczką czekolady. Wrażeń tego dnia nie było końca.

Mnóstwo uśmiechów, radości oraz wiele
pamiątkowych zdjęć.
Zebrane pieniążki i rzeczy pomogły
nam uświetnić ten dzień paczkami indywidualnymi, nowymi grami dla każdej grupy,
wyjazdem wszystkich dziewcząt do kina
oraz pozwolą na zakup prezentów dla kilku
dziewcząt, które niestety z różnych względów nie spędzą świąt w domu.

Chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania ludziom, którzy przyłączyły
się do akcji „napełniania worka”. Bardzo
trudno jest nam wymienić wszystkich
pomocników, a nie chcielibyśmy kogoś
pominąć dlatego zarówno osobom prywatnym – a to właśnie wasze datki najbardziej
chwytają za serce, Zespole Szkół Miejskich
nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu jak i firmom

QueQuality, TDM Projekt, ZRB Joachim
Gasz, PRO-MARL – serdecznie dziękujemy! Choć wiemy, że naszej wdzięczności
nie da się wyrazić słowami to pragniemy
abyście i wy poczuli magię świąt – gdyż są
chwile dla których warto żyć, być potem
móc je komuś opowiedzieć…
Ewelina Szajna
Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy w Leśnicy
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Jeszcze świątecznie...
Wigilia
seniorów

Aniołek dla Oliwki
„Aniołek dla Oliwki”- zbiórka aniołków w CKZiU przyniosła wiele radości cierpiącej dziewczynce. Oliwka
kolekcjonuje figurki aniołków, a my z wielką radością jej w tym pomogliśmy.
20.12.2017 Nasze Anioły z
klasy I Trt i II Tam, zaniosły
Oliwce nasz dar serca.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nas
wsparli , a tym samym wywołali uśmiech u Oliwki.

Najszybszy
w powiecie
Po raz 28 zorganizowano już Bieg Uliczny im. Euzebiusza
Ferta. W ostatnim, 16
grudnia 2017, wystartowało 562 osób. Na
15-kilometrowej trasie
najlepszym zawodnikiem z terenu powiatu
strzeleckiego okazał
się Krzysztof Fuhl.
Uhonorowany został
Pucharem
Starosty
Strzeleckiego, który
przekazał mu członek
Zarządu Powiatu Waldemar Gaida.

Po jesiennych imprezach seniorów, m.in. Dniu pieczonego
ziemniaka czy andrzejkach, przyszedł czas na imprezę kończącą rok - kolację wigilijną i opłatek. Wieczór dla ponad 80 osób
zorganizowano 20 grudnia w restauracji „Krakus”. Były skromne dania wigilijne – barszcz z uszkami, ryba z ziemniakami i surówką oraz piernik. Każdy z uczestników otrzymał małą paczkę
ze słodyczami i owocami. W artystycznej części wystąpił emerycki chór „Sen”. Przy akordeonie śpiewano znane kolędy, a
przybyły zastęp harcerzy z LO przekazał światełko wigilijne z
Betlejem i życzenia świąteczno-noworoczne . Spotkanie przebiegało w miłej i nastrojowej atmosferze.
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Można nam
przekazać - rozliczając podatek za 2017 rok 1% swego podatku
dochodowego. Przeznaczymy je na cele charytatywne, takie
chociażby jak kolacja wigilijna, czy rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
Emeryci, których ZUS rozlicza na zero, wystarczy, że pobiorą z Urzędu Skarbowego odpowiedni PIT, przepiszą swoje
dane i dochody ze wskazaniem odpisu podatku na nasz KRS
0000532897 w przeznaczonej do tego celu rubryce, a Urząd
Skarbowy przekaże automatycznie te środki organizacji. Zapraszamy również wszystkie inne osoby fizyczne do tego szlachetnego czynu: przekazania nam swego 1% podatku – wszak
kiedyś każdy z Was będzie emerytem i seniorem.
Janusz Wnuk - prezes
Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorów

Z uwagi na współpracę Powiatu Strzeleckiego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Strzelcach Opolskich z Mubea Automotive Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Zimnej Wódce umieszczamy ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Kształcenia Zawodowego.

Jesteśmy
przedsiębiorstwem
o światowym zasięgu
- dostawcą wyrobów
dla branży motoryzacyjnej.
Zatrudniamy ponad
12 000 pracowników.
Konstruujemy, wytwarzamy
i dystrybuujemy
wysokiej jakości
innowacyjne
komponenty
samochodowe
o lekkiej konstrukcji
– sprężyny techniczne
i pokrewne produkty.
Należymy do
czołowych producentów
tej branży w Europie,
Stanach Zjednoczonych
i Ameryce Południowej.
Jesteśmy obecni
także na rynkach azjatyckich.
W 2015 roku rozpoczęliśmy
działalność w Polsce.

Mubea Automotive
Poland sp. z o.o.
Adres korespondencyjny:
ul. Europejska 9
Zimna Wódka
47-143 Ujazd
rekrutacja@mubea.com

Aby sprostać potrzebom i oczekiwaniom naszych Klientów
poszukujemy pilnie kandydatów (kandydatek) do pracy na stanowisku

Kierownik Kształcenia Zawodowego
w zakładzie Mubea Automotive Poland sp. z o.o.
w miejscowości Zimna Wódka
Ogólny zakres obowiązków:
• Organizacja warsztatów zawodowych i prowadzenie kształcenia oraz dokształcania
zawodowego zgodnie z przepisami polskiego prawa i potrzebami zakładu
• opracowanie szczegółowych planów kształcenia i dokształcania zawodowego
• prowadzenie dokumentacji związanej z kształceniem
• współpraca ze szkołami i urzędami
• współpraca z innymi działami kształcenia w ramach Grupy Mubea
• planowanie zatrudnienia i przygotowanie procesu decyzyjnego w sprawach personalnych
Od kandydatów oczekujemy:
• ukończonych wyższych studiów
• co najmniej rocznego doświadczenia zawodowego
• zdolności organizacyjnych, znajomości obsługi komputera
• znajomości języka niemieckiego lub angielskiego w mowie i piśmie
Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z kształceniem zawodowym.
Po pomyślnym zakończeniu etapu wdrożenia do pracy oferujemy możliwość dalszego
wszechstronnego rozwoju zawodowego w naszym rozwijającym się na całym świecie
przedsiębiorstwie.
Jeśli oferta nasza zainteresowała Pana (Panią), prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) na adres rekrutacja@mubea.com. Proszę określić także
swoje oczekiwania w zakresie wynagrodzenia oraz wskazać, w jakim, możliwie jak najszybszym terminie, gotowy jest Pan (gotowa jest Pani) podjąć pracę.
Więcej informacji na temat grupy Mubea znajdą Państwo na stronie www.mubea.com.

Jan Thomala
to drugi ratownik!
W grudniu pisaliśmy o tym że, starszy
pan zasłabł w starostwie, a reanimowało go
dwóch młodych mężczyzn. Jednym z nich
był Krzysztof Mateja ze Staniszcz Małych,
nazwisko drugiego było nieznane. Do dziś
– na apel w naszym dwutygodniku zgłosił
się drugi ratownik. To Jan Thomala, 23-letni rolnik z Rozmierki, który kurs I pomocy
przeszedł w czasie nauki w CKZiU.
Pomoc obu panów była bezcenna!
Obaj są też zwolennikami przeszkolenia z udzielania pierwszej pomocy jak
największej liczby mieszkańców naszego
powiatu.

DYŻURY APTEK
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2018 r.
Dyżury pełnią:
1. Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie”, ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
2. Apteka „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 21, tel. 77/461-38-76
3. Apteka „Multifarm” Zdrowie i Uroda Sp. z o.o., ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
4. Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383
5. Apteka „AWOS 3”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03
6. Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
7. Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56
8. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
9. Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92

STYCZEŃ 2018
1. „Multifarm”
2. „Pro-pharma”
3. „AWOS 3”
4. „Śląska”
5. „Słoneczna”
6. „Vita”
7. „Dr. Max”
8. „DOZ Apteka”
9. „LIBRA”
10. „Multifarm”
11. „Pro-pharma”

12. „AWOS 3”
13. „Śląska”
14. „Słoneczna”
15. „Vita”
16. „Dr.Max”
17. „DOZ Apteka”
18. „LIBRA”
19. „Multifarm”
20. „Pro-pharma”
21. „AWOS 3”

22. „Śląska”
23. „Słoneczna”
24. „Vita”
25. „Dr. Max”
26. „DOZ Apteka”
27. „LIBRA”
28. „Multifarm”
29. „Pro-Pharma”
30. „AWOS 3”
31. „Śląska”

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
Na sesji w dn. 29.11.2017 r. Rada Powiatu Strzeleckiego podjęła uchwałę nr
XXXVI/353/17 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku

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

Ogłoszenie
Zarządu Powiatu Strzeleckiego

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 Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl
Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail:centrumkultury@powiatstrzelecki.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 77 4636422, 77 4636337
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel. 77 4615216
e-mail: zpolesnica@gmail.com
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

W dniu 21 marca 2018 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ulicy
Jordanowskiej nr 2, w sali narad (II piętro) odbędzie się trzeci przetarg ustny nieograniczony w celu
sprzedaży nieruchomości Powiatu Strzeleckiego, położonej w Zawadzkiem przy ulicy Opolskiej
nr 2, zabudowanej dwoma budynkami byłej szkoły zawodowej wybudowanymi w 1949 roku:
dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 1219,35 m2 i trzykondygnacyjnym o powierzchni
użytkowej 2354,31 m2.
Nieruchomość oznaczona jest numerami działek: 416/1, 416/7 i 370/2 o łącznej powierzchni
3,1178 ha, karta mapy 2. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest jako
tereny usług oświaty, a działka nr 370/2 wraz z częścią działki nr 416/1 (łącznie pas o szerokości ok. 5
metrów wzdłuż ulicy Opolskiej), oznaczona jest symbolem 1/2 KDG – teren układu komunikacyjnego,
ulica Opolska.
Gmina Zawadzkie przystąpiła do prac nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego,
w którym planuje się zmianę przeznaczenia na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
z usługami oraz, jako przeznaczenie uzupełniające, tereny zabudowy jednorodzinnej. Nieruchomość
jest wpisana w księdze wieczystej nr OP1S/00009498/8, bez obciążeń.
Obecnie nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem z siedzibą przy ul. Krótkiej nr 1. W przypadku wyłonienia nabywcy nieruchomości
trwały zarząd zostanie wygaszony.
Cena wywoławcza nieruchomości – 911 855,00 zł.
Minimalne postąpienie ceny – 9 120,00 zł.
Wadium (płatne w pieniądzu) - 46 000,00 zł.
Wadium należy wpłacić do dnia 16 marca 2018 roku, do godziny 12.00, na konto Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzelce Opolskie, na
rachunek numer 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny
nabycia nieruchomości, a w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez
sprzedającego – przepada.
Nabywca ponosi także koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (j.t. w Dz.U. z 2017 r. poz. 1221).
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami, pokój nr 110, telefon nr 77-4401-740. Zdjęcia nieruchomości dostępne na stronie
internetowej Powiatu Strzeleckiego www.powiatstrzelecki.pl. w zakładce „Starostwo”, „Nieruchomości”
oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

OBWIESZCZENIE
S TAR O S TY S T R Z E LE C K I E G O
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1496 z
późn.zm.), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.
z 2017r. poz. 1257),

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

że w dniu 18 grudnia 2017 r. została wydana na rzecz Zarządu Powiatu Strzeleckiego decyzja
administracyjna Nr 5/17 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: rozbudowa drogi,
poprzez budowę chodnika, w ciągu drogi powiatowej nr 1842 O Piotrówka - Osiek, w m. Łaziska, ul. Strzelecka, w liniach rozgraniczających teren inwestycji, stanowiących pas drogowy,
na działkach z obrębu ewidencyjnego Łaziska, jednostka ewidencyjna Jemielnica, a.m.1, o
następujących nr ewid.:
258/6 - działka powiatowa drogowa,
215/1 - (działka nr 215/1 o pow. 0,0067 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale
działki nr 215 na działki o nr. 215/1 i 215/2; działka nr 215/2 o pow. 0,7111 ha pozostaje we
władaniu dotychczasowych właścicieli).

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul.
Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212 (w godzinach pn. 7.30÷17.00, wt.-czw. 7.30÷15.30, pt.
7.30÷14.00), zapoznać się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy.

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

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 19 grudnia 2017 r. do 15 stycznia 2018 r.

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528
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2148/1
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2075/1
2138/2
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z up. Starosty - Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

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.

Obręb

Nr działki
po podziale,
działki w liniach rozgraniczajacych

Żędowice
Żędowice
Żędowice
Żędowice
Żędowice
Żędowice
Żędowice
Żędowice
Żędowice
Żędowice

2137/12
2137/14
2137/16
2137/18
2139/2
2140/2
-

Nr działki
po podziale,
działki poza
l iniami
rozgraniczajacymi
2137/11
2137/13
2137/15
2137/17
2139/1
2140/1
-

- poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren niezbędny dla
obiektów budowlanych :

Lp. Nr działki Arkusz
przed
mapy
podziałem
1.
2151
7

Obręb

Nr działki po podziale

Żędowice

-

W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2,
II piętro, pokój nr 212 (w godzinach pn. 7.30÷17.00, wt.-czw. 7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00), zapoznać się
z treścią decyzji i dokumentacją sprawy.
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 2 stycznia 2018r. do 30 stycznia 2018r.
z up. Starosty - Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
Strzelce Opolskie, dnia 03.01.2018r.

STAROSTA STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości
informację, o wydaniu w dniu 3 stycznia 2018 r. na rzecz Związku Międzygminnego „Czysty
Region” z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Szkolnej 15, decyzji nr 5/18 o pozwoleniu
na budowę wiaty magazynowej, kontenera socjalno-biurowego, dwóch kontenerów magazynowych, utwardzenia, wagi z fundamentem, tablic edukacyjnych, ławek, ogrodzenia wraz z
bramami, instalacji elektrycznej wraz z niezbędnymi urządzeniami i oświetleniem terenu,
instalacji kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym oraz instalacji wodociągowej
wraz z niezbędnymi urządzeniami p.poż., w Leśnicy na działce ewid. nr 3903 obręb ewid. Leśnica, jednostka ewid. Leśnica – miasto, w ramach „Budowy punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Leśnica”.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany,
ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212, (w godzinach pn.7.30÷17.00, wt.÷cz.7.30÷15.30, pt.
7.30÷14.00) można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.
z up. Starosty - Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
Strzelce Opolskie, dnia 08.01.2018r.

podaję do publicznej wiadomości,

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

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

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Lp. Nr działki Arkusz
przed
mapy
podziałem

Strzelce Opolskie dn. 18.12.2017r.

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

OBWIESZCZENIE
ST A R O S T Y S T R Z E L E C K I E G O
Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1496 ze zm. ) oraz art.
49 ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. 2017 poz. 1257),
podaję do publicznej wiadomości
że dnia 28 grudnia 2017r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Burmistrza Zawadzkiego, decyzję administracyjną Nr 6/17 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie
drogi publicznej nr 105646 O ulicy Słonecznej w Żędowicach, na działkach oznaczonych w operacie
gruntów :
- w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy :

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

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl
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STAROSTA STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 8 stycznia 2018 r. na rzecz Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Szkolnej 15, decyzji nr 9/18 o pozwoleniu na budowę
budowę wiaty magazynowej, kontenera socjalno-biurowego, dwóch kontenerów magazynowych,
utwardzenia, wagi z fundamentem, tablic edukacyjnych, ławek, ogrodzenia wraz z bramą, instalacji
elektrycznej wraz z oświetleniem terenu, instalacji kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, instalacji wodociągowej oraz dojazdu (fragmentu drogi dojazdowej) w Kolonowskiem na
działkach ewid. nr 1343/6, 1340/3, 1340/6 obręb ewid. Kolonowskie, jednostka ewid. Kolonowskie –
miasto, w ramach „Budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta
i gminy Kolonowskie”.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212, (w godzinach pn.7.30÷17.00, wt.÷cz.7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00)
można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.
z up. Starosty - Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Inwestycji i Zarządzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością informujemy dziś Państwa o tym, że grono Jubilatów - mieszkańców powiatu strzeleckiego, którzy w ostatnim czasie obchodzili
swoje okrągłe urodziny, znów się powiększyło! Okrągłe 90 urodziny pod koniec
grudnia 2017 i na początku stycznia 2018 obchodziły cztery osoby.
Wszyscy te uroczyste dni spędzili w otoczeniu bliskich, ale przy tej okazji
nie mogło zabraknąć oficjalnych gratulacji i najlepszych życzeń, no i oczywiście
urodzinowego prezentu od władz Powiatu Strzeleckiego, a przekazywanych w
imieniu całej naszej społeczności.
Pani Ema Piontek, mieszkająca w Krośnicy, 90-lecie urodzin obchodziła
15 grudnia br. W dniu tak wyjątkowych urodzin w gronie oficjalnych gości znalazł się wicestarosta Janusz Żyłka i wójt Izbicka Brygida Pytel.
Dwóch Jubilatów obchodziło swoje „dziewięćdziesiątki” w tym samym dniu
- 25 grudnia 2017. W dodatku obaj mieszkają na terenie tej samej gminy - Kolonowskiego.Zrozumiałe jednak, że obaj przyjmowali oficjalnych gości już po
świętach Bożego Narodzenia.
Z okazji okrągłego jubileuszu Pana Rufina Kottischa, mieszkańca Staniszcz Małych odwiedził starosta Józef Swaczyna - z serdecznymi życzeniami
i gratulacjami.
Starosta Józef Swaczyna składał też gratulacje i życzenia z okazji ukończonych 90 lat Panu Wiktorowi Niewiakowi, mieszkającemu w Kolonowskiem.
Pani Fryda Gorgoś, mieszkająca w Zimnej Wódce, jest „najmłodsza” w
tym gronie - najpóźniej świętowała 90 rocznicę urodzin: 7 stycznia 2018. W tym
wyjątkowym dniu Jubilatce gratulowali i składali życzenia starosta Józef Swaczyna i burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch.

Pani Ema Piontek 90 urodziny świętowała 15 grudnia 2017 r.

Do wszystkich urodzinowych życzeń z okazji „okrągłych”
urodzin dołączamy również swoje:
wielu jeszcze lat w jak najlepszym zdrowiu, pełnych słońca i radości.

Jeszcze świątecznie...
Szlachetne
podarunki
W grudniu 2017 roku, podobnie jak w
ubiegłych kilku latach, uczniowie CKZiU
w Strzelcach Opolskich włączyli się do
wspaniałej, organizowanej w całym kraju,
akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka”.
Klasa 4 The czyli uczennice technikum
handlowego i ekonomicznego pozyskały
środki finansowe od lokalnych firm oraz
swoich rodziców, na świąteczny „dar serca” dla potrzebującej rodziny z Krapkowic.
Firmy, które wsparły uczniów w organizacji akcji to: IFA Powertrain Polska Sp.
z o.o z Zimnej Wódki, Firma Handlowo
Usługowa ELA z Olszowej oraz Firma
Handlowo-Usługowej Haiter Technika
Grzewcza i Sanitarna ze Strzelec Opolskich. Pozyskane fundusze w kwocie
około 1000 zł pozwoliły uczennicom na
zakupienie niezbędnych środków czystości, artykułów żywnościowych oraz drobnych upominków dla wybranej rodziny, a
dokładnie małżeństwa w wieku około 60
lat. 9 grudnia 2017 r. pięknie zapakowane
przez uczniów prezenty w postaci kilku
dużych kartonów, zostały przekazane do
magazynu w Krapkowicach, a następnie
dostarczone przez wolontariuszy do mieszkania obdarowanej rodziny. Kolejny rok z
rzędu pomoc finansową uczennice otrzymały od pracowników Zakładu Karnego nr
1 w Strzelcach Opolskich, którzy nie dość,
że zebrali kwotę około 2000 zł, to jeszcze
sami wzięli rodzinę na wielkie zakupy, tak
aby starsi państwo sami wybrali sobie najpotrzebniejsze produkty, środki higieny dla
schorowanej pani Marii oraz ubrania, które
małżonkowie mogli zobaczyć i przymierzyć. Bez wszystkich tych darów rodzina
nie mogłaby w te święta oraz przez najbliższe miesiące normalnie funkcjonować.
Otrzymana przez uczniów pisemna relacja z przekazania darów rodzinie utwierdziła wszystkich w przekonaniu, że warto
pomagać innym, gdyż takie działanie czyni
nas lepszymi ludźmi, a kosztuje jedynie
trochę dobrej woli i zebranych wspólnymi
siłami środków finansowych.
Cieszymy się, że kolejny raz , dzięki
pomocy rodziców i lokalnych firm, które
nas nie zawodzą, mogliśmy spełnić podstawowe potrzeby oczekującej pomocy
rodziny.
Joanna Drabik

W przedświątecznym okresie wszędzie odbywały się spotkania opłatkowe. To już tradycja w naszych szkołach i jednostkach Powiatu Strzeleckiego.

W najliczebniejszym spotkaniu opłatkowym w szkole - Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Op. - brali udział emerytowani nauczyciele i pracownicy
szkoły.

Na corocznej wigilii samorządowej w Leśnicy spotkali się samorządowcy wszystkich
szczebli: województwa, powiatu, gmin.

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza

