
Po raz drugi Zarząd Powiatu Strzeleckiego jest organizatorem kon-
kursu wspierającego lokalnych przedsiębiorców. Tych, którzy dopiero 
stawiają pierwsze kroki w biznesie i którzy potrzebują promocji swoich 
produktów czy usług najpierw w lokalnym środowisku, potem - by wy-
płynęli na szerokie wody - czego wszystkim życzymy serdecznie. 

Z myślą o nich co dwa lata, na przemian z konkursem na „Najlep-
szy Produkt Powiatu Strzeleckiego”, organizowany jest konkurs „Poznaj 
Moją Nową Firmę”. Tegoroczna edycja obejmuje tych przedsiębiorców, 
którzy firmy założyli w okresie 2016-2017. Zgodnie z regulaminem to 
każda z gmin naszego powiatu mogła zgłaszać kandydatów. Ale to nie 
kapituła konkursowa będzie wybierać zwycięzcę. Ten wybór należy do 
Was, Drodzy Mieszkańcy Powiatu Strzeleckiego! Laureatem Konkursu 
zostanie firma, która zdobędzie najwięcej Waszych głosów. Wypełnienie 
Karty do Głosowania to również dla Was szansa na zdobycie nagrody – 
dużego telewizora. Głosować można od poniedziałku, 5 lutego aż do 28 
lutego. 

Nie można też zapomnieć – to warunek konieczny! – o odpowiedzi 
na pytanie na Karcie do głosowania. Podpowiedź znajdziecie Państwo w 
naszym dwutygodniku. 

Krótkie charakterystyki firm publikujemy na dalszych stronach na-
szego dwutygodnika. Z kandydatami do tytułu można zapoznać się rów-
nież na stronie internetowej Powiatu Strzeleckiego, na facebooku Powia-
tu oraz podczas prezentacji w holu Starostwa Strzeleckiego.

Wszystkie szczegóły – na str. 4 i 5.

Tak dosadnie streścił starosta Józef Swaczyna dyskusję na Konwen-
cie Starostów zwołanym na 25 stycznia br. w siedzibie naszego staro-
stwa, a poświęconemu problemom szpitali powiatowych. Brakuje w nich 
lekarzy, brakuje pielęgniarek. Cała kadra staje się coraz starsza, a mło-
dych nie przybywa. Nie ma kto leczyć.

- Nie pierwszy raz mówiliśmy o złej sytuacji naszych szpitali. Więcej: 
mówimy o tym od lat i od lat podnosi ten problem Związek Powiatów 
Polskich. I… niewiele się zmienia. 

Walimy głową o mur

Gdyby nie ta walka, a dokładniej: odwołanie od decyzji Komisji Oce-
niającej wnioski w ramach RPO WO 2014-2020, Powiat Strzelecki nie 
mógłby zrealizować trzech dużych projektów wspomagających nasze 
szkoły. Łączna ich wartość to ponad 4,1 miliona złotych. Znaczna część 
to dofinansowanie z EFS, czyli środków Unii Europejskiej, ale Powiat 
będzie też musiał sporo wyłożyć z własnego budżetu. Na razie pewne jest 
dofinansowanie dwóch projektów. Mamy nadzieję, że i trzeci znajdzie 
pozytywny finał.

- Pierwsza decyzja komisji oceniającej była dla nas niemal szokiem 
– mówi Waldemar Gaida, członek Zarządu Powiatu, odpowiedzialny za 
całą sferę edukacji. 

Opłaca się walczyć 
o swoje

W dniu 24 stycznia br. w Warsza-
wie odbyły się krajowe uroczystości z 
okazji Dnia Pracownika Publicznych 
Służb Zatrudnienia. Na zaproszenie 
Pani Minister Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej uczestniczył w nich Dy-
rektor Powiatowego Urzędu Pracy w 
Strzelcach Opolskich. W czasie spot-
kanie Pani Minister Elżbieta Rafal-
ska podziękowała przedstawicielom 
publicznych służb zatrudnienia za co-
dzienną pracę oraz wysiłek włożony w 
rozwiązywanie trudnych problemów 
współczesnego rynku pracy. Spotka-
nie było też okazją do uhonorowania 
urzędów, które w 2017 roku osiągnęły 
najwyższą skuteczność działań akty-
wizujących podejmowanych wobec 
osób bezrobotnych oraz efektywność 
wykorzystania Krajowego Funduszu 

Kolejne wyróżnienie dla naszego PUP

Szkoleniowego. Dyrektor Norbert Jaskóła z rąk Pani Minister odebrał wyróżnie-
nie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich za realizację w 2017 
roku efektywnych i skutecznych działań aktywizacyjnych.

Co roku Opolska Izba Gospodarcza honoruje Laurami 
Umiejętności i Kompetencji tych Opolan, którzy swoją dzia-
łalnością i zaangażowaniem osiągają sukcesy i stanowią dla 
innych przykład do naśladowania. 

Srebrny Laur Umiejętności 
i Kompetencji dla Waldemara Gaidy

Miło nam poinformować, że podczas uroczystości w 
opolskim Okrąglaku 12 stycznia br. to zaszczytne wyróż-
nienie otrzymał Waldemar Gaida, członek Zarządu Powiatu 
Strzeleckiego. Srebrnym laureatem został w kategorii sa-
morząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy.

    

W styczniu uczniowie strzeleckiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących otrzymali ofi-
cjalne potwierdzenie udziału w programie edukacyjnym ,,Szkoła Tolerancji”.

Inspiratorem uczniowskich działań było Centrum Edukacji Obywatelskiej, z którym 
szkoła współpracuje już kilkanaście lat i poprzez szkolną liderkę realizuje kolejne pro-
jekty: ,,Patrz i zmieniaj”, ,,Miłosz do Nowa”, ,,Korczak”, Kultura Romów”, ,,Szkoła To-
lerancji”.

dok. na str. 2
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ZSO to Szkoła Tolerancji

dok. na str. 2

Starosta Strzelecki oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Strzelcach Opolskich 

zapraszają na konferencję na temat aktywizacji osób bezrobotnych oraz szkoleń
dla pracodawców i przedsiębiorców 22 lutego 2018 r. 

Szczegóły na stronie 2
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Starosta Strzelecki oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich 
mają zaszczyt zaprosić wszystkich Przedsiębiorców i Pracodawców na 

Konferencję dotyczącą form pomocy i aktywizacji osób bezrobotnych oraz szkoleń 
pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

która odbędzie się 22 lutego 2018 r. o godz. 10.00
 w Powiatowym Centrum Kultury w  Strzelcach  Opolskich,  przy ul. Dworcowej 23.

Najlepiej obrazuje to raport Naj-
wyższej Izby Kontroli z 2017 roku. 
Kwoty wydatkowane na ochronę 
zdrowia na 1 mieszkańca w Polsce 
wynoszą 1.798 dolarów, w Czechach 
- 2.515, na Słowacji – 2.150, na Wę-
grzech – 2.101, w Niemczech 5.551 
dolarów, w Wlk. Brytanii 4.192, w 
Norwegii 6.647, a w Holandii – 5.385. 
Te kwoty robią wrażenie. Ale raport 
NIK pokazuje też dysproporcje w 
dostępie do świadczeń pomiędzy po-
szczególnymi oddziałami wojewódz-
kimi NFZ: województwo opolskie 
znajduje się na szarym końcu! Niemal 
pod każdym względem: w woj. ma-
zowieckim na 10 tys. mieszkańców 
w 2016 wartość świadczeń NFZ wy-
nosiła w 2016 19.138.155 zł, w woj. 
opolskim 17.077.377 zł. Procentowo: 
(także w przeliczeniu na 10 tys. miesz-
kańców) w woj. warmińsko-mazur-
skim w roku 2016 odnotowano wzrost 
wartości świadczeń o 4,3 proc. w sto-
sunku do roku 2015, w województwie 
opolskim – spadek o 3,9 proc. w tym 
samym okresie! 

Wiele sobie obiecywaliśmy po 
utworzeniu sieci szpitali. Nadzieje 
rozwiały się, bo pieniędzy nie jest 
więcej, za to coraz bardziej odczu-
wamy brak kadry – i lekarskiej i pie-
lęgniarskiej. Wypowiadanie klauzuli 
opt out (te klauzule pozwalały im na 
pracę powyżej ustawowych 48 godzin 
tygodniowo) przez rezydentów i coraz 

Walimy głową o mur

częściej lekarzy specjalistów akurat 
naszego szpitala nie dotyczą, ale w 
innych stwarzają spore problemy. W 
Kluczborku i Oleśnie zamknięto od-
działy wewnętrzne – tam nie ma kto 
leczyć. I nawet oferta starosty klucz-
borskiego, który oferuje 15 tysięcy 
miesięcznie za 220 godzin pracy w 
szpitalu powiatowym i pomoc w za-
pewnieniu mieszkania nie stanowi 
magnesu. Mówiło się też dużo o ścią-
ganiu lekarzy z Ukrainy. Ale nostry-
fikacja dyplomów trwa coraz dłużej i 
dłuższe są formalności w załatwianiu 
zezwoleń na pracę. A ja dziwię się, że 
przy takich brakach kadry lekarskiej, 
tworzy się dodatkowe problemy. I 
dodatkowa przy tym kwestia – wiek 
lekarzy i pielęgniarek! W karetkach 
jeżdżą w zasadzie lekarze już na eme-
ryturach.

Uruchomienie wydziału lekarskie-
go na Uniwersytecie Opolskim jest 
jak najbardziej słuszne, ale lekarzy 
specjalistów tak naprawdę przybędzie 
za ok. 10 lat. I czy wszyscy podejmą 
pracę w regionie – to zupełnie inna 
kwestia.

To, co dzieje się dziś w służbie 
zdrowia, pokazuje, że właściwie sie-
dzimy na tykającej bombie. Za chwilę 
może być jeszcze gorzej. Od lat udo-
wadniamy, że w województwie opol-
skim suma nadwykonań w ciągu roku 
to rząd 40-50 milionów. Tych pienię-
dzy po prostu nie ma w systemie!

Może trzeba będzie rzeczywiście, 
jak wspomniał na tym konwencie 
starosta oleski, zracjonalizować sieć 
szpitali powiatowych? Może nie w 
każdym powiecie musi być wielodzia-
łowy szpital, choć przecież każdy sta-
rosta taką miniklinikę chciałby mieć 
na swoim terenie i na pewno tego 
właśnie oczekuje każda społeczność 
powiatu. 

Tak więc – kończy wypowiedź sta-
rosta Swaczyna – wszystko wskazuje 
na to, że prawdziwe problemy w służ-
bie zdrowia dopiero przed nami. Nie 
wiem, czy minister zdrowia, choćby 
najlepszy specjalista, wybitny lekarz, 
rozwiąże wszystkie problemy związa-
ne przecież z ekonomią. Od każdego 
szpitala powiatowego oczekuje się 
przecież, że osiągnie pozytywny wy-
nik finansowy. To czysta ekonomia.

Marta Górka
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– Tym bardziej, że byliśmy prze-
konani, iż pod względem formalnym 
i merytorycznym nasze wnioski zo-
stały bardzo dobrze przygotowane; w 
tym miejscu podkreślić muszę duże 
zaangażowanie pracowników naszego 
Wydziału Inwestycji. Faktem jest, że 
bardzo trudno było uzyskać dofinanso-
wanie w ramach wspomnianych nabo-
rów, ponieważ w głównej mierze brały 
w nich udział spółki, przedsiębiorstwa, 
fundacje i stowarzyszenia, o wyraźnie 
edukacyjnym profilu, otrzymujące do-
datkowe punkty za elementy związane 
z ich charakterem działalności, np. w 
swoich siedzibach mogły zapewnić 
staże i praktyki, czego nasz samorząd 
nie mógł zapewnić, bądź z automatu 
był wykluczony z możliwości uzyska-
nia tych punktów. Każdy z trzech pro-
jektów, czyli „Wiem więcej – mogę 
więcej” i „Nauka dla nas w sam raz” 
zgłosiliśmy w ramach PRO WO Pod-
działanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia 
ogólnego, a „Zawodowi Zawodowcy” 
w ramach Poddziałania  9.2.1 Wspar-
cie kształcenia zawodowego, na etapie 
oceny merytorycznej został oceniony 
negatywnie i odrzucony przez Komi-
sję Oceniającą. Powiat Strzelecki nie 

Projekt pn. ,,Wiem więcej – mogę więcej” 

Celem projektu jest uzyskanie nowych kompetencji kluczowych i umiejęt-
ności praktycznych oraz wprowadzenie zmian w sposobie nauczania na metodę 
eksperymentu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu strze-
leckiego (Technikum przy CKZiU w Strzelcach Opolskich, Technikum przy ZSP 
w Zawadzkim, Liceum Ogólnokształcącym przy ZSP w Zawadzkiem oraz Lice-
um Ogólnokształcącym przy ZSO w Strzelcach Opolskich). 

Całkowita wartość projektu wynosi 1.637.616,00 zł, w tym kwota dofinanso-
wania to 1.555.735,20 zł. 

Projekt pn. ,,Nauka dla nas w sam raz” 

Głównym celem projektu jest zniwelowanie wśród 30 uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych z terenu powiatu strzeleckiego przeszkód, na które na-
potykają w procesie kształcenia ogólnego. W ramach projektu zakłada się reali-
zację kompleksowych zadań, które poprzez wzajemne uzupełnianie się stanowić 
będą swoisty pakiet edukacyjny. Dokształceni zostaną również nauczyciele na co 
dzień pracujący z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach 
projektu zakłada się realizację zajęć, które podniosą u uczniów

kompetencje oraz właściwe postawy niezbędne do funkcjonowania na rynku 
pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. W ramach prowadzonych zajęć odbywać będą się między innymi 
specjalistyczne terapie, które wpłyną pozytywnie na neutralizację zjawiska wy-
cofania społecznego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym u 
uczniów niepełnosprawnych. Projektem objęci zostaną uczniowie Szkoły Podsta-
wowej Specjalnej przy DPS w Zawadzkiem (szkoła wchodzi w skład ZSS w Za-
wadzkiem), Szkoły Podstawowej Specjalnej przy DPS w Kadłubie, Gimnazjum 
Specjalnego przy DPS w Kadłubie, Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy DPS 
w Kadłubie (szkoły te wchodzą w skład ZSS w Kadłubie)

 Całkowita wartość projektu wynosi 550.600,00 zł, w tym kwota dofinanso-
wania to 523.070,00 zł

Projekt pn. ,,Zawodowi Zawodowcy”

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w po-
wiecie strzeleckim poprzez uzyskanie przez 290 uczniów biorących udział w 
projekcie kwalifikacji deficytowych na rynku pracy oraz podniesienie umiejęt-
ności i kwalifikacji zawodowych 34 nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki 
zawodu. Projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby i problemy, z którymi 
borykają się uczniowie szkół zawodowych z terenu powiatu strzeleckiego. W 
projekcie biorą udział uczniowie Technikum przy Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, 
Technikum przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem i Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem 
oraz Zasadniczej Szkoły

Zawodowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy. 
Całkowita wartość projektu wynosi 1.943.542,08 zł, w tym kwota dofinanso-

wania to 1.749.187,86 zł. 
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zgodził się z tym, dlatego do każdej 
z ocen złożył protest. Protesty zosta-
ły rozpatrzone pozytywnie, a Komisja 
zgodziła się z naszymi wyjaśnienia-
mi.  Dzięki temu projekty skierowano 
do dalszej oceny i ostatecznie Powiat 
Strzelecki uzyskał dofinansowanie na 
realizację dwóch z trzech powyżej 
opisanych projektów. W dodatku zna-
lazł się w czołówce listy rankingowej! 
Trzeci projekt pn. ,,Zawodowi Zawo-
dowcy” znajduje się w końcowym 
etapie oceny i liczymy, że on również 
otrzyma dofinansowanie. 

Grupa wsparcia dla 
rodziców dzieci 
ze specjalnymi 

potrzebami 
rozwojowymi 

Spotkania  dla Rodziców, Opiekunów,  z 
udziałem specjalistów Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej, gdzie w przyjaznej 
atmosferze będą mogli Państwo posłuchać 
lub opowiedzieć o tym wszystkim, co waż-
ne w wychowaniu Waszego dziecka.
Spotkania to okazja do rozmów, wymiany 
doświadczeń, dzielenia się sukcesami czy 
troskami dnia codziennego …
Kolejne spotkanie odbędzie się: 1.02.2018 
roku (czwartek) o godz. 16.00
Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna w Strzelcach Op., ul. B. Chro-
brego 5 
Udział w spotkaniach jest  bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy

Ostatni projekt to 
próba reinterpretacji 
czy po prostu zdefi-
niowania pojęć tole-
rancji i patriotyzmu 
w odniesieniu do 
siebie nawzajem. 16 

listopada, w którym odbył się w całej 
Polsce  finał działań, to bowiem data 
poświęcona zarówno jednemu, jak i 
drugiemu pojęciu. Centrum Edukacji 
Obywatelskiej jasno formułuje swoje 
przesłanie: ,,Nikt nie rodzi się z uprze-
dzeniami. Małe dzieci są ufne i nie 
oceniają po pozorach. Z czasem to się 
zmienia, głównie pod wpływem ró-
wieśników. Pojawiają się wtedy trud-
ne pytania i wątpliwości. Zadaniem 
rodziców i nauczycieli jest pomaganie 
dzieciom i młodzieży w przystosowa-
niu się do życia w różnorodnym spo-
łeczeństwie, nauczenie ich akceptacji 
i otwartości na Innego. Edukacja to 
najskuteczniejszy sposób zapobiega-
nia nietolerancji.”

Przewodnikiem młodych obywa-
teli stała się Fundacja Edukacyjna im. 
Jacka Kuronia, której liderzy, wspie-
rani przez Danutę Kuroń, opracowali 
i udostępnili uczniom ,,Narzędziow-
nik Patrioty i Patriotki XXI wieku”.   
Jego główną ideą stało się budowanie 
współczesnych konotacji pojęcia ,,pa-
triotyzm”, zatem nieutożsamianie go z 

ZSO to Szkoła Tolerancji
krwią i ziemią, a raczej z zaangażowa-
niem społecznym, aktywnością w śro-
dowisku lokalnym, odpowiedzialnoś-
cią za siebie jako obywatela i innych, 
jako rodaków.

Licealiści umieją mówić o trud-
nych sprawach: rasizmie, ksenofobii, 
nienawiści, również tej w języku. 
Spotkania takie jak to z trenerką anty-
dyskryminacyjną w programie ,,Kul-
tura Romów” potwierdzają, że młodzi 
ludzie chętnie definiują świat i siebie 
samych jako jego obywateli. 

Łacińskie ,,tolerantia” to tyle co 
,,cierpliwa wytrwałość”. Żadna inna 
cecha nie jest bowiem bardziej po-
trzebna niż cierpliwość, jeśli dąży się 
do stworzenia poczucia identyfikacji, 
szacunku, odpowiedzialności, etosu.

Młodzi obywatele uczestniczą-
cy w programie ,,Szkoła Tolerancji” 
doskonale zrozumieli, że ważne jest 
życie (a nie umieranie) dla wspól-
noty. Sami zaprojektowali też rze-
czywistość, jaka jest im najbliższa, 
czyli szkolną. Ankieta skierowana 
do wszystkich uczniów ujawniła ich 
pomysły i marzenia ujęte w czterech 
grupach: LUDZIE, MIEJSCA, RELA-
CJE, NOWE TECHNOLOGIE. 

Szkoła Tolerancji okazała się tym 
samym szkołą współdziałania i współ-
tworzenia.

Dorota Maćkula

Nieodpłatna 
Pomoc Prawna

Informacje na temat zasad udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
harmonogramu udzielania nieodpłat-
nej pomocy prawnej na terenie Powia-
tu Strzeleckiego znajdziecie Państwo 
na stronie Biuletynu Informacji Pub-
licznej w zakładce Nieodpłatna Pomoc 
Prawna: http://bip.powiatstrzelecki.
pl/1055/258/harmonogram-udziela-
nia-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-
-terenie-powiatu-strzeleckiego.html.
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Paniom Ewelinie i Jadwidze Szajna

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Ojca i Męża

składają
Dyrektor oraz pracownicy

Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy

Jakie największe zadania drogo-
we zostały zrealizowane w minionym 
roku na drogach naszego powiatu? 
Proszę przypomnieć te spektakular-
ne inwestycje?

Niewątpliwie sukcesem była „Prze-
budowa drogi powiatowej 1805 O 
Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzie-
rzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opol-
skie - Dolna”; to był Etap 2 inwestycji. 
Kompleksowej przebudowie został 
poddany odcinek drogi powiatowej 
o długości 1983 m na terenie gminy 
Leśnica, w tym odcinek przebiegający 
przez miejscowość Dolna. Powiat 
Strzelecki uzyskał dofinansowanie 
dla tej inwestycji w ramach „Progra-
mu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016 
– 2019” w wysokości 601.127 zł. Nasz 
wniosek uplasował się na drugim miej-
scu zatwierdzonej listy rankingowej 
dla dróg powiatowych województwa 
opolskiego. Całkowity koszt zadania 
wyniósł 1.202.254,19 zł.

To pierwsza połowa minionego 
roku. A w drugiej, kolejne duże zada-
nie dofinansowane z tzw. programu 
dróg lokalnych?

Od początku lipca do połowy 
września realizowana była „Przebu-
dowa drogi powiatowej 2273 O ul. 
Zakładowej w Strzelcach Opolskich”. 
Przebudowany został odcinek drogi o 
długości 1274 m pomiędzy skrzyżo-
waniem z drogą wojewódzką nr 426 
ul. Marka Prawego, a skrzyżowaniem 
z drogą powiatową 1807 O ul. 1 Maja. 
Całkowity koszt zadania wyniósł 
1.689.216,86 zł, a dofinansowanie z 
„Program Rozwoju Gminnej i Powia-
towej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019” – 837.978 zł. Ta inwestycja 
stanowiła zakończenie wieloletniego 
programu inwestycyjnego dla miasta 
Strzelce Opolskie.

O jakim programie mówimy?
To program wieloletni pn. „Prze-

budowa i rozbudowa ciągu komunika-
cyjnego północnego obejścia i komu-
nikacji gospodarczej miasta Strzelce 
Opolskie”. Jego początek przypada na 
rok 2008 i obejmował swoim zakresem 
cztery etapy: ul. Zakładową, ul. 1 Maja 
do ronda, ul. 1 Maja do Kronospanu 
i ul. Cementową. Przebudowa dróg 
powiatowych umożliwiła rozwój 
gospodarczy miasta i odciążenie jego 
centrum od części tranzytowego ruchu 
samochodowego. Całkowita wartość 
tej inwestycji wieloletniej wyniosła 
10.458.028 zł.

Wielokrotnie na naszych łamach 
informowaliśmy w minionym roku o 
zadaniach na drogach powiatowych 
realizowanych wspólnie z Gminami. 
Proszę o krótkie podsumowanie tej 
współpracy.

Rok 2017 był bardzo owocny pod 
tym względem. Tylko dzięki pomocy 

finansowej oraz współpracy z Gmi-
nami Powiatu Strzeleckiego, możliwa 
była realizacja aż 14 wspólnych zadań 
na drogach powiatowych, w głównej 
mierze polegających na budowie i prze-
budowie chodników, ale także na mo-
dernizacji odwodnienia i przebudowie 
nawierzchni jezdni. Wkład finansowy 
Gmin do tych zadań wspólnych wyniósł 
łącznie 739.350 zł. Oprócz tego Powiat 
otrzymał dwie dotacje celowe od Gmin 
- prawie 90 tysięcy zł. W sumie – to 
imponująca kwota dofinansowania. 
Bardzo serdecznie dziękujemy za tę 
pomoc.

Czy jest szansa, aby także w tym 
roku Gminy pomagały Powiatowi w 
realizacji zadań na drogach?

Na rok 2018 także zaplanowano 
wiele zadań inwestycyjnych. Aktualnie 
uchwalony budżet Powiatu obejmuje 
15 zadań, przyjętych do realizacji 
wspólnie z Gminami, a łączna wartość 
dofinansowania wynosi aż 1.032.500 
zł – czyli jeszcze więcej niż w roku 
ubiegłym. Postaramy się tę pomoc 
finansową wykorzystać jak najlepiej, 
z korzyścią dla użytkowników dróg 
powiatowych oraz mieszkańców na-
szych Gmin.

Każdy nowy rok przynosi nowe 
możliwości, nowe perspektywy i 
nowe szanse rozwoju infrastruktury 
drogowej. Nowy czas to także obawy?

Bardzo dziękuję wszystkim za 
współpracę w minionym roku. Dzięki 
niej mamy tak dobre efekty naszych 
działań inwestycyjnych, remontowych 
i utrzymaniowych. W nowym roku cze-
ka nas wiele pracy, aby ten wynik nie 
tylko utrzymać, ale jeszcze poprawić. 
Uważam, że stały rozwój infrastruk-
tury drogowej oraz innowacyjność 
działań jest naszym obowiązkiem. 
Jeśli chodzi o obawy, to dostrzegam 
je na płaszczyźnie rynku budowlanych 
robót drogowych, zarówno tak szybko 
wzrastających cen jak i możliwości po-
zyskania wykonawców dla wszystkich 
zaplanowanych zadań. Pozostając w 
dobrej myśli, życzę Państwu raz jesz-
cze wszelkiej pomyślności w Nowym 
Roku.

Już w najbliższym czasie rusza 
przebudowa mostu w Lichyni, ale to 
zadanie było w planie inwestycyjnym 
2017 roku? 

Po opracowaniu dokumentacji 
projektowej, w styczniu ubiegłego roku 
Zarząd Powiatu Strzeleckiego złożył 
wniosek o dofinansowanie z rezerwy 
subwencji ogólnej  zadania  pn. „Prze-
budowa mostu JNI 30004469 w ciągu 
drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice 
– Leśnica - Zalesie Śląskie w miejsco-
wości Lichynia ul. Daszyńskiego” do 
Ministerstwa Infrastruktury i Budowni-
ctwa. Pomimo usilnych naszych starań, 
inwestycja nie została zrealizowana w 
roku 2017. Rozpoczynamy to zadanie 
jako pierwsze w roku bieżącym.

To wyjątkowa inwestycja. Proszę 
ją krótko opisać. 

Istniejący most kamienny ujęty 
jest w ewidencji zabytków wojewódz-
twa opolskiego. Z uwagi na zły stan 
techniczny sklepień mostu oraz brak 
spójności architektonicznej konstruk-
cji sklepionej i współczesnej kładki 
stalowej, w uzgodnieniu z Opolskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków zaprojektowano rozbiórkę 
wspomnianej kładki i przebudowę 
mostu łukowego w taki sposób, by 
wspólna konstrukcja umożliwiała po-
prowadzenie ruchu kołowego, pieszego 
i rowerowego. Zakres przebudowy 
istniejącego dwuprzęsłowego mostu łu-
kowego sprowadza się do odtworzenia 
w formie żelbetowej sklepień łukowych 
i ścian czołowych przęseł wraz z częś-
ciową adaptacją istniejących funda-
mentów podpór. Zachowane zostaną 
cechy stylistyczne, architektoniczne i 
zabytkowe obiektu, takie jak: wygląd 
przęseł; kształt charakterystycznych 
elementów; pokrycie powierzchni ścian 
czołowych oraz wystających murków 
skrajnych i detali okładziną z kamienia 
wapiennego z wykorzystaniem zabyt-
kowej substancji.

To charakterystyczny element 
techniczny tego zadania?

Tak, powierzchnie ścian czołowych 
i wystających murków skrajnych - od 
strony zewnętrznej, od strony jezdni, na 
koronie - oraz izbic i skrzydeł, zostaną 
pokryte okładziną z kamienia wapien-
nego. Na górnych powierzchniach 
murków skrajnych, izbic i skrzydeł za-
mocowane zostaną parapety kamienne. 
Zakłada się wykorzystanie istniejącego 
materiału kamiennego, po ocenie jego 
stanu technicznego i stwierdzeniu jego 
dalszej przydatności użytkowej.

Umowa z wykonawcą jest już 
chyba zawarta. I jest to rzeczywiście 
największa powiatowa inwestycja 
mostowa?

Umowa dotycząca wykonania ro-
bót budowlanych przebudowy obiektu 

w Lichyni została podpisana jeszcze w 
roku ubiegłym, dokładnie w dniu 29 
grudnia 2017 r.  Wykonawcą inwestycji 
będzie Spółka Nowak-Mosty z Dąbro-
wy Górniczej, a koszt robót według 
umowy wyniesie 1.683.286,38 zł. Ni-
gdy dotąd taka kwota nie została u nas 
przeznaczona na inwestycję mostową 
na drogach powiatowych. Dla porów-
nania, remont mostu nad rzeką Mała 
Panew w Staniszczach Małych, który 
był wykonywany w latach 2004 i 2005 
kosztował łącznie prawie 700.000 zł, a 
remont mostu też nad Małą Panwią, ale 
w Kolonowskiem, na ulicy Arki Bożka, 
w 2011 roku kosztował prawie 300.000 
zł. Inwestycja w Lichyni otrzymała 
dofinansowanie ze środków rezerwy 
subwencji ogólnej Ministra Rozwoju 
i Finansów Rzeczpospolitej Polskiej 
w wysokości 529.900 zł. Większość, 
zdecydowana większość, środków 
pochodzi zatem z budżetu Powiatu 
Strzeleckiego.

Remont zabytkowego mostu 
za ponad 1,6 miliona

Jakie ustalono terminy realizacji 
tego zadania i co z objazdami?

Rozpoczęcie robót budowlanych 
jako roboty rozbiórkowe zaplanowa-
no od dnia 15 lutego br. Zgodnie z 
harmonogramem opracowanym przez 
wykonawcę, do końca kwietnia most 
ma już posiadać nową, łukową kon-
strukcję nośną. Całość prac powinna 
zostać zakończona do dnia 9 czerwca 
br. Ten termin posiada pewną rezerwę, 
oby tylko nie wystąpiły żadne nie-
przewidziane okoliczności, a pogoda 
sprzyjała. Objazd dla samochodów cię-
żarowych do Leśnicy od strony Strzelec 
Opolskich zostanie wyznaczony przez 
Zdzieszowice z ominięciem Góry Św. 
Anny. Taka trasa jest konieczna w 
okresie równoczesnego zamknięcia 
drogi powiatowej Strzelce Opolskie  –  
Dolna dla potrzeb przebudowy. Szcze-
góły organizacji ruchu zostaną naszym 
Czytelnikom dokładnie przedstawione 
w najbliższym czasie.

O inwestycjach na drogach powiatu mówi wicestarosta Janusz Żyłka

Co było, co będzie...

Tak dziś wygląda most w Lichyni. 
Zabytkowy obiekt wymaga kosztownego remontu
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Poznaj Moją Nową Firmę

Firma zajmuje się 
wykorzystaniem dronów 
(bezzałogowych statków 
powietrznych) głównie 
do tworzenia filmowych 
materiałów promocyj-
nych, szacowania szkód, 
mapowania terenu, two-
rzenia modeli przestrzen-
nych 3D, panoram 3600, 
fotografii lotniczej.

Firma została założo-
na 11 maja 2016 r.

AS PARUS - WIDEOFILMOWANIE I FOTOGRAFIA Z DRONA
ADAM SIKORA z Zawadzkiego

Załącznik do Regulaminu Konkursu

POZNAJ MOJĄ NOWĄ FIRMĘ 
- karta do głosowania

Jedna osoba może złożyć TYLKO JEDNĄ kartę do głosowania, 
w której odda głos tylko na JEDNĄ firmę, zaznaczając X przy wybranej! 

SZKOLENIE DZIECI 
I MŁODZIEŻY GRY 
W PIŁKĘ NOŻNĄ 
ADAM JAREMKO 
ze Strzelec Opolskich 

PRACOWNIA ARCHITEKTURY  
DAWID PYKA z Jemielnicy

DREAM TEAM  
MARCIN DRAMSKI 
ze Strzelec Opolskich

WYROBY Z TRADYCJĄ 
U HIRSZA  
PIOTR HIRSZ z Jemielnicy 

GABINET DIETETYCZNY 
RÓWNO-WAGA  
MARIA CHMIEL z Otmic                    

SALON DEKORACJI OKIENNYCH  
JÓZEF MAZIARZ z Jemielnicy
 
AS PARUS - WIDEOFILMOWANIE 
I FOTOGRAFIA Z DRONA  
ADAM SIKORA z Zawadzkiego

ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY 
„KRASNOLUDEK”  
MAŁGORZATA MORAWSKA 
ze Strzelec Opolskich
 
FIZJOTERAPIA RODZINNA  
EWELINA PIECHACZEK 
z Boryczy

„MOJE ALPAKI”  
KAROLINA 
GERKE-SZYNDZIELORZ 
z Raszowej

FABRYKA PIĘKNA 
KOSMETOLOGIA 
PROFESJONALNA 
HONORATA WYSOCKA 
z Ujazdu

DS - SPŁYWY KAJAKOWE  
DAWID SPAŁEK 
ze Staniszcz Małych

Należy odpowiedzieć na następujące PYTANIE KONKURSOWE, 
zaznaczając X prawidłową odpowiedź:

Która to edycja konkursu „Poznaj Moją Nową Firmę”? 
A) pierwsza           B)  druga

IMIĘ I NAZWISKO:  ...........................................................................................................

..............................................................................................................................................

MIEJSCOWOŚĆ: ...............................................................................................................

ULICA i NR DOMU: ...........................................................................................................

TELEFON  KONTAKTOWY:  ...........................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu 
pn. „Poznaj Moją Nową Firmę”   

(zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z  2016 r. poz. 922)                           

PODPIS:  ..........................................................

1. Udział w głosowaniu może wziąć wyłącznie osoba pełnoletnia, mieszkająca na terenie Powiatu Strze-
leckiego.

2. Jedna osoba składa TYLKO JEDNĄ kartę z zaznaczoną JEDNĄ firmą – „X” wpisujemy w kratce przy 
nazwie firmy.

3. Jednej osobie wyłonionej spośród wszystkich głosujących, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytanie i 
oddadzą ważny głos , przyznana zostanie nagroda (przy jej odbiorze konieczny jest dowód tożsamości). 
Warunkiem odbioru nagrody jest przedłożenie dowodu osobistego lub innego dokumentu jednoznacz-
nie identyfikującego (np. paszport, dowód osobisty, legitymacja uczniowska) oraz uregulowanie formal-
ności związanych z obowiązkiem podatkowym wynikającym z przepisów. 

4. Karty do głosowania powtarzające się, wypełnione niezgodnie z Regulaminem czy nieczytelne nie we-
zmą udziału w głosowaniu.

5. W głosowaniu nie mogą brać udziału pracownicy Strzeleckiego Starostwa.
6. Głosowanie trwa od dnia 5 do 28 lutego 2018 r.
7. Karty do głosowania można wrzucać do urny ustawionej w holu Starostwa Powiatowego w Strzelcach 

Opolskich, ul. Jordanowska 2 lub wysłać pocztą na w/w adres. Decyduje data wpływu.

Pracownia architektoniczna, zajmująca 
się nie tylko szeroko pojętą architekturą, ale 
również projektowaniem z zakresu wzorni-
ctwa, grafiki, identyfikacji wizualnej. 

Wszystkie projekty można znaleźć na 
stronie http://ddp-architekci.pl/

Jednoosobowa firma została założona w 
10 marca 2016 r.

PRACOWNIA 
ARCHITEKTURY 

DAWID PYKA z Jemielnicy

Firma zajmuje się szyciem firan, zasłon, de-
koracji tekstylnych (obrusy, poduszki, bieżniki).

Firma założona została 1 czerwca 2016 r.

SALON DEKORACJI OKIENNYCH 
JÓZEF MAZIARZ z Jemielnicy

Firma zajmuje się animacją czasu wolne-
go dla dzieci podczas różnych uroczystości 
(mikołajki, urodziny, bale karnawałowe itp.)

Firma założona została 1 kwietnia 2017 r.

DREAM TEAM 
MARCIN DRAMSKI 
ze Strzelec Opolskich

W tegorocznej edycji o tytuł Laureata Konkursu rywalizuje 12 firm powstałych w latach 2016 i 
2017. Wszystkie mają swoje siedziby na terenie powiatu strzeleckiego, a do konkursu zostały nomi-
nowane przez samorządy gminne, które uznały ich zakres działalności za nowatorski i interesujący.

Mieszkańcy naszego powiatu spośród nich wybiorą jedną. Ta firma, która otrzyma najwięcej 
głosów – zdobędzie tytuł Laureata Konkursu. To niejedna nagroda – kolejną będzie reklama outdo-
orowa (baner), spot reklamowy oraz trzykrotna reklama w trzech dowolnie wybranych wydaniach 
naszego dwutygodnika w roku 2018.

Może głosować każdy pełnoletni mieszkaniec naszego powiatu, który na Karcie do głosowania 
wskaże jedną firmę. Kartę do głosowania można wyciąć z naszego dwutygodnika i wrzucić do urny 
stojącej w holu starostwa. Można ją ściągnąć również ze strony internetowej Powiatu Strzeleckiego 
www.powiatstrzelecki.pl lub, podczas pobytu w starostwie – wypełnić jedną z tych, które dostępne 
będą przy ustawionej urnie. Można ją wysłać także pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Jor-
danowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie.
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Firma zajmuje się organizowa-
niem spływów kajakowych na rzece 
Mała Panew, prowadzi dodatkowo 
zajęcia fakultatywne związane z 
przyrodą opolską prowadzone przez 
pana dr Krzysztofa Spałka, odkrywcy 
dinozaurów w Krasiejowie oraz lau-
reata Nagrody im. Karola Miarki.

Firma założona została 26 maja 
2016 r.

DS – SPŁYWY KAJAKOWE
DAWID SPAŁEK 

ze Staniszcz Małych

Poznaj Moją Nową Firmę

Gabinet kosmetologii profesjonalnej prowadzo-
ny jest przez magistra kosmetologii i oferuje nastę-
pujące zabiegi: manicure (hybrydowy i żelowy), 
pedicure, przedłużanie i zagęszczanie rzęs, lamino-
wanie, lifting i botox rzęs, zabiegi na twarz i ciało 
(w tym peeling kawitacyjny, fale radiowe, dermo-
masażer, mezoterapia mikroigłowa, liposukcja ultra-
dźwiękowa i in.).

Firma została założona 23 sierpnia 2016 r.

FABRYKA PIĘKNA KOSMETOLOGIA PROFESJONALNA 
HONORATA WYSOCKA z Ujazdu

Firma produkuje wędliny zgodnie ze stary-
mi recepturami, przekazywanymi już przez trzy 
pokolenia masarzy w rodzinie. Tradycyjnym 
smakiem słyną tradycyjne szynki, a w szerokim 
asortymencie kiełbas zwłaszcza śląska, surowa, 
swojska i szynkowa. Klienci mogą je kupić nie 
tylko w wybranych sklepach, ale i z autosklepu.

Firma założona została 1 lutego 2016 r.

WYROBY Z TRADYCJĄ U HIRSZA 
PIOTR HIRSZ z Jemielnicy

Firma prowadzi: konsultacje 
dietetyczne, analizę składu ciała, 
dietoterapię chorób, odchudzanie 
dorosłych i dzieci, zajęcia eduka-
cyjne dla różnych grup, np. dzieci i 
młodzieży w szkole podstawowej, 
przedszkolu, dla rodziców, kobiet 
w okresie menopauzy, seniorów 
oraz wykłady o tematyce żywie-
niowej dla firm.

Firma założona została 1 kwiet-
nia 2017 r. 

GABINET 
DIETETYCZNY 
RÓWNO-WAGA 

MARIA CHMIEL z Otmic    

Główną działalnością firmy jest alpakoterapia – 
wspierająca forma terapii z udziałem zwierząt – al-
pak, m.in. w zaburzeniach nerwicowych, lękowych, 
związanych z niepełnosprawnością. Alpakoterapia 
daje znakomite efekty w terapii kontaktowej, zarów-
no wśród dzieci, jak i dorosłych. Istnieje możliwość 
zorganizowania warsztatów, urodzin, sesji zdjęcio-
wych z udziałem alpak.

Firma została założona 4 września 2017 r.

„MOJE ALPAKI” 
KAROLINA GERKE-SZYNDZIELORZ 

z Raszowej

Firma oferuje usługi fizjoterapeutycz-
ne, prowadzenie zajęć grupowych, szko-
lenia edukacyjne.

Firma założona została 12 październi-
ka 2017 r.

FIZJOTERAPIA 
RODZINNA 

EWELINA PIECHACZEK 
z Boryczy

Firma zajmuje się prowadzeniem po-
zaszkolnych form edukacji sportowej oraz 
zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Firma została założona 1 września 
2017 r.

SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ 
ADAM JAREMKO ze Strzelec Opolskich

Żłobek zajmuje się opieką nad 
dziećmi do lat 3. Jest małą placówką, 
co zapewnia indywidualne podejście 
do każdego dziecka. Zajęcia, w których 
uczestniczą dzieci, zapewniają ich roz-
wój fizyczny, intelektualny, społeczny i 
emocjonalny, uczą też komunikacji.

Firma została założona 2 stycznia 
2017 r.

ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY 
„KRASNOLUDEK” 

MAŁGORZATA MORAWSKA 
ze Strzelec Opolskich
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O F E R T Y   P R A C Y

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

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

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

www.pup-strzelce.pl

SAMODZIELNE STANOWISKO STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe
DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA  -  mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym 

stanowisku
ADMINISTRATOR ZAWADZKIE - wykształcenie średnie zawodowe
BIUROWO - TECHNICZNY  -  znajomość branży metalowej, - znajomość rys. tech.
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY KOLONOWSKIE -  wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne
  -  znajomość programu AUTOCAD
  -  zdolności negocjacyjne, dyspozycyjność, sumienność
  -  prawo jazdy kat. B, - dośw. zawodowe mile widziane
ASYSTENT DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI ZAWADZKIE -  wykształcenie wyższe , - mile widziana znajomość j. niem.
RECEPCJONISTKA/ RECEPCJONISTA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe
  -  obsługa kasy fiskalnej, - obsługa urządzeń biurowych
   -  komunikatywność
  -  doświadczenie zawodowe mile widziane
   -  znaj. J. ang. lub j. niem. w stopniu komunikatywnym 
SPRZEDAWCA DS. SPRZEDAŻY ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie zawodowe techniczne
OKIEN  -  komunikat., odporność na stres, wysoka kultura osobista
SPRZEDAWCA/KASJER STRZELCE OPOLSKIE -  obsługa kasy fiskalnej, - książeczka sanepidowska
   -  mile widziane doświadczenie zawodowe
KASJER SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE
MAGAZYNIER - SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
  -  doświadczenie zawodowe mile widziane
  -  uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego
PRACOWNIK MAGAZYNOWY KOLONOWSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  dyspozycyjność do pracy w systemie dwuzmianowym
   -  umiejętność pracy w zespole
ELEKTRYK KOLONOWSKIE -  uprawnienia E
AUTOMATYK - ELEKTRONIK ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe, - uprawnienia SEP
  -  doświadczenie  w pracy mile widziane 
TOKARZ/FREZER/WYTATACZ ZAWADZKIE -  wymagane doświadczenie zawodowe
NARZĘDZIOWIEC STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne
  -  znajomość budowy narzędzi do procesu wytłaczania kabli 
   i przewodów
  -  znajomość rysunku technicznego
  -  zaangażowanie, motywacja do pracy
FREZER NC ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - uprawnienia do obsługi frezarki
  - uprawnienia do obsługi suwnicy z poziomu roboczego
MECHANIK SAMOCHODÓW STRZELCE OPOLSKIE - doświadczenie min. 3 lata
OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH
SPAWACZ – ŚLUSARZ ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
(GAZOWY I ELEKTRYCZNY)
MECHANIK SAMOCHODÓW STRZELCE OPOLSKIE - doświadczenie zawodowe min. 3 lata
OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH
OPERATOR CNC ZAWADZKIE - wymagane doświadczenie przy obsłudze maszyn CNC
OPERATOR MASZYN STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie zawodowe
  - mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
  - umiejętność w pracy w  zespole, zaangażowanie
OPERATOR PRZEWIJARKI,  KOLONOWSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
BOBINIARKI DO CIĘCIA PAPIERU  - doświadczenie mile widziane
KROJCZY OLSZOWA - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -2 lata doświadczenia zawodowego
  - zdolności manualne
FLORYSTA/ BUKIECIARZ ZAWADZKIE - wymagane doświadczenie w pracy w kwiaciarni min. 3 lata
MASARZ ROZMIERKA - wykształcenie zasadnicze zawodowe – masarz
   - wymagane doświadczenie zawodowe
TECHNIK LEŚNIK NADLEŚNICTWO - wykształcenie średnie – Technik Leśnik 
 ZAWADZKIE - prawo jazdy kat. B

Zapraszamy pracodawców, którzy mają siedzibę lub prowadzą działal-
ność gospodarczą na terenie Powiatu Strzeleckiego do składania wnio-
sków o przyznanie środków finansowych z Krajowego Funduszu Szko-
leniowego.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone 
w terminie 

od 26.02.2018 r. do 09.03.2018 r.

Limit środków z KFS wynosi 145 600,00zł

Pracodawca ubiegający się o środki z KFS musi spełniać co najmniej 
jeden z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które 
zostały przyjęte na 2018r.:

1.  wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub woje-
wództwie zawodach deficytowych,  *

2.  wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych 
technologii i narzędzi pracy, **

3.  wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie 
przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakte-
rze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

*  Przy ocenie wniosków, uwzględnia się zawody deficytowe zidentyfikowane w powie-
cie strzeleckim, określone w „ Barometrze zawodów 2018” ( powiat strzelecki) lub 
zawody deficytowe zidentyfikowane w województwie opolskim, określone w „Baro-
metrze zawodów 2018” ( województwo opolskie)

**   Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu nr 2  powinien udowodnić 
(np. poprzez dołączenie do wniosku kopii dokumentu zakupu), że w ciągu jednego 
roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu 3 miesięcy po jego złożeniu zostały/zo-
staną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i 
systemy, a pracownicy objęci kształceniem będą wykonywać nowe zadania związane 
z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami.

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się: 
1)  uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu  obec-

nych lub przyszłych potrzeb pracodawcy, 
2)  zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS 

na dany rok,
3)  zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z po-

trzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
4)  koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania z KFS w porów-

naniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
5)  posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków 

KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego, 
6)  w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego 

dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia usta-
wicznego,

7)  plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicz-
nym finansowanym ze środków KFS,

8)  możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku z 
uwzględnieniem limitu posiadanych środków, 

UWAGA! 
W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, 

zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi lub egza-
minem.

Termin realizacji kształcenia ustawicznego powinien być planowany nie wcześniej niż 
30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków w urzędzie pracy.

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Strzel-
cach Opolskich, w sekretariacie – pok. nr 14, I piętro, w godz. 7.30 – 15.30 
(Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a)

 
Szczegółowych informacji udziela: Elżbieta Światły, tel. 77 462 18 14

Spotkanie dla osób z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności
 

W dniu 02.02.2018 o godz. 11.00 w sali nr 5

w PUP w Strzelcach Opolskich
odbędzie się spotkanie rekrutacyjne na stanowisko: OPERATOR MASZYN

 miejsce pracy: Mubea Automotive Poland sp. z o. o. 
 W dniu 13.02.2018

o godz. 10.00 w sali nr 5 – parter

odbędzie się spotkanie rekrutacyjne z firmą:
Coroplast Polska Sp. z o.o. Sp. k.

na stanowisko:
operator ekstrudera

operator maszyn

Nabór wniosków w ramach 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego

zapraszamy pracowników do składania 
wniosków o przyznanie środków 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W dniu 15.02.2018 o godz. 10.00 w sali nr 5

w PUP w Strzelcach Opolskich odbędzie się spotkanie informacyjne
z Komendą Powiatową Policji w Strzelcach Opolskich 

w związku z rozpoczęciem procedury doboru do służby 
w Policji na rok 2018
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Sekretariat Zarządu Powiatu
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Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756 
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów  707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy  706
Pozostałe numery  720
Wydział Dróg Powiatowych  714, 715, 716, 717, 718

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

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

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

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

tel kom. 604 540 402 

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

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

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

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

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

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 Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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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 tere-
nie Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku

 

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 

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

LUTY 2018

DYŻURY  APTEK 
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2018 r.

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

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

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

W dniu 17 stycznia 2018 roku  odbyło się Podsumowanie Działalności Upowszech-
nieniowo-Doradczej za 2017 rok podczas której Starosta Strzelecki Józef Swaczyna złożył 
gratulację oraz wręczył nagrody dla rolników z terenu naszego powiatu:

I miejsca na szczeblu wojewódzkim w konkursie  „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” zajął 
Jerzy Ziaja ze Staniszcz Wielkich za „Ser Leśny”- produkowany z mleka krowiego po-
chodzącego z własnego gospodarstwa, tradycyjną metodą według receptury przekazywanej 
przez pokolenia.

Wyróżnianie na szczeblu wojewódzkim w konkursie „Gospodarstwo Rolne Przyjazne 
Środowisku” otrzymali Sylwia i Grzegorz Kosatka.

Wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim w konkursie na „Najaktywniejszego lidera 
społeczności wiejskiej” dla Adelajdy Wiechoczek – sołtys Jemielnicy.

Wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim w konkursie na wykonanie plakatu i bombki 
świątecznej otrzymała Teresa Chudala z Rozmierzy.

Wyróżnienia 
dla naszych rolników

Chroń swoje dane

Otrzymałam pismo od mojego do-
stawcy prądu, firmy Tauron, by zak-
tualizować dane osobowe i wyrazić 
zgodę na ich przetwarzanie, w związ-
ku z rzekomą zmianą przepisów. Druk 
zawiera wiele pól i rubryk do wypeł-
nienia. Czy muszę odsyłać ten druk?

Nie ma obowiązku odsyłania takie-
go druku, w jego treści widnieje taka 
informacja dopiero na końcu. Mnóstwo 
konsumentów dzwoni przychodzi do 
Rzecznika w związku z otrzymaniem 
takiej korespondencji. Od końca 2017 
r. Tauron przesyła do swoich klientów 
pisma zatytułowane „ważna informacja 
w sprawie aktualizacji Państwa danych 
osobowych”. Firma informuje, że zgod-
nie z przepisami, musi zaktualizować 
dane klientów, prosi o wyrażenie zgód, 
uzupełnienie adresu e-mail i telefonu i 
odesłanie listu w darmowej kopercie. 
Chrońmy swoje dane i nie wyrażajmy 
pochopnie zgody na ich przetwarzanie, 
gdyż mogą trafić do innych podmiotów.

GIODO zachęca wszystkich, by 
uważnie czytali pisma z prośbami o wy-
rażenie zgody na przetwarzanie danych. 
Jednocześnie apeluje do przedsiębior-
ców, by budowali właściwe relacje ze 
swymi klientami.  Konsumenci są coraz 
bardziej świadomi swoich praw w zakre-
sie ochrony danych osobowych i ocze-
kują od firm odpowiedzialnego i przej-
rzystego podejścia do wykorzystywania 
informacji ich dotyczących. 

Wada istotna i nieistotna - 
decyduje rzeczoznawca

Składałam reklamację płaszcza. 
Po miesiącu noszenia płaszcz wygląda, 
jakby miał dwa lata. Materiał mecha-
ci się i wygląda nieestetycznie. Zażą-
dałam zwrotu gotówki, czyli chcia-
łam odstąpić od umowy. Sprzedawca 
twierdzi, że nie mogę na to liczyć przy 
pierwszej reklamacji. Nie chcę wy-

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów radzi

miany płaszcza, gdyż problem może 
się powtórzyć. Czy faktycznie zwrotu 
gotówki mogę żądać dopiero przy dru-
giej reklamacji?

W sytuacji wystąpienia wady konsu-
ment może złożyć do sprzedawcy rekla-
mację z tytułu rękojmi i zażądać jednego 
z czterech działań: wymiany towaru na 
nowy; naprawy towaru; obniżenia ceny; 
odstąpienia od umowy – o ile wada jest 
istotna.

Wybór żądania zależy od konsu-
menta. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza 
się z tym wyborem, może pod pewnymi 
warunkami zaproponować inne rozwią-
zanie. 

Pod uwagę mogą być brane nastę-
pujące okoliczności: łatwość i szybkość 
wymiany lub naprawy towaru; charakter 
wady – istotna czy nieistotna; to, czy 
towar był wcześniej reklamowany. Kon-
sument może żądać odstąpienia od umo-
wy tylko wtedy, gdy wada ma charakter 
istotny.  Jeżeli jest to pierwsze żądanie 
złożone w ramach reklamacji dotyczącej 
danego towaru, sprzedawca może za-
proponować konsumentowi niezwłocz-
ną wymianę lub naprawę – niewiążącą 
się z nadmiernymi niedogodnościami. 
Nie może jednak zrobić tego bez po-
wiadomienia o tym konsumenta, ma on 
bowiem prawo do zmiany propozycji 
przedsiębiorcy (z wymiany na naprawę 
lub odwrotnie). Zatem przy pierwszej 
reklamacji sprzedawca może odmówić 
zwrotu gotówki, ale nie ma prawa od-
mówić konsumentowi obniżenia ceny 
lub odstąpienia od umowy, jeżeli nie wy-
wiązał się ze swych obowiązków przy 
pierwszym żądaniu złożonym przez kon-
sumenta w ramach pierwszej reklamacji 
bądź jest to druga lub kolejna reklamacja 
danego towaru. Nie ma tu znaczenia, czy 
chodzi o tę samą, czy też inną wadę lub 
usterkę. Warto dodać w tym miejscu, że 
o tym, czy towar ma wadę istotną, czy 
nieistotną zazwyczaj decyduje rzeczo-
znawca.

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Podobnie jak w ubiegłym roku uczniowie klas mundurowych o profilu straża-
ckim zorganizowali w szkole akcja „Miś Ratownik” mającą na celu zbiórkę maskotek 
przekazywanych jednostką PSP i OSP wręczanym dzieciom -  uczestnikom  zdarzeń 
losowych by zminimalizować traumę związaną z zdarzeniem.  Dzięki dużej aktywno-
ści młodzieży naszej szkoły udało się zebrać pokaźną ilość maskotek. Maskotki te zo-
stały przekazane do jednostki JRG 1 w K-Koźlu, oraz przez ręce prezesów zarządów 
gminnych OSP dla jednostek z gminy Strzelce Opolskie i gminy Izbicko. 

M. Buszman

Akcja „Miś Ratownik”



Ad multos annos!

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 
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Z ogromną przyjemnością informujemy dziś Państwa o tym, że grono Jubi-
latów - mieszkańców powiatu strzeleckiego, którzy w ostatnim czasie obchodzili 
swoje okrągłe urodziny, znów się powiększyło! Okrągłe 90 urodziny w styczniu 
obchodziło dwoje Jubilatów.

Te uroczyste dni spędzili w otoczeniu bliskich, ale przy tej okazji nie mogło 
zabraknąć oficjalnych gratulacji i najlepszych życzeń, no i oczywiście urodzino-
wego prezentu od władz Powiatu Strzeleckiego, a przekazywanych w imieniu 
całej naszej społeczności przez starostę Józefa Swaczynę.  

Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

Pan Edward Grad, mieszkaniec Jemielnicy, 
obchodził 90 rocznicę urodzin 28 stycznia 2018 roku.

Pani Gertruda Golenia, mieszkająca w Sieroniowicach 
swój jubileusz 90-lecia urodzin świętowała 29 stycznia 2018 roku.


