
Gdzie się zapisujemy? W sali narad w Strzeleckim Starostwie (I piętro);  
przychodzimy z dowodem osobistym, a jeśli w czyimś imieniu – 

z upoważnieniem podpisanym przez osobę, która chce skorzystać  
z konsultacji lekarskiej; rodzice zapisują dzieci i młodzież do lat 18.

Każdy pacjent zapisany do specjalisty (z wyjątkiem dermatologa)  
będzie miał wcześniej, w wyznaczonym podczas rejestracji terminie,  

wykonane w szpitalnym laboratorium badania – zlecone  
przez lekarza (ich wyniki otrzymamy do ręki po wizycie). 

BEZ KOLEJEK do specjalisty!  BEZPŁATNIE! 

Święto Chleba 2018 za nami

9 października 2018 
w godzinach  

8.00-18.00  
– zapisujemy się  

do lekarza

27 października  
2018 r. –  
idziemy  
do lekarza

Dok. na str. 3

Tak się zaczęło...

Z godziny na godzinę rósł tłum w Parku Miejskim i wszyscy czekali na gwiazdy wieczoru

... tak się skończyło
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Dok. ze str. 1 Sesja Rady Powiatu

Od 25.09.2018 zamknięta została 
droga powiatowa nr 1435 O Zale-

sie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na od-
cinku Zalesie Śląskie – Cisowa realizo-
wana w ramach zadania pn.: Przebu-
dowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – 
Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie 
Śląskie – Cisowa oraz drogi powiato-
wej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – 
Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażac-
kiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową 
ścieżki rowerowej i odwodnienia.

Objazd od Zalesia Śl. do Kędzie-
rzyna-Koźla os. Cisowa: Zalesie Śl. 
– DW 426 – Sławięcice – Miejsce 
Kłodnickie – Cisowa

Objazd z Kędzierzyna-Koźla os. 
Cisowa do Zalesia Śl.: Cisowa – 
Miejsce Kłodnickie – Sławięcice – 
DW 426 – Zalesie Śl. 

Objazd jak na załączniku mapo-
wym.

11 września w Warszawie w Bel-
wederze odbyło się uroczyste 

podsumowanie 18 edycji konkursu 
„Sposób na Sukces”. Jego celem jest 
wyróżnianie i promowanie najcie-
kawszych przedsięwzięć gospodar-
czych, które przyczyniają się do spo-
łecznego i regionalnego rozwoju ob-
szarów wiejskich.

Laureaci podlegają ocenie nie tyl-
ko pod względem tworzenia nowych 
miejsc pracy, ale głównie brane są 
pod uwagę ciekawe pomysły a tym 
samym ich realizacja na terenach ob-
szarów wiejskich. Komisja wyłoniła 
laureatów a także wręczyła wyróżnie-
nia liderom społeczności wiejskich. 

Miło nam poinformować, że w gro-
nie laureatów znalazła się mieszkan-

OBJAZD

Giprol to „Sposób na Sukces”

Dożynki diecezjalne

ka powiatu strzeleckiego. Wyróżnie-
nie otrzymała Pani Iwona Pietruszka ze 
Staniszcz Małych, prowadząca gospo-
darstwo agroturystyczne Giprol,  po-
wstałe w 2013 roku. Jego głównym za-
łożeniem jest przybliżyć i ukazać wieś, 
gospodarstwo rolne w innym wymiarze 
- jako miejsce atrakcji, rozrywki, od-
poczynku, aktywności przez cały rok 
można podziwiać uroki tego nietypo-
wego miejsca. Głównym celem gospo-
darstwa  jest edukacja poprzez zabawę 
w różnych formach, treściach i meto-
dach. O każdej porze roku każdy znaj-
dzie coś dla siebie. W gospodarstwie 
jest labirynt z kukurydzy z atrakcjami 

dla dzieci, prowadzone są zajęcia:  skąd 
się bierze mleko (dojenie sztucznej kro-
wy ), tworzenie ziołowych herbat, farb 
ekologicznych, produkty z ula, two-
rzenie świec parafinowych przez dzie-
ci, od ziarenka do ciasteczka, poza tym 
w okresie od wiosny do jesieni czeka-
ją zabawy: jazda traktorkiem na peda-
ły, mini maszyny rolnicze, stolarnia dla 
dzieci, mini zoo, jesienią kopanie ziem-
niaków. W okresie zimowym odbywają 
się lekcje pokazowe Świąt Bożego Na-
rodzenia w śląskich domach - tradycje 
i zwyczaje dawniej i dziś. Miejsce ma-
giczne i chętnie odwiedzane przez dzie-
ci i dorosłych.

Zwołana na 26 września br. sesja by-
ła 45 z kolei, a przedostatnią w tej 

kadencji naszego samorządu powiato-
wego. Zaplanowany porządek obrad 
poszerzony został na wniosek starosty 
Józefa Swaczyny o projekty uchwał 
w sprawach: odwołania Skarbnika Po-
wiatu i powołania Skarbnika Powia-
tu oraz o wprowadzenie autopopra-
wek do projektów uchwał w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finan-
sowej Powiatu Strzeleckiego na lata 
2018-2021, a także w sprawie zmiany 
budżetu i zmian w budżecie Powiatu 
Strzeleckiego na rok 2018.

Do przedstawionej przez starostę 
Swaczynę Informacji o pracy Zarządu 
Powiatu Strzeleckiego w okresie mię-
dzysesyjnym nawiązał radny Jan Bo-
gusz. 

- W dniu 22 sierpnia br. odbyło 
się spotkanie z Zarządem Dróg Woje-
wódzkich w sprawie inwestycji drogo-
wych oraz w dniu 24 sierpnia spotka-
nie z Marszałkiem Województwa o tej 
samej tematyce. Czy na spotkaniach 
był omawiany temat realizacji ronda 
na ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opol-
skich? – pytał.

Wicestarosta Janusz Żyłka: - 
W planach władz Województwa jest 
realizacja zadania, które docelowo bę-
dzie obejmowało odcinek od Rożnią-
towa do Strzelec Opolskich, włącznie 
z uregulowaniem skrzyżowania, gdzie 
notorycznie dochodzi do kolizji i wy-
padków. Przypomnę, że to jeden z nie-
licznych odcinków dróg wojewódz-
kich, które przez Urząd Marszałkow-

ski w naszym powiecie jeszcze nie zo-
stały wykonane. 

Kolejny punkt obrad stanowiła 
Informacja Wojewódzkiego Inspek-
tora Ochrony Środowiska o stanie 
środowiska na obszarze wojewódz-
twa ze szczególnym uwzględnieniem 
powiatu strzeleckiego.

Zaprezentowała ją Barbara Jan-
kowska zastępca WIOŚ.

Wiceprzewodniczący Rady Ste-
fan Szłapa odniósł się do danych na 
temat jakości powietrza w naszym po-
wiecie. - Wydaje mi się, że na to ma 
trochę wpływ przemysł w Zdzieszowi-
cach oraz w niewielkim wymiarze za-
kłady z terenu Śląska. Jednak jeśli są-
siednie powiaty nie będą równolegle 
prowadzić działań zmierzających do 
zmiany źródeł ciepła na alternatywne, 
to osiągniemy żadnego efektu. Proszę 
powiedzieć czy takie wspólne działania 
są prowadzone i jakie wpływ ma wska-
zane uprzemysłowienie? Ponadto na 
posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku poruszany był temat smro-
du w Poznowicach. Powiatowy Lekarz 
Weterynarii wskazał, że zapach nie jest 
zdefiniowany prawnie, wskutek czego 
nie można ukarać przedsiębiorczy bądź 
innej osoby, która emituje nieprzyjem-
ny zapach. Chciałbym zwrócić szcze-
gólną uwagę na problem wywozu gno-
jowicy na okoliczne pola jak się oka-
zuje za przyzwoleniem mieszkańców/
właścicieli pól oraz osób, które obec-
nie mieszkają za granicą, a posiadają tu 
grunta. Czy WIOŚ prowadzi postepo-
wanie w tej sprawie?

B. Jankowska - Wskazane zosta-
ły punkty monitoringu. Nadmienię, że 
obserwacja trwa rok, dopiero niej wy-
konywana jest ocena. Program ochro-
ny uchwalony przez Marszałka Wo-
jewództwa tworzy się dla danej stre-
fy. Przypomnę, że mieszkańcy mogą 
ubiegać się o dofinansowanie na wy-
mianę źródeł ogrzewania w ramach 
eliminacji niskiej emisji. Dodam, że 
jest ogromna szansa, aby na terenie po-
wiatu strzeleckiego pojawiła się stacja 
monitoringu jakości powietrza. W od-
niesieniu do nieprzyjemnego zapa-
chu w Poznowicach. Minister właści-
wy, zgodnie z ustawą prawo ochrony 
środowiska, posiada możliwość wdro-
żenia przepisów, które uregulowały-
by kwestie uciążliwości, jednakże na 
dzień dzisiejszy nie zostało to uregulo-
wane. Przypomnę, że są okresy w roku 
kalendarzowym, w którym gnojowica 
może być wywożona na pola. Jednak 
dobra praktyka rolnicza mówi o tym, 
żeby ją od razu przeorywać.     

Waldemar Gaida, członek Za-
rządu Powiatu: - Na terenie Strzelec 
Opolskich wyczuwalny jest nieprzy-
jemny zapach w firmie przerabiającej 
drewno. W tej sprawie licznie prote-
stowali mieszkańcy. Czy może to sta-
nowić zagrożenie dla zdrowia naszych 
dzieci? Według mojej oceny brakuje 
czytelnych, jednorodnych komunika-
tów i przede wszystkim bieżącego mo-
nitoringu. Czy widzi Pani jakieś zagro-
żenie?

B. Jankowska: - Jeśli nawet po-
jawi się stacja stałego monitoringu, 

to w pełni nie zadowoli okolicznych 
mieszkańców.  Od pewnego czasu 
wprowadzono automonitoring powie-
trza, poza tym Starosta decyzją admi-
nistracyjną nakłada obowiązek na wy-
konywanie pomiarów wskaźników, 
które występują.  Nadmienię, że je-
steśmy organem, który sprawdza wy-
dane pozwolenia w obszarze spełnie-
nia warunków emisyjnych. Osobiście 
nie chciałabym się wypowiadać o od-
działywaniu tego czynnika na orga-
nizm ludzki. 

Wicestarosta J. Żyłka: - Niepokoi 
mnie to, iż jesteśmy w jednej strefie 
tych najgorszych składników napły-
wających z powiatu kędzierzyńsko-
kozielskiego, a mimo to w żadnym za-
kresie nie jesteśmy objęci monitorin-
giem. Oprócz przyjęcia sprawozdania, 
radni powinni zabiegać o stację po-
miarową. Ponadto proszę powiedzieć, 
czy zanieczyszczenia występujące 
w Małej Panwi oddziałują negatywnie 
na kajakarzy? Czy zmieniło się usta-
wodawstwo odnośnie niezapowiedzia-
nych kontroli w przedsiębiorstwach?

B. Jankowska: - Całkiem niedaw-
no wprowadzono zmiany do Ustawy 
o swobodzie działalności gospodar-
czej, dzięki czemu wczoraj udaliśmy 
się na niezapowiedzianą kontrolę do 
Kronospan DSO.

Dodam, że 2016 roku na rzece Ma-
ła Panew robiliśmy obszerne badania  
m.in. w zakresie fizykochemii, bio-
logii i chemii. Okazał się, że bada-
nia wskazują na przekroczenia norm, 
na co szczególnego wpływu nie ma-
my, ponieważ są to zanieczyszczenia 
wpływające od naszych sąsiadów.

Starosta J. Swaczyna: - Niejed-
nokrotnie byłem w Poznowicach. Nie-
pokojąca jest bezsilność wszystkich 
służb oraz mieszkańców. W świetle 
prawa wydaliśmy kolejne pozwolenie 
na budowę nowej chlewni, nie mniej 
jednak nie mamy wpływu na zapach, 
który tam powstaje. Należałoby zadać 
sobie pytanie: gdzie jest odpowiednie 
miejsce do tak szerokiej hodowli?! 

Marek Froelich, Wiceprezes Za-
rządu Izby Rolniczej w Opolu: - Ist-
nieją pewne technologie, które pozwa-
lają na wyeliminowanie smrodu w rol-
nictwie, jednakże związane jest to 
z większymi nakładami finansowymi. 
Wraz z znowelizowaniem Ustawy Pra-
wo Wodne dyrektywą azotanową, po-
jawiła się szansa na zniwelowanie nie-
przyjemnych zapachów. 

Radny Andrzej Wróbel: - Z dys-
kusji na temat informacji, którą Pani 
przedstawiła, wynika, że mamy świet-
ne przepisy, natomiast nie są one w peł-
ni respektowane. Myślę, że przyszedł 
czas na środowisko. Jeśli nie będziemy 
egzekwować przepisów to „zadusimy 
się” albo „zatoniemy” w śmieciach. 

Przewodniczący Rady Stani-
sław Krawiec: - Dla mnie najważniej-
szą informacją jest fakt, że WIOŚ mo-
że przeprowadzać niezapowiedziane 
kontrole w przedsiębiorstwach. 

Radni jednogłośnie przyjęli przed-
stawioną informację na temat stanu 
środowiska, podobnie jak kolejną - In-
formację Ośrodka Doradztwa Rolni-

czego i Izby Rolniczej o stanie rolnic-
twa w Powiecie Strzeleckim. Zanim to 
nastąpiło, radny S. Szłapa zauważył: - 
W obszarze nawadniania pól i łąk pa-
nuje ogromy chaos. Powszechnie wia-
domo, że dzięki właściwej dobrze 
zorganizowanej gospodarce wodnej 
można uratować wiele plonów. Czy 
w jakimś stopniu Izba Rolnicza współ-
pracuje z Wodami Polskimi?

M. Froelich: - Jeszcze 3 lata te-
mu w ramach powołanej komisji przez 
RZGW współpracowaliśmy w tym za-
kresie. Natomiast na dzień dzisiejszy 
Wody Polskie są kiepsko zorganizo-
wane, wskutek czego współpraca jest 
znikoma. Myślę, że warto wrócić do 
tego tematu. 

Kolejny punkt obrad to projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia przed-
stawionej przez Zarząd Powiatu Strze-
leckiego informacji o kształtowaniu 
się wieloletniej prognozy finansowej, 
w tym o przebiegu realizacji przed-
sięwzięć, o których mowa w art. 226 
ust 3 ustawy o finansach publicznych. 
Wszystkie komisje problemowe zaopi-
niowały projekt bez zastrzeżeń, także 
radni głosowali w tej sprawie jedno-
myślnie, podobnie jak w sprawie przy-
jęcia informacji o przebiegu wykona-
nia budżetu Powiatu Strzeleckiego za 
pierwsze półrocze 2018 roku.

Zaaprobowali również informacje 
o przebiegu wykonania za pierwsze 
półrocze 2018 roku planu finansowe-
go dwóch instytucji: Szpitala Powia-
towego im. Prałata J. Glowatzkiego 
w Strzelcach Opolskich, jak i Powia-
towego Centrum Kultury w Strzelcach 
Opolskich

Jednogłośnie przyjęto również 
„Roczny Program współpracy Powia-
tu Strzeleckiego z organizacjami poza-
rządowymi i innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego w roku 2019” oraz „Pro-
gram Ochrony Zdrowia Psychicznego 
dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2018 
– 2022”.

Jednogłośnie przyjęto na sesji ko-
lejne uchwały w sprawach:
- uchwalenia Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych dla Powia-
tu Strzeleckiego na lata 2018-2025 

- nowelizacji uchwały z dn. 28 lutego 
2018 r. w sprawie rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych na te-
renie Powiatu Strzeleckiego w 2018

- szczegółowych warunków umorzenia 
w całości lub w części, łącznie z od-
setkami, odroczenia terminu płatno-
ści, rozłożenia na raty lub odstępo-
wania od ustalenia opłaty za pobyt 
dziecka w pieczy zastępczej oraz za 
pobyt dziecka w zakładzie opiekuń-
czo - leczniczym, w zakładzie pielę-
gnacyjno - opiekuńczym lub w za-
kładzie rehabilitacji leczniczej

- nowelizacji uchwały z dn. 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia tema-
tyki i terminów sesji Rady Powiatu 
Strzeleckiego na rok 2018

- nowelizacji uchwały z dn. 31 stycz-
nia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia 
planów komisji stałych na rok 2018

- zmian w Statucie Powiatu Strzelec-
kiego

– Wzrost tego, co siejecie i sadzicie w ziemi należy do wielkich dzieł Boga. 
Dziękujcie Mu, bo jest za co. A my się przyłączamy. Nie mielibyśmy się czym 
karmić, gdyby nie wasz trud i Boże błogosławieństwo – zwracał się bp An-
drzej Czaja do rolników podczas dożynek diecezjalnych na Górze św. An-
ny 18 września br.
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Radni oceniają kadencję

Była to kolejna kadencja nazna-
czona dynamicznym rozwojem 

naszego powiatu. Nie sposób nie za-
uważyć, że w tym roku obchodzony 
jest jubileusz 20-lecia istnienia po-
wiatów. Osobiście mam satysfak-
cję, że w całym tym okresie mogłem 
uczestniczyć w realizacji niezliczo-
nych zadań, gdyż byłem i jestem rad-
nym powiatowym przez wszystkich 
pięć kadencji. Tym bardziej łatwo mi 
zaobserwować w jak niewyobrażal-
nym zakresie rozwijał się nasz powiat 
przez tych 20 lat, również w okresie 
ostatniej kadencji. 

Praca w Radzie odbywała się spo-
kojnie przez całe cztery lata, współ-
praca pomiędzy radnymi bez względu 
na barwy klubowe była na wysokim 
merytorycznym poziomie. Tak samo 
Zarząd Powiatu Strzeleckiego na cze-
le z Panem Starostą starał się wsłuchi-
wać w nasze głosy i uwzględniać je 
przy realizacji zadań, a przedsięwzię-
cia, jakie przed nami stały i stoją, by-
ły ogromne. Jesteśmy w nowym okre-
sie programowania, tj. korzystania ze 
środków unijnych. Jak się okazuje 
Powiat Strzelecki absorbuje najwię-
cej środków unijnych w skali woje-
wództwa, a myślę, że również w skali 
kraju. Chociażby w bieżącym roku na 
wydatki majątkowe wydaliśmy ponad 
25 mln zł, w tym środki zewnętrzne 
stanowią ponad 14 mln. zł. 

Na inwestycje drogowe już od kil-
ku lat przeznaczamy rocznie około 
10 mln zł, jednakże mamy świado-
mosć, że jest to ciągle za mało. Mi-
mo wszystko są widoczne konkret-
ne odcinki dróg zbudowane od pod-
staw. Tę ilość pieniędzy - a co za tym 
idzie i zadań - nasze służby starostwa 

Stefan Szłapa
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu,

członek Komisji Budżetu i Komisji Bezpieczeństwa

muszą przygotować od strony doku-
mentacyjno-organizacyjnej, monito-
rować realizację, stanowi to ogromne 
wyzwanie, szczególnie gdy na rynku 
brakuje często firm, które chciałyby 
podejmować się nawet najwiekszych 
zleceń. Ten właśnie problem jest cha-
rakterystyczny dla upływającej ka-
dencji, tj. brak zainteresowania firm 
przetargami, albo roztrzygnięcia prze-
targowe wyższe nawet o kilka milio-
nów od wartości kosztorysowej. 

Bardzo dobrze w ostatniej kaden-
cji rozwijała się również baza oświa-
towa, ale też - co jest chyba najważ-
niejsze – zarówno abiturienci gim-
nazjum, jak i szkół średnich osiągali 
jedne z najwyższych wyników z eg-
zaminów gimnazjalnych i matural-
nych. 

Nie bez znaczenia jest także fakt, 
iż udało nam się sprzedać obiekty po 
byłej szkole w Zawadzkiem, dzięki 
czemu nie musimy prowadzić dość 
kosztownego nadzoru nad tym obiek-
tem, a środki finansowe pomogły nam 
zrealizować kilka pilnych i oczekiwa-
nych zadań. 

Bardzo potrzebną inicjatywą jest 
też wspieranie OSP. Jako były strażak 
PSP a obecnie działacz OSP mogę po-
twierdzić, że jesteśmy jednym z nie-
licznych samorządów powiatowych, 
które do każdego nowo zakupionego 
samochodu strażackiego dokładał 15 
tys. zł. Rokrocznie w ramach patro-
natów ponad 12 tysięcy przeznacza 
się na organizację zawodów pożar-
niczych, Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej, konkursów pla-
stycznych, przeglądów kronik. 

Również kilka wielkich inwesty-
cji prowadzonych jest w Szpitalu Po-

wiatowym przy udziale środków Po-
wiatu – np. zakup tomografu, remont 
OIOM i oddziału ginekologiczno-po-
łożniczego. A co najważniejsze, przy 
wielkim wspólnym wysiłku, utrzy-
mujemy dodatni wynik finansowy tej 
placówki. 

Ta kadencja charakteryzowała się 
też bardzo dobrą współpracą pomię-
dzy samorządem powiatowym a sa-
morządami gminnmi, coraz więcej za-
dań realizujemy wspólnie i co ważne 
- zgłaszały się do tych przedsięwzięć 
wszystkie gminy. Zapewne znalazły-
by się i mankamenty i zadania ocze-
kiwane przez naszych mieszkańców 
do tej pory niezrealizowane. Jednak-
że tak jak w naszych rodzinnych bu-
dżetach, nie wszystko naraz, a jestem 
przekonany, że w kolejnych latach 
będziemy mogli je zrealizować. 

Nie sposób o wszystkim powie-
dzieć w tak krótkim tekście, ale za-
pewniam, że samorząd powiatowy 
odgrywa olbrzymią rolę w służbie na 
rzecz mieszkańców i mam nadzieję, 
że tak w kolejnych latach pozostanie.

Kończąca się kadencja 2014-2018 
jest dla mnie trzecią w Radzie 

Powiatu Strzeleckiego. Podobnie jak 
w poprzednich kadencjach, miałem 
możliwość pracy w dwóch komisjach 
tj. Komisji Budżetu i Komisji Eduka-
cji.

Dokonując analizy mijających 
czterech lat oceniam ten czas ja-
ko bardzo owocny, rzetelny i mery-
toryczny. Tematem numer jeden był 
stan dróg powiatowych. Dzięki m.in. 
programom unijnym - umożliwiają-
cym sfinansowanie części kosztów 
- udało się zmodernizować i popra-
wić bezpieczeństwo kilku niezwykle 
istotnych dla naszych mieszkańców 
dróg. Wymienię tu np. ulicę Zakłado-
wą w Strzelcach Opolskich i drogę ze 
Strzelec Opolskich do Dolnej.

Odnowiono nawierzchnię na wie-
lu odcinkach dróg w całym powiecie, 
wybudowano chodniki i ścieżki pie-
szo-rowerowe.

Wartym podkreślenia jest fakt 
wspólnej (zespołowej!) pracy wszyst-
kich Radnych - jak i Zarządu Powiatu 
Strzeleckiego. Pracy, której głównym 
celem było ukierunkowanie na roz-
wiązywanie aktualnych problemów.

Piotr Szuba
członek Komisji Budżetu, członek Komisji Edukacji

Pozytywnym zjawiskiem było 
również zwiększenie udziału finan-
sowego poszczególnych samorządów 
gminnych, które pozwoliło wzmocnić 
nasze projekty na listach rankingo-
wych naborów, co skutkowało otrzy-
maniem dofinansowania.

Podsumowując - w a r t o   r o z -
m a w i a ć   i   d z i a ł a ć   r a z e m !

Oprócz modernizacji sieci dróg po-
wiatowych, mieliśmy na uwadze rów-
nież kulturę, ochronę zdrowia i opie-
kę społeczną. Udało się m.in. dopo-
sażyć Szpital Powiatowy, zakupiono 
nowoczesny tomograf komputerowy 
oraz zakończono remont oddziału in-
tensywnej terapii medycznej. 

W zakresie transportu publiczne-
go utworzono - pierwszy w kraju! - 
Związek Powiatowo-Gminny „Jedź 
z nami”, którego operatorem został 
PKS S.A. w Strzelcach Opolskich, 
a związek ten działa dzięki współpra-
cy samorządów - Powiatu Strzelec-
kiego i gmin.

Bardzo ważnym obszarem zain-
teresowania Rady był rozwój eduka-
cji i systemu oświaty. Systematycznie 
modernizowane szkoły, liczne projek-
ty edukacyjne, dobre efekty maturalne 

i bardzo dobrze wyposażone warszta-
ty kształcenia zawodowego - zaowo-
cowały m.in. przyznaniem Powiatowi 
Strzeleckiemu certyfikatu „Samorzą-
dowy Lider Edukacji 2017”. Certyfi-
kat ten otrzymują jednostki samorzą-
dowe, które swoje zadania oświatowe 
realizują nowocześnie, innowacyjnie, 
z najwyższą troską o jakość kształce-
nia. I tak właśnie patrzymy na eduka-
cję w powiecie!

Kończąc chciałbym serdecz-
nie podziękować wszystkim za miłą 
współpracę, a w szczególności pra-
cownikom Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich.

Kardiolodzy (dwóch) przyjmą 90 • 
pacjentów
Endokrynolodzy (dwóch) – 80 • 
osób; każdy pacjent będzie miał 
wykonane podczas wizyty USG 
tarczycy! To spełnienie zgłasza-
nych co roku próśb mieszkańców 
naszego powiatu. 
Reumatolodzy (dwóch) – 20 pa-• 
cjentów 
Ortopeda - 20 pacjentów• 
Urolog – 55 osób • 
Dermatolog – 30 osób. • 

W sumie przebadanych zostanie 
295 mieszkańców powiatu strzelec-
kiego. Wszyscy, z wyjątkiem osób 
korzystających z porady dermatolo-
ga, będą mieć też wcześniej wyko-

Zarząd Powiatu Strzeleckiego 
serdecznie zaprasza na prelekcję  

dotyczącą profilaktyki chorób serca, 
która będzie miała miejsce  

13 października 2018 r. (sobota) o godz. 9.30  
w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Kultury  

w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 23.
Spotkanie poprowadzi dr n. m. Janusz Prokopczuk Ordynator  

IV Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Elektrostymulacji  
i Angiologii Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych tematyką dbania  
o dobrą kondycję serca oraz tematyką chorób serca  

do uczestnictwa w spotkaniu.
Podczas prelekcji obecne będą pielęgniarki, które wykonają 

m.in. pomiary ciśnienia krwi zainteresowanym osobom.

Do jakich specjalistów można 
zapisać się w tym roku?  
Ilu pacjentów przyjmą?

Dok. na str. 1

nane badania laboratoryjne wskazane 
przez tego lekarza. 

Każdy mieszkaniec powiatu strze-
leckiego może wybrać poradę tylko 
jednego specjalisty. Nie ma znacze-
nia, czy już kiedyś podczas Białej So-
boty korzystało się z wizyty u lekarza 
tej samej specjalności.

Do wybranego lekarza może zapi-
sać się osobiście lub przez osobę upo-
ważnioną (Upoważnienie drukujemy 
na str. 7). Dzieci i młodzież do lat 18 
rejestrują do specjalisty rodzice.

Specjaliści, jak co roku podczas 
Białej Soboty, pacjentów przyjmo-
wać będą w wyznaczonych gabine-
tach w Szpitalu Powiatowym im. Pra-
łata J. Glowatzkiego w Strzelcach 
Opolskich.

Panu
Józefowi Domaradzkiemu

składamy wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci

Brata
Zarząd i Rada Powiatu Strzeleckiego
Pracownicy Starostwa Powiatowego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,  
że w dniu 29 października 2018 r.

zmarła
Renata Ozimek

Pielęgniarka Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego  
w Strzelcach Opolskich w latach 2010-2017.

Rodzinie pragniemy złożyć wyrazy głębokiego współczucia
Dyrekcja i pracownicy Szpitala Powiatowego  

w Strzelcach Opolskich.

- przyjęcia zadania publicznego
- zmiany wieloletniej prognozy finan-

sowej Powiatu Strzeleckiego na lata 
2018-2021

- zmiany budżetu i zmian w budżecie 
Powiatu Strzeleckiego na rok 2018

- udzielenia z budżetu Powiatu Strze-
leckiego pomocy finansowej gminie 
Leśnica

W tym miejscu zabrała głos rad-
na Gizela Szendzielorz: - W imie-
niu Gminy Leśnica, Mażoretek i Le-
śnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji 
chciałam serdecznie podziękować za 
przyznane środki. Mażoretki La Bel-
la zdobyły 2 miejsce na szczeblu euro-
pejskim, a w klasyfikacji ogólnej zaję-
ły 5 miejsce. 

Kolejne uchwały dotyczyły odwo-
łania i powołania Skarbnika Powiatu. 
Pani Jolanta Drochomirecka, w związ-
ku z nabyciem uprawnień emerytal-
nych została odwołana ze stanowiska 
na swój wniosek i powołana na to sa-
mo stanowisko ponownie na wniosek 
starosty. 

W punkcie Interpelacje, zapytania, 
wnioski i oświadczenia radnych jako 
pierwszy głos zabrał radny Joachim 
Szostok. - W grudniu ubiegłego roku 
poruszałem temat konieczności wy-
cięcia uschniętych drzew przy kory-
cie Małej Panwi, na trasie spływu ka-
jakowego. Sytuacja w dalszym ciągu 
jest nie wyjaśniona. W związku z tym 
bardzo proszę o wyrażenie stanowi-
ska przez Zarząd Zlewni w Opolu oraz 
określenia terminu realizacji wniosku.

 Radny J. Bogusz: - Mieszkań-
cy Szymiszowa Wsi na wrześniowym 
spotkaniu odnośnie przydzielonych 
sołectwu funduszy apelowali o usunię-
cie usterek po kanalizacji sanitarnej na 
drogach, jak również o poprawę stanu 
chodników w miejscach, gdzie były 
wykonywane przyłącza do kanalizacji. 
Mimo niedawnego przeglądu pogwa-
rancyjnego, proszę w imieniu miesz-
kańców o ponowną analizę sprawy. 

Radny A. Wróbel: - Na czerwco-
wej sesji w formie interpelacji wyrazi-
łem zaniepokojenie pracami mającymi 
na celu poprawę poziomego oznako-
wania dróg. Jak się okazuje, do tej po-
ry prace nie zostały wykonane. Nad-
mienię, iż zostało przeznaczone na ten 
cel więcej środków niż zaplanowano, 
poza tym zapewniano mnie, że zosta-
nie to szybko zrealizowane. Ponadto 
zwracam się z prośbą do Zarządu Po-
wiatu o interwencję do władz instytu-
cji, które posadziły czereśnie na pasie 
dróg powiatowych na odcinku Leśni-
ca -  Lichynia oraz Leśnica - Góra Św. 
Anny. Wskazany jest przegląd drzew 
oraz kołków wokół roślin, które zosta-
ły zdewastowane.

Starosta J. Swaczyna: - Prace 
w zakresie poziomego oznakowania 
dróg powiatowych zostaną wykonane 
do 20 października br. Harmonogram 
może zostać wysłany drogą elektro-
niczną bądź można go odebrać w Wy-
dziale DP. 

Co do czereśni - rzeczywiście stan 
drzew pozostawia wiele do życzenia.  

(oprac. mg)

Dok. ze str. 2

Sesja Rady Powiatu
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Bardzo dziękujemy wszystkim, 
którzy wsparli akcję charytatyw-

ną dla Oliwki podczas Powiatowe-
go Święta Chleba w Strzelcach Opol-
skich . Dziękujemy za otwarcie serc 
i wpłaty do puszek. Udało się na-
zbierać łącznie 1700 zł. Kwota zosta-
nie przekazana na rehabilitację dziel-
nej Oliwki. Kwestowali wolontariusz 
ze Strzelec Opolskich wraz z Krap-
kowickim Centrum Dobroczynności, 
którym również serdecznie dziękuje-
my za wsparcie. Oliwkę można wes-
przeć jeszcze dokonując wpłat, szcze-
góły na stronie https://pomagam.pl/
a2ffyi5a Dziękujemy za każdy gest, 
dobro wraca.

Dobro wraca

Podziękowania za występ mażoretek z zespołu Axis 

Starosta Strzelecki Józef Swaczyna otrzymał podczas otwarcia Święta Chleba z rąk 
Starosty Gliwickiego Waldemara Dombka oraz Radnego Sejmiku Województwa 

Śląskiego Krystiana Kiełbasy Złotą Odznakę Zasłużonego dla Województwa Śląskiego. 

Podziękowania dla wszystkich sołectw, które przywiozły swoje korony dożynkowe

Kolorowy tłumny korowód otwierający Święto Chleba jest zawsze wspaniały!
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Święto Chleba 2018 za nami
Było czego próbować! Po pierw-

sze – znakomity chleb, bułeczki 
i ciasta z Piekarni Grabowski. I ma-
łe chlebki pieczone podczas warszta-
tów. Po drugie – kołocz śląski z cu-
kierni Pawła Schlensaga z Jemielnicy. 
Po trzecie – znakomite jabłka z firmy 
Pencko. Po czwarte – placki prosto od 
„palckorzy’, czyli przygotowane przez 
Stowarzyszenie Kobiet Żędowickich.

Był też miód prosto z pasiek. 
Andrzej Warzecha, właściciel pa-

sieki „Miś”, prowadzonej wspólnie 
z córką Anną i zięciem Piotrem, prze-
konuje, że nic tak nie pomaga w cho-
robach serca ani przy nadciśnieniu jak 

Wioska sportowa

Tu na dzieci czekały nie lada atrak-
cje! Można było próbować roze-

grać mecz piłki nożnej w „spódni-
cach” albo spróbować strzelić gola do 
specjalnej bramki. Można było usta-
wić konstrukcję z wielkich klocków. 
Albo pokręcić hula hop, co podobało 
się nie tylko dzieciom…Metamorfozy to tytuł wystawy, na której pokazano, jak w ostatnich latach zmienił się Powiat Strzelecki

Dziewiąte Święto Chleba stało się już historią! Napisaliśmy ją wspólnie z wieloma osobami, dzięki którym wszyscy 
mogliśmy się tak wspaniale bawić. Gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom korowodu - delegacjom z gmin naszego 

powiatu ze swoimi wspaniałymi koronami, przedstawicielom jednostek organizacyjnych, gościom i mieszkańcom 
z tak liczny udział. Dziękujemy uczniom klas gastronomicznych wraz z opiekunem za profesjonalną obsługę, Domowi 
Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich za ogromne wsparcie i pomoc organizacyjną, Gminie Strzelce Opolskie za 
użyczenie pięknego parku i naszym lokalnym wystawcom. Serdecznie dziękujemy wszystkim służbom bezpieczeństwa, 

dzięki którym bawiliśmy się bezpiecznie, a także pracownikom Starostwa Strzeleckiego, którzy z ogromnym 
zaangażowaniem zapięli imprezę na ostatni guzik. A także naszym wszystkim hojnym sponsorom.

Najlepszym podziękowaniem dla nas, organizatorów, była Wasza obecność.  
Tłum w Parku Miejskim rósł z godziny na godzinę, a atmosfera była fantastyczna.

Do zobaczenia za rok!

Rozsmakuj się w Powiecie Strzeleckim
miód. On sam preferuje miód rzepako-
wy, ale dla smakoszy ma też inne od-
miany: spadziowy, wielokwiatowy, li-
powy, gryczany o charakterystycznym 
ostrym smaku. Ma też miody z natu-
ralnymi dodatkami: cynamonem, pro-
polisem czy pyłkiem kwiatowym. Na-
wet kakao. Z tym dodatkiem, dzięki 
dekrystalizatorowi (maszynie miesza-
jącej), można uzyskać krem, w sma-
ku podobny do Nutelli, ale znacznie 
zdrowszy.

Rozdano też tysiąc porcji zupy 
gulaszowej. To dzieło Sylwii Biały 
z programu Hell’s Kitchen i jej po-
mocnika Artura Sarnka, który wy-

konał całą „czarną robotę” według 
wskazówek szefowej, czyli kroił, 
przysmażał, dodawał warzywa itp. 
Zupa gotowała się ponad trzy godzi-
ny, ale efekt był znakomity. Tak oce-
niali ją wszyscy, którym udało się 
załapać na miseczkę. Chętnych było 
znacznie więcej, bo też gości w Par-
ku Miejskim było kilka tysięcy, a nie 
tylko tysiąc.

A ten tysiąc zaserwowali sami 
kucharze oraz Waldemar Gaida czło-
nek Zarządu Powiatu, Ewelina Jelito 
Sekretarz Powiatu i Joanna Popów-
Bogdoł dyrektor Powiatowego Cen-
trum Kultury. 

Głównym celem konkursu fotograficznego, przeprowadzonego przez Powia-
towe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich było wzbudzenie zaintere-

sowania powiatem strzeleckim oraz pokazanie najciekawszych i godnych po-
lecenia miejsc, znajdujących się w jego granicach. Prace do konkursu składać 
można było od marca do sierpnia br., natomiast zwycięzców poznaliśmy pod-
czas dziewiątego już Powiatowego Święta Chleba 30 września w Parku Miej-
skim w Strzelcach Opolskich. Lista zwycięzców przedstawia się następująco: 
I miejsce zajęło zdjęcie Pana Mariusza Lipoka zatytułowane „Droga na roż-
niątowskie wzgórze”; II miejsce zajęło zdjęcie Pani Dominiki Konieczny zaty-
tułowane „Ujazd”; III miejsce zajęło zdjęcie Pani Teresy Soboty zatytułowane 
„Dworzec kolejowy w Zimnej Wódce”. Laureaci konkursu otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz sprzęt i akcesoria fotograficzne. Wszystkim osobom, które 
wzięły udział w konkursie serdecznie dziękujemy a laureatom gratulujemy!!!

Moje miejsce  
w Powiecie Strzeleckim
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Hymn szkolny autorstwa Jana 
Jasińskiego, muzyka z War-

szawy, najlepiej ujmuje charyzmat 
naszej szkoły. Nasza szkoła – to 
nie jest zwyczajna szkoła, w któ-
rej uczniowie zdobywają wiedzę 
i umiejętności.  Nasza szkoła ma 
charyzmat, ponieważ jej założyciel-
ka, a obecnie nasza patronka s. Zo-
fia Moroz, zostawiła tu swoje serce. 
I swoje serce zostawia każdy, kto 
tutaj trafił: uczeń, nauczyciel, dy-
rektor, pracownik, rodzic, duchow-
ny, przedstawiciele władzy i róż-
nych instytucji, a nawet przejezdny 
gość. Nasza szkoła jest więc wiel-
ką wspólnotą serc. Nikt, kto tu był, 
choć na chwilę, nie odjeżdża stąd 
taki sam. Tu zmienia się perspekty-
wa patrzenia na świat, na wartości. 
Tu nabiera się ogromnego szacunku 
do życia, do człowieka. Tu uczy się 
pokory, a jednocześnie podziwu. Tu 
nie da się być obojętnym…”

Świętowanie Jubileuszu roz-
poczęliśmy dziękczynną Mszą 
św., której przewodniczył Ks. Bi-
skup Rudolf Pierskała. Byli także 

50 lat Szkoły w Kadłubie

Impulsem do powstania szkoły 
w Kadłubie, jak wspominała jej 

pierwsza dyrektor Siostra Zofia Mo-
roz ze Zgromadzenia Sióstr Francisz-
kanek Maryi, było pytanie jednego  
z wychowanków DPS: „Dlaczego my 
nie chodzimy do szkoły? – nie jeste-
śmy przecież chorzy, mamy zdrowe 
ręce i nogi”.

Pomimo początkowych trudności 
szkoła uzyskała pozwolenie na dzia-
łalność w 1968 roku na mocy decy-
zji Inspektora Oświaty w Strzelcach 
Opolskich i rozpoczęła swoje dzieje.

W pierwszych latach swojej dzia-
łalności była to Podstawowa Szkoła 
Specjalna potocznie nazywana „Szko-
łą Życia”, do której w różnych okre-
sach uczęszczało od 60 do 90 uczniów.  
Szybki wzrost liczy uczniów wymógł 
budowę nowego budynku szkoły. No-
wy budynek, w którego części do dziś 
odbywają się lekcje, został uroczyście 
otwarty w 1974 roku. Szkoła oprócz 
typowych zajęć szkolnych oferowa-
ła całą gamę zajęć pozalekcyjnych, 
działało  w niej harcerstwo „Nieprze-
tartego Szlaku”.          

Kolejnym impulsem do rozwoju 
szkoły stał się problem jej absolwen-
tów, którzy po ukończeniu szkoły pod-
stawowej nie mieli możliwości konty-
nuowania nauki. W ramach ekspery-
mentu na początku lat osiemdziesią-
tych szkoła zaczęła organizować klasy 
przygotowujące do pracy.  Ekspery-
ment odniósł sukces, gdy nawiązano 
współpracę ze Spółdzielnią Inwalidów 
„Perspektywa” w Opolu i Spółdzielnią 
Niewidomych  w Kędzierzynie-Koź-
lu, dla których uczniowie sklejali wo-
reczki foliowe i wyrabiali szczotki. 

W Liceum Ogólnokształcącym 
im. Władysława Broniewskiego 

w Strzelcach Opolskich wraz z nowym 
rokiem akademickim wystartowało 
przedsięwzięcie pod nazwą Academi-
ca. Jest to system cyfrowej wypoży-
czalni książek i czasopism naukowych 
dostępnych w zasobach Biblioteki Na-
rodowej. Od tej pory przygotowanie 
do olimpiady przedmiotowej czy wy-
szukanie rzetelnych informacji w naj-
większej i najważniejszej bibliotece 
w kraju staje się o wiele prostsze. 

Academica gwarantuje przede 
wszystkim rezerwację i dostęp do pu-
blikacji chronionych prawem autor-
skim. Od tej pory uczniowie strze-
leckiego LO nie będą musieli już po-

Cenny dar
Wrzesień to czas, kiedy młodzież 

rozpoczyna naukę w szkole, ale 
to także miesiąc inauguracji poborów 
krwi w CKZiU. Jak co roku plano-
wane są cztery akcje krwiodawstwa  
w bieżącym roku szkolnym. 

27 września zgłosiło się około 40 
uczniów pełnoletnich, którzy dekla-
rowali chęć oddania krwi. Niestety 
nie wszystkim udało się pobrać krew 
(tylko 29). Już same chęci stano-
wią dowód uznania. Tym bardziej, że 
w naszej szkole jest bardzo dużo peł-
noletnich osób, a tylko nieliczni przy-
chodzą i wspierają Akcję Honorowe-
go Krwiodawstwa. 

Dziękujemy wszystkim za wspie-
ranie tej szczytnej inicjatywy i za-
praszamy kolejnych potencjalnych 
krwiodawców o zgłoszenie się 29 li-
stopada na żołtą salę. 

Anna Mainka 

Maturzyści 
na salonach

14 września 2018 klasa 3 a wraz 
z opiekunami uczestniczy-

ła w Salonie Maturzystów organizo-
wanym przez miesięcznik „Perspek-
tywy” na Politechnice Opolskiej. 
Uczniowie mieli okazję zapoznać się 
z ofertą wszystkich znanych wyższych 
uczelni województw opolskiego, dol-
nośląskiego i śląskiego. Odwiedzili-
śmy stoiska Politechniki Opolskiej, 
Politechniki Wrocławskiej, Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawadowej 
w Nysie, Uniwersytetu Wrocławskie-
go, Uniwersytetu Medycznego w Ka-
towicach i Wrocławiu, Wyższej Szko-
ły Bankowej w Opolu, Uniwersytetu 
Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu. Na stoisku 
każdej uczelni można się było zaopa-
trzyć w ulotki i materiały informacyj-
ne, była też możliwość rozmowy ze 
studentami i pracownikami naukowy-

19 września 2018 r. Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy w Le-

śnicy miał przyjemność gościć  Pa-
na Jean-Martina Solta.  Jean-Mar-
tin Solt to francuski aktor, ekspert 
ds. form teatralnych, dyplomowa-
ny pedagog, który opracował wy-
korzystanie form teatralnych w ce-
lach pedagogicznych w ramach licz-
nych warsztatów i szkoleń z różny-
mi grupami docelowymi. Jean-Martin 
Solt bierze udział w wielu projektach 
edukacyjnych, kulturalnych, a także 
w badaniach naukowych na poziomie 
regionalnym, krajowym i międzyna-
rodowym dla różnych ministerstw, 
a w szczególności dla ministerstwa 
kultury, edukacji i kształcenia usta-
wicznego w Niemczech, Francji, Bel-
gii, Luxemburgu oraz Włoszech. 

Wychowanki MOW uczestni-
czyły w warsztatach: “Zatrzymanie 
w ruchu lub Rytmiczny Teatr Figur 
“[oryg. Rhythm & Stop Theater ® 
RST]. Warsztaty miały na celu rozwi-
janie kompetencji społecznych i in-
terpersonalnych (kreatywność, dyna-
mizm działania, komunikatywność, 
elastyczność, inicjatywa, współpraca 
w grupie, zarządzanie czasem, odpor-
ność na stres) oraz wzrost motywacji. 

Metoda „Zatrzymanie w ruchu”  
opiera się na synergicznym połącze-
niu form teatralnych, które pracują 
z „ludzkimi rzeźbami” i rytmem lub 
elementami rytmicznymi, jak i bar-

Tak to się zaczęło…
Rok 1985 przyniósł zmianę na 

stanowisku dyrektora. Nowym 
dyrektorem szkoły został  Janusz 
Pruski.

Kolejne lata dziejów szkoły 
to rozwój jej oferty edukacyjnej. 
Przy szkole powołany zostaje Wo-
jewódzki Oddział Stowarzysze-
nia Olimpiady Specjalne Polska, 
działa zespół muzyczny „Andan-
tino”. Jej uczniowie biorą udział 
w różnego rodzaju konkursach: 
muzycznych, plastycznych, spor-
towych - szczebla międzyszkol-
nego, wojewódzkiego, krajowego 
i międzynarodowego odnosząc na 
nich sukcesy.

W roku 1997  Janusz Pruski 
odchodzi na emeryturę. Nowym 
dyrektorem szkoły zostaje Siostra 
Jolanta Wojtaszak ze Zgromadze-
nia Sióstr Franciszkanek Misjo-
narek Maryi  i pozostaje nim do 
dziś. 

W 1999 roku powstaje Gim-
nazjum Specjalne i szkoła sta-
je się zespołem szkół. Na bazie 
klas przysposabiających do pra-
cy w 2003 roku powołana zostaje 
Szkoła Zawodowa a w 2004 roku 
Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

 Aktualnie Zespół Szkół Spe-
cjalnych przy DPS w Kadłubie 
składa się z Podstawowej Szkoły 
Specjalnej, Gimnazjum Specjal-
nego, Szkoły Przysposabiającej do 
Pracy   i Zespołów Rewalidacyjno-
Wychowawczych.

W roku 2013 szkoły wchodzą-
ce w skład Zespołu Szkół otrzy-
mały imię jej założycielki – s. Zo-
fii Moroz. 

1.  Jest takie miejsce na ojczystej ziemi, 
gdzie jest mój Dom i moja Szkoła, 
tu nauczyli mnie żyć ze wszystkimi 
i wierzyć w lepszy świat tu rozpoczynam.

Ref.  W Kadłubie, spokojnym Kadłubie, 
tak wiele dla życia zyskałem 
i tym teraz bardzo się chlubię,  
że lepszym dla innych się stałem.

2.  A gdy w przyszłości stąd już odejdziemy 
i w innym miejscu gdzieś się zatrzymamy,
ten Dom najmilej wspominać będziemy
i wszystkich tych, co byli z nami… 
  

/muzyka i słowa: Jan Jasiński/

50-lecie Zespołu Szkół Specjalnych 
w Kadłubie – 27.09.2018

Ks. Dziekan Norbert Wons, Ks. Pro-
boszcz Franciszek Wolnik oraz Ojco-
wie Franciszkanie – o. Kamil Tymec-
ki i o. Cherubin Żyłka. Następnie była 
część oficjalno-artystyczna. Zapozna-
liśmy gości z hymnem szkoły, któ-
ry wspólnie odśpiewaliśmy, a ucznio-
wie przedstawili spektakl „Morska 
przygoda”, na zakończenie wszyscy 
otrzymali skromne pamiątki. Po ape-
lu czekał na nas niezwykle smakowi-
ty poczęstunek przygotowany przez 
Restaurację „U Jana” z Warmątowic. 
A niezwykle sprawną obsługę zapew-
nili uczniowie klasy IV TG z CKZiU 
ze Strzelec Opolskich. Razem z na-
mi świętowało wielu znakomitych go-
ści: Józef Swaczyna Starosta Strzelec-
ki, Tadeusz Goc Burmistrz Strzelec 
Opolskich, Janusz Żyłka Wicestarosta 
Strzelecki, Gabriela Puzik Przewodni-
cząca Rady Miejskiej, Zdzisław Ćwie-
ląg Wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatu, Michał Siek Opolski Kurator 
Oświaty, Andrzej Wróbel Radny Po-
wiatu, Ewa Pinkawa i Iwona Wojcie-
chowska z Wydziału Edukacji Powia-
tu, Joanna Machulak reprezentująca 
Wójta Gminy Izbicko, s. Agnieszka 
Murlak i Helena Sachta-Griner repre-
zentujące DPS w Kadłubie, byłe wizy-
tatorki Kuratorium Oświaty: Stefania 
Chatys, Grażyna Zamkotowicz i Mie-
czysława Szejna, emerytowany dyrek-
tor szkoły Janusz Pruski oraz byli na-
uczyciele i pracownicy szkoły, druh-
na Helena Wąchała, dyrektorzy szkół 
i placówek, przyjaciele szkoły oraz ab-
solwenci szkoły z rodzicami i opieku-
nami. Wszystkim dziękujemy za świę-
towanie z nami i za wszelkie dary…

Wizyta niezwykłego gościa

dzo ograniczonym, ale za to precy-
zyjnie ukierunkowanym wykorzysta-
niem języka i ruchu. RST łączy kre-
atywność jednostki z kreatywnością 
grupy oraz ekspresyjność jednostki 
z ekspresyjnością grupy. Umożliwia 
zaangażowanie i udział WSZYST-
KICH uczniów (ekstrawertyków, in-
trowertyków, nieśmiałych, tzw. klow-
nów klasowych, zdolnych, z trud-
nościami w nauce, doświadczonych 
w sztukach teatralnych lub nie).

Warto wspomnieć, że Jean Mar-
tin Solt mówi biegle po francusku, po 
niemiecku i po angielsku, dlatego też 
uczennice mogły sprawdzić się rów-
nież pod względem językowym. Bar-
dzo pomogła nam również zaproszo-
na przez pana Solta pani Barbara Lu-
stig, która komunikowała się po fran-
cusku i niejednokrotnie wspierała 
pana Solta. 

Uczniowie byli zachwyceni wy-
nikami swojej pracy, która została 
udokumentowana w formie filmów 
i zdjęć. Zabawa pomogła zharmoni-
zować  własny świat wewnętrzny wy-
chowanek  z otaczającym je świa-
tem relacji społecznych. Udział w za-
jęciach to pierwszy krok do wszech-
stronnego wykorzystania poznanej 
metody w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Leśnicy w pracy 
pedagogicznej lub artystycznej. 

Warsztaty zorganizował koordyna-
tor projektu, bibliotekarz Pan Sławek.

mi. Dużym zainteresowaniem cieszy-
ło się spotkanie z przedstawicielką 
Instytutu Konfucjusza działającego 
przy Politechnice Opolskiej. Dziew-
częta próbowały nauczyć się podsta-
wowych zwrotów w języku chińskim. 
Do domu przywiozły również kartki 
z zapisanymi w języku chińskim swo-
imi imionami. Równolegle odbywały 
się spotkania z pracownikami OKE 
z Wrocławia, którzy przybliżali taj-
niki przygotowania się do egzaminu 
maturalnego. 

Pomimo deszczowej pogody hu-
mory wszystkim dopisywały, udało 
się zrealizować zamierzony cel. Wie-
lu uczniów stwierdziło, że skrystali-
zowały się ich plany dotyczące dal-
szego kształcenia.

Nowy rok akademicki 
i Academica w LO w Strzelcach

święcać sobót na podróż do bibliotek 
uniwersyteckich w Opolu, w Kato-
wicach czy we Wrocławiu w celu 
przygotowania referatów, artyku-
łów stanowiących konkurencje wie-
lu etapów olimpiad przedmiotowych. 
Przeczytanie zleconych przez komi-
tety olimpijskie tekstów może odby-
wać się na specjalnym terminalu po-
łączonym z siecią Biblioteki Naro-
dowej, który znajduje się w szkolnej 
czytelni. Ponadto Academica umożli-
wia nieograniczony dostęp do publi-
kacji niechronionych prawem autor-
skim oraz takich, które można prze-
glądać w modelu otwartego dostępu 
(Open Access).

Marcin Kos
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Dom Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fi lią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z fi lią 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

Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka

Zastrzegamy sobie prawo 
skracania tekstów. Materiałów 
niezamówionych nie zwracamy.

DRUK: Agora Poligrafia Sp. z o.o.
 ul. Towarowa 4,  43-100 Tychy

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

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy 706
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718

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

Tel. wew.: 705.
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Inwestycji i Zarządzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791

Uwaga! 
Zbliża 

się sezon 
grzewczy!

Przypominamy wszystkim 
właścicielom domów 

jednorodzinnych o obowiąz-
ku kontroli stanu technicznego prze-
wodów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych). Naj-
lepszym momentem, aby spraw-
dzić i wyczyścić przewody jest okres 
przed sezonem grzewczym.

Kontrolę taką, może przeprowa-
dzić kominiarz albo osoba posiada-
jąca uprawnienia budowlane od-
powiedniej specjalności. Po każdym 
skontrolowaniu przewodów komi-
nowych powinniśmy otrzymać do-
kument potwierdzający wykonanie 
tych prac. Kontrolujący sporządza 

Strzelce Opolskie, dnia 19.09.2017 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
ST A R O S T Y    S T R Z E L E C K I E G O

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2017 poz. 1496) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Ko-
deks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257),

z a w i a d a m i a m,
że dnia 31 lipca 2017r., na wniosek Burmistrza Ujazdu – 47-143 Ujazd, Sła-
więcicka 19, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi gminnej - ul. 
Zapłotnej obręb ewidencyjny Olszowa, jedn. ewid. Ujazd -obszar wiejski, na 
działkach ewid. ark.m.1, o nr.:
1) w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:

- 219 - działka gminna drogowa,
- 216/1 (działka nr 216/1 o pow. 0,0025 ha – do zajęcia pod drogę, po-

wstała po podziale działki nr 216 na działki o nr. 216/1 i 216/2; dział-
ka nr 216/2 o pow. 0,2528 ha pozostaje we władaniu dotychczasowego 
właściciela),

- 217/3 (działka nr 217/3 o pow. 0,0138 ha – do zajęcia pod drogę, po-
wstała po podziale działki nr 217/2 na działki o nr. 217/3 i 217/4; dział-
ka nr 217/4 o pow. 0,2729 ha pozostaje we władaniu dotychczasowych 
właścicieli),

- 218/2 działka gminna drogowa,
2) poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowią-

cych teren niezbędny:
- 291 - część działki gminnej pod budowę włączenia do ul. Szkolnej,
- 213/5 - część działki gminnej pod budowę włączenia do drogi gminnej,
- 160/2 - część działki gminnej pod budowę włączenia do ul. Wiejskiej,
- 160/4 - część działki gminnej pod budowę włączenia do ul. Wiejskiej,

Z dniem zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, 
bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decy-
zji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmio-
tem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

W terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia można w Staro-
stwie 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 zamierze-
niami wnioskodawcy.
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 19 września 2017 r. do 09 paź-
dziernika 2017 r.

z up. Starosty
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Biuro Rzeczy Znalezionych funkcjonuje od dwóch lat 
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich. 
Na stanie przedmiotów jest sporo, ale… chętnych do 
odbioru brak! Teraz zwracamy się do Czytelników z prośbą 
o niezwłoczne odebranie swoich zgub. To ostatnia szansa! 

WEZWANIE DO 
ODBIORU RZECZY

Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rze-
czach znalezionych (Dz. U. z 2015 roku, nr 397), z uwagi na brak możliwości 
doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub nieustalenie 
osoby uprawnionej, Starosta Strzelecki wzywa wszystkie osoby uprawnione 
(właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny) do niezwłocznego od-
bioru niżej wyszczególnionych rzeczy przechowywanych przez Biuro Rzeczy 
Znalezionych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich:

Wykaz depozytów znajdujących się na stanie Biura Rzeczy Znalezionych 
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich stan na 20.09.2017 r.

Rodzaj przedmiotu

• Telefon komórkowy marki Nokia
• Pieniądze
• Torba z przyrządami 

mechanicznymi samochodowymi
• pieniądze
• Czarna saszetka z pieniędzmi
• Portfel z pieniędzmi
• Telefon komórkowy marki 

Samsung
• Telefon komórkowy marki 

Samsung
• Telefon komórkowy marki Sony
• Klucze 4 sztuki
• 3 sztuki kluczy patentowych
• Telefon komórkowy Alcatel
• Rower o ramie czarno-złotej
• Telefon komórkowy Sony Xperia
• Telefon komórkowy Samsung
• Rower dziecięcy
• Rower marki Kross
• Rower damski Kalin
• Rower marki Merida
• Telefon komórkowy NOKIA
• Rower Amazonka 
• Pieniądze
• Telefon komórkowy Samsung GT

• Portfel z pieniędzmi
• Rower damski Sprick
• Pieniądze
• Tablet Apple
• Klucz do samochodu Opel
• Rower Kattler
• Telefon Komórkowy Nokia RM 

781 300
• Rower Qusar
• Rower ETS City
• Telefon Komórkowy Nokia G2-05
• Portfel czarny z pieniędzmi
• Wiertarka Pegasus
• Telefon Komórkowy marki Apple
• Telefon Komórkowy Samsung GT 

i 9506
• Słuchawki nauszne Ozone
• Rower górski Grand Mountain
• Mini konsola psp
• Pęk 2 szt. kluczy z zielonym 

brelokiem
• Pęk 8 sztuk kluczy z brelokiem 

z znakiem marki samochodu
• 2 sztuki kluczy z dwoma 

brelokami i maskotką
• Rower męski marki Author

Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu Cywilnego jeżeli w ciągu dwóch lat od 

dnia znalezienia rzeczy nie zostanie ona odebrana przez osobę uprawnioną, 
staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. 
Jeżeli jednak rzecz została oddana Staroście, znalazca staje się jej właścicie-
lem, jeżeli rzecz odbierze w wyznaczonym przez Starostę terminie.

2.  Warunkiem  odebrania  przedmiotu z Biura Rzeczy Znalezionych jest 
złożenie jego szczegółowego opisu lub przedstawienie dokumentów potwier-
dzających prawo własności.

Kontakt w/s odbioru rzeczy przez osoby uprawnione oraz informacji o ter-
minie odebrania pod numerem telefonu 77 4401759 w godzinach 8.00-16.00 
oraz w pokoju 312 Starostwa.

protokół z okresowej kontroli prze-
wodów kominowych.

W domach opalanych węglem, 
drewnem lub innym paliwem stałym 
powinno się czyścić przewody czte-
ry razy w roku, rzadziej, bo dwa ra-
zy w roku czyści się przewody w do-
mach opalanych gazem, olejem lub 
innym paliwem ciekłym. 

W domach, które ogrzewa elek-
trociepłownia lub kotłownia zloka-
lizowana w innym budynku, nie ma 
potrzeby czyścić przewodów tak 
często.
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Dom Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fi lią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z fi lią 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

Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka

Zastrzegamy sobie prawo 
skracania tekstów. Materiałów 
niezamówionych nie zwracamy.

DRUK: Agora Poligrafia Sp. z o.o.
 ul. Towarowa 4,  43-100 Tychy

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

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy 706
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718

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

Tel. wew.: 705.
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Inwestycji i Zarządzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791

Uwaga! 
Zbliża 

się sezon 
grzewczy!

Przypominamy wszystkim 
właścicielom domów 

jednorodzinnych o obowiąz-
ku kontroli stanu technicznego prze-
wodów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych). Naj-
lepszym momentem, aby spraw-
dzić i wyczyścić przewody jest okres 
przed sezonem grzewczym.

Kontrolę taką, może przeprowa-
dzić kominiarz albo osoba posiada-
jąca uprawnienia budowlane od-
powiedniej specjalności. Po każdym 
skontrolowaniu przewodów komi-
nowych powinniśmy otrzymać do-
kument potwierdzający wykonanie 
tych prac. Kontrolujący sporządza 

Strzelce Opolskie, dnia 19.09.2017 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
ST A R O S T Y    S T R Z E L E C K I E G O

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2017 poz. 1496) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Ko-
deks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257),

z a w i a d a m i a m,
że dnia 31 lipca 2017r., na wniosek Burmistrza Ujazdu – 47-143 Ujazd, Sła-
więcicka 19, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi gminnej - ul. 
Zapłotnej obręb ewidencyjny Olszowa, jedn. ewid. Ujazd -obszar wiejski, na 
działkach ewid. ark.m.1, o nr.:
1) w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:

- 219 - działka gminna drogowa,
- 216/1 (działka nr 216/1 o pow. 0,0025 ha – do zajęcia pod drogę, po-

wstała po podziale działki nr 216 na działki o nr. 216/1 i 216/2; dział-
ka nr 216/2 o pow. 0,2528 ha pozostaje we władaniu dotychczasowego 
właściciela),

- 217/3 (działka nr 217/3 o pow. 0,0138 ha – do zajęcia pod drogę, po-
wstała po podziale działki nr 217/2 na działki o nr. 217/3 i 217/4; dział-
ka nr 217/4 o pow. 0,2729 ha pozostaje we władaniu dotychczasowych 
właścicieli),

- 218/2 działka gminna drogowa,
2) poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowią-

cych teren niezbędny:
- 291 - część działki gminnej pod budowę włączenia do ul. Szkolnej,
- 213/5 - część działki gminnej pod budowę włączenia do drogi gminnej,
- 160/2 - część działki gminnej pod budowę włączenia do ul. Wiejskiej,
- 160/4 - część działki gminnej pod budowę włączenia do ul. Wiejskiej,

Z dniem zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, 
bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decy-
zji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmio-
tem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

W terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia można w Staro-
stwie 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 zamierze-
niami wnioskodawcy.
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 19 września 2017 r. do 09 paź-
dziernika 2017 r.

z up. Starosty
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Biuro Rzeczy Znalezionych funkcjonuje od dwóch lat 
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich. 
Na stanie przedmiotów jest sporo, ale… chętnych do 
odbioru brak! Teraz zwracamy się do Czytelników z prośbą 
o niezwłoczne odebranie swoich zgub. To ostatnia szansa! 

WEZWANIE DO 
ODBIORU RZECZY

Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rze-
czach znalezionych (Dz. U. z 2015 roku, nr 397), z uwagi na brak możliwości 
doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub nieustalenie 
osoby uprawnionej, Starosta Strzelecki wzywa wszystkie osoby uprawnione 
(właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny) do niezwłocznego od-
bioru niżej wyszczególnionych rzeczy przechowywanych przez Biuro Rzeczy 
Znalezionych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich:

Wykaz depozytów znajdujących się na stanie Biura Rzeczy Znalezionych 
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich stan na 20.09.2017 r.

Rodzaj przedmiotu

• Telefon komórkowy marki Nokia
• Pieniądze
• Torba z przyrządami 

mechanicznymi samochodowymi
• pieniądze
• Czarna saszetka z pieniędzmi
• Portfel z pieniędzmi
• Telefon komórkowy marki 

Samsung
• Telefon komórkowy marki 

Samsung
• Telefon komórkowy marki Sony
• Klucze 4 sztuki
• 3 sztuki kluczy patentowych
• Telefon komórkowy Alcatel
• Rower o ramie czarno-złotej
• Telefon komórkowy Sony Xperia
• Telefon komórkowy Samsung
• Rower dziecięcy
• Rower marki Kross
• Rower damski Kalin
• Rower marki Merida
• Telefon komórkowy NOKIA
• Rower Amazonka 
• Pieniądze
• Telefon komórkowy Samsung GT

• Portfel z pieniędzmi
• Rower damski Sprick
• Pieniądze
• Tablet Apple
• Klucz do samochodu Opel
• Rower Kattler
• Telefon Komórkowy Nokia RM 

781 300
• Rower Qusar
• Rower ETS City
• Telefon Komórkowy Nokia G2-05
• Portfel czarny z pieniędzmi
• Wiertarka Pegasus
• Telefon Komórkowy marki Apple
• Telefon Komórkowy Samsung GT 

i 9506
• Słuchawki nauszne Ozone
• Rower górski Grand Mountain
• Mini konsola psp
• Pęk 2 szt. kluczy z zielonym 

brelokiem
• Pęk 8 sztuk kluczy z brelokiem 

z znakiem marki samochodu
• 2 sztuki kluczy z dwoma 

brelokami i maskotką
• Rower męski marki Author

Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu Cywilnego jeżeli w ciągu dwóch lat od 

dnia znalezienia rzeczy nie zostanie ona odebrana przez osobę uprawnioną, 
staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. 
Jeżeli jednak rzecz została oddana Staroście, znalazca staje się jej właścicie-
lem, jeżeli rzecz odbierze w wyznaczonym przez Starostę terminie.

2.  Warunkiem  odebrania  przedmiotu z Biura Rzeczy Znalezionych jest 
złożenie jego szczegółowego opisu lub przedstawienie dokumentów potwier-
dzających prawo własności.

Kontakt w/s odbioru rzeczy przez osoby uprawnione oraz informacji o ter-
minie odebrania pod numerem telefonu 77 4401759 w godzinach 8.00-16.00 
oraz w pokoju 312 Starostwa.

protokół z okresowej kontroli prze-
wodów kominowych.

W domach opalanych węglem, 
drewnem lub innym paliwem stałym 
powinno się czyścić przewody czte-
ry razy w roku, rzadziej, bo dwa ra-
zy w roku czyści się przewody w do-
mach opalanych gazem, olejem lub 
innym paliwem ciekłym. 

W domach, które ogrzewa elek-
trociepłownia lub kotłownia zloka-
lizowana w innym budynku, nie ma 
potrzeby czyścić przewodów tak 
często.

Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka

Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów. 
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Druk: Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia

ul. Baczyńskiego 25A, 
41-203 Sosnowiec

Centrala Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703,  Faks +48 77 4401701

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

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

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

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

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

tel kom. 604 540 402 

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

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

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

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

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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Formularz zgłoszeniowy 
do udziału w imprezie 

pn. „Powiatowe Święto Chleba 2018” 
w strefie dla osób  

z niepełnosprawnością w dniu 30.09.2018 r.
Uwaga:
Jeżeli osobą niepełnosprawną, która chce uczestniczyć w imprezie masowej 
w strefie dla osób niepełnosprawnych jest dziecko do lat 16, podpisy składa 
rodzic lub opiekun prawny dziecka. 

Dane osobowe i teleadresowe osoby niepełnosprawnej chcącej 
przebywać w strefie dla osób  

z niepełnosprawnością podczas imprezy masowej 
„Powiatowe Święto Chleba 2018”

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

Adres 
do korespondencji

Nr telefonu

Adres e-mail

Czy osoba niepełnosprawna porusza się na wózku inwalidzkim        tak/nie*
Czy osoba niepełnosprawna przyjdzie z opiekunem/asystentem        tak/nie*

             ………………………………
           (czytelny podpis)

Oświadczam, iż posiadam / moje dziecko/ podopieczny posiada * aktualne 
orzeczenie o niepełnosprawności.

              ………………………………
           (czytelny podpis)

Informacja prawna:
Zgodnie z art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (Dz.U. UE. L. z 2016 
r. Nr 119, str. 1) osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momen-
cie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobo-
wych mojego dziecka/ danych osobowych mojego podopiecznego* w celu re-
zerwacji miejsca/miejsc w strefie dla osób niepełnosprawnych podczas imprezy 
masowej pn. „Powiatowe Święto Chleba 2018”, które odbędzie się 30.09.2018 
r. w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich”. Jednocześnie oświadczam, 
że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści 
moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie 
w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
         
             ………………………………
           (czytelny podpis)

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z „Regulaminem imprezy masowej 
„Powiatowe Święto Chleba 2018” Strzelce Opolskie 30 września 2018 roku” 
i akceptuje jego postanowienia.

              ………………………………
           (czytelny podpis)

*niepotrzebne skreślić

                                           ............................. miejscowość, data

....................................................................................................
Imię i nazwisko   

....................................................................................................
PESEL

....................................................................................................
Adres

UPOWAŻNIENIE

Ja niżej podpisana/y upoważniam Panią/Pana  

............................................................................................................................
                                                   /imię i nazwisko/

zamieszkałą/ego  w .......................................... nr PESEL .................................             

do zarejestrowania mnie do lekarza specjalisty  .................................................   
na dzień 27.10.2018 r. w ramach organizowanej przez Powiat Strzelecki akcji 
profilaktycznej „Biała Sobota” edycja piąta. 

................................... 
               czytelny podpis

Wniosek o nadanie tytułu mają prawo składać:
1.  50 mieszkańców powiatu strzeleckiego,
2.  organizacje pozarządowe, 
3.  Komisje stałe Rady Powiatu Strzeleckiego,
4.  Rady Gmin z terenu powiatu strzeleckiego. 

Wniosek o nadanie tytułu winien zawierać dane dotyczące podmiotu zgłaszanego 
do wyróżnienia, w szczególności:
1.  imię i nazwisko,
2.  datę i miejsce urodzenia,
3.  miejsce zamieszkania,
4.  liczbę lat zamieszkania w powiecie strzeleckim,
5.  szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem szczególnych zasług na rzecz powiatu strze-

leckiego.
6.  pisemną zgodę osoby na wszczęcie procedury nadania tytułu oraz zgodę na przetwarza-

nie w tym celu jej danych osobowych,
7.  oznaczenie wnioskodawcy i podpis.

Do wniosku należy dołączyć zdjęcia, artykuły prasowe, dyplomy, certyfikaty, itp. po-
twierdzające osiągnięcia kandydata, które w istotny sposób pracą społeczną przyczyniły się 
do rozwoju powiatu, gminy lub jednostki w której działa, wzbogacając dorobek Powiatu 
Strzeleckiego w następujących kategoriach: życie społeczne, gospodarka, kultura, samo-
rządność.

W przypadku, gdy wnioskodawcami będzie: 50 mieszkańców powiatu strzeleckiego, 
podpisy należy złożyć na zbiorczej karcie podając imię i nazwisko, miejsce zamieszkania 
oraz wskazać pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu o nadanie tytułu.

Wnioski o nadanie tytułu zgłasza się do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. (na 
adres Starostwo Powiatowe, 47-100 Strzelce Op. ul. Jordanowska 2) lub za pośrednictwem 
elektronicznej skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego  (www.bip.powiatstrzelecki.pl)  
w terminie do dnia 30 września danego roku. 

Wnioski o nadanie tytułu rozpatrywane są do 30 listopada przez Kapitułę tytułu „Za-
służony dla Powiatu Strzeleckiego”.

Osoby uhonorowane wyżej wymienionym tytułem otrzymują pamiątkowe dyplomy 
podczas corocznej Gali Noworocznej.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku dostępne są 
na stronie internetowej www.powiatstrzelecki. pl  w zakładce Starostwo

Procedury nadawania tytułu 
„Zasłużony 

dla Powiatu Strzeleckiego”

 

 

 
     

 

 Powiat Strzelecki oraz Fundacja Togatus Pro Bono  

serdecznie zapraszają mieszkańców Powiatu Strzeleckiego 

na 

PRELEKCJĘ EDUKACYJNĄ,  

na której poruszane będą zagadnienia z zakresu prawa spadkowego  

oraz odwróconego kredytu hipotecznego. 

 Spotkanie poprowadzi radca prawny Łukasz Pasieka.  

Prelekcja odbędzie się 24 września 2018 r. o godz. 11.30 

w sali widowiskowej  Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.  

 

WSTĘP WOLNY !!!! 

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU.  

 

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna
Informacje na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powia-
tu Strzeleckiego znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Pu-
blicznej w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna: http://bip.powiatstrzelecki.
pl/1055/258/harmonogram-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-tere-
nie-powiatu-strzeleckiego.html.

Strzelce Opolskie, dnia 28.09.2018r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostęp-

nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r. 
poz. 1405 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, o wyda-
niu w dniu 28 września 2018r. na rzecz Pana Romana Cytery, decyzji nr 392/18 
o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie zwie-
rząt 242 DJP i 10 silosów na pasze o pojemności 18 m3 każdy, w Poznowicach 
na działce ewid. nr 465/4 obręb ewidencyjny Poznowice, jednostka ewidencyj-
na Izbicko.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architekto-
niczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212, (w godzinach 
pn.730÷1700, wt.÷cz.730÷1530, pt. 730÷1400) można zapoznać się z treścią 
decyzji oraz dokumentacją sprawy.

z up. Starosty Teresa Wanecka 
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Konkurs plastyczny  
na logo PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich ogłasza kon-
kurs plastyczny dla dzieci i młodzieży rodzinnej pieczy zastępczej.  
Celem konkursu jest stworzenie LOGO dla Powiatowego Centrum Pomo-

cy Rodzinie, które będzie wizytówką naszej instytucji. Na uczestników czekają 
wspaniałe nagrody. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tym wyjątko-
wym konkursie. Na prace czekamy do 31.10.2018r.

Rodziny zastępcze się szkolą 
We wrześniu 2018 roku odbył się cykl szkoleń dla rodzin zastępczych z te-

renu powiatu strzeleckiego oraz kadry Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Strzelcach Opolskich. Szkolenia te zorganizowane zostały przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu we współpracy z Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich. 

Podczas szkoleń zrealizowane zostały następujące tematy: „Zaburzenia oso-
bowości, zachowań i rozwoju dzieci”, „Metoda dialogu motywującego - praca 
z trudnym nastolatkiem” oraz „Uzależnienia i ryzykowne zachowania oraz ich 
profilaktyka”. Ze szkoleń skorzystało ponad 20 osób. Szkolenia są idealną for-
mą do dyskusji i wymiany doświadczeń osób pełniących funkcję rodziny za-
stępczej. Cykl szkoleń został zorganizowany w celu podnoszenia kompetencji 
w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Szkolenie kompetencji osób 
bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami odbyło się w związku z zada-
niem 2 projektu partnerskiego pn.: „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr 
systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Ponadto we wrześniu ruszył cykl spotkań dla rodzin zastępczych w ramach 
Grup Wsparcia, które prowadzi psycholog zatrudniony w Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.



Ad multos annos!
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Jesień w Powiatowym 
Centrum Kultury

Wszystkim Jubilatom przekazujemy najserdeczniejsze życzenia w imieniu redakcji: dużo zdrowia,  
uśmiechu i jeszcze wielu lat w jak najlepszym zdrowiu, bez trosk, pełnych słońca.  

Z ogromną przyjemnością możemy dziś 
poinformować, że grono mieszkań-

ców powiatu strzeleckiego, którzy w ostat-
nich dniach świętowali swoje okrągłe uro-
dziny znów się powiększyło: aż pięcioro 
obchodziło okrągłe „dziewięćdziesiątki”. 
Wszystkich z tej okazji odwiedzili przed-
stawiciele władz samorządu powiatowego, 
przekazując Jubilatom listy gratulacyjne, 
urodzinowe upominki, a przede wszyst-
kim- najlepsze życzenia w imieniu całej 
naszej społeczności.

Pan Edward Feliks, mieszkaniec Kolonowskiego  
90 urodziny obchodził 29 września br. W tym dniu 

odwiedził Go wicestarosta Janusz Żyłka.

Pani Łucja Hajduk, mieszkająca w Grodzisku,  
swój jubileusz 90-lecia urodzin świętowała  

24 września br. Życzenia w dniu urodzin  
przekazał Jej starosta Józef Swaczyna.

Pan Zygfryd Szczygieł, mieszkaniec Raszowej, jubileusz 
90-lecia obchodził 28 września br. Życzenia z tej okazji 

przekazał Mu wicestarosta Janusz Żyłka.

Pani Teresa Tkocz, mieszkająca w Poznowicach, 
jubileusz 90-lecia urodzin świętowała 28 września br. 
Z życzeniami z tej okazji pospieszył do Niej Waldemar 

Gaida członek Zarządu Powiatu.

Pani Teresa Dondera, mieszkanka Błotnicy Strzeleckiej, 
rocznicę 90 urodzin obchodziła 1 października br. 

W dniu jubileuszu życzenia przekazał Jej wicestarosta 
Janusz Żyłka.

sprawdzali dokumenty stwierdzają-
ce uprawnienia do kierowania pojaz-
dem czyli prawo jazdy. Jednocześnie 
pamiętać należy, że dowody rejestra-
cyjne nadal będą potrzebne m.in. pod-
czas wizyty na badaniu technicznym, 
przy sprzedaży auta czy podczas wy-
jazdu za granicę.

Podczas kontroli drogowej po-
licjanci dane o pojeździe i doku-
mentach pojazdu będą weryfikować 
w Centralnej Ewidencji Pojazdów 
i Kierowców. Zniesienie obowiąz-
ku posiadania przy sobie dowodu re-
jestracyjnego wiąże się również ze 
zmianą dotyczącą zatrzymywania 
i zwrotu tego dokumentu. Do tej po-
ry dowód rejestracyjny był zatrzymy-
wany fizycznie. W przypadku, gdy 
pojazd nie będzie spełniał wymagań 
ochrony środowiska, będzie zagrażał 
bezpieczeństwu lub porządkowi ru-
chu drogowego funkcjonariusz odno-
tuje zatrzymanie dokumentu w sys-
temie informatycznym. Informacja 
o zatrzymaniu zostanie przekazana 
do Centralnej Ewidencji Pojazdów, 
a kierujący otrzyma - podobnie jak 
dotychczas - pokwitowanie.

Należy też pamiętać, że po 1 paź-
dziernika 2018 r. trzeba mieć przy so-
bie dowód rejestracyjny i dokument 
potwierdzający zawarcie ubezpiecze-
nia OC, jeśli kieruje się pojazd, który 
został zarejestrowany poza granicami 
naszego kraju.

Przy kolizji jej uczestnicy nadal 
nie zawsze muszą wzywać patrol Po-
licji. W sytuacji kiedy wszystkie stro-
ny spisują oświadczenie, dane po-
trzebne dla ubezpieczyciela są za-
warte w prawie jazdy. Natomiast po-
lisę ubezpieczenia OC sprawdzimy 
na podstawie numeru rejestracyjnego 
pojazdu na stronie Ubezpieczeniowe-
go Funduszu Gwarancyjnego pod ad-
resem www.ufg.pl

Ważne informacje dla kierowców – 
zmieniły się przepisy ruchu drogowego

Przypominamy, że od 1 paździer-
nika 2018 r. zmieniły się przepi-

sy ustawy Prawo o ruchu drogowym, 
dotyczące pojazdów zarejestrowa-
nych w Polsce oraz ich kontroli. Kie-
rowcy nie muszą już posiadać przy 
sobie dowodu rejestracyjnego oraz 

dokumentu potwierdzającego zawar-
cie umowy ubezpieczenia OC pojaz-
du. Natomiast taki dokument jest po-
trzebny na przykład przy sprzedaży 
auta.

Podczas kontroli na drodze funk-
cjonariusze w dalszym ciągu będą 


