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Święto Chleba 2018
Do endokrynologa najtrudniej się dostać. Najbliższy wolny termin w poradni endokrynologicznej w Strzelcach Opolskich to 7 października 2025! Szybciej, bo już za dwa lata,
można u nas doczekać się wizyty w poradni urologicznej czy kardiologicznej (to stan na 7
sierpnia br., według portalu http://kolejki.nfz.gov.pl/ ).
Ale… Po co czekać tak długo? Przecież do tych specjalistów – a także do reumatologa,
dermatologa i ortopedy – będzie można dostać się już

27 października tego roku!

W tym dniu już odbędzie się Biała Sobota. Ta prozdrowotna akcja organizowana przez
Zarząd Powiatu Strzeleckiego już po raz piąty – dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Dużych i małych.
Wystarczy tylko się zapisać.
Będzie można to zrobić 9 października w Sali narad Starostwa Powiatowego - od
godz. 8.00 do godz. 18.00. Rejestrować się można osobiście bądź po okazaniu pisemnego
upoważnienia; a dzieci i młodzież do lat 18 oczywiście zarejestrują rodzice.
O Białej Sobocie i wszystkich szczegółach akcji będziemy jeszcze pisać niejednokrotnie,
a dziś dodajmy jeszcze jedno: wszyscy, którzy zechcą skorzystać z porady lekarza specjalisty, będą mieć wykonane wskazane przez niego badania laboratoryjne. Również bezpłatnie.

Panie ministrze,
czekamy zbyt długo!

30 września to data, która koniecznie musi się znaleźć w Państwa terminarzach z zaznaczeniem
UDZIAŁ OBOWIĄZKOWY! W tę wrześniową niedzielę już po raz dziewiąty zapraszamy na „Powiatowe Święto Chleba”. Jak zwykle nie zabraknie wspaniałych, rodzinnych atrakcji. Słowem – gwarantujemy miłą zabawę, ciekawą rozrywkę i wiele uśmiechu. Pogoda też będzie dobra – obiecujemy ;)
A już w następnym numerze uchylimy rąbka tajemnicy i powiemy, kto dla Państwa wystąpi.
Tegoroczna impreza odbędzie się pod hasłem „Przebojowy Powiat!”, zatem i występujące gwiazdy
będą topowe.
Spodziewamy się tłumów. Wśród nich zapewne znajdą się osoby niepełnosprawne, mające trudności z poruszaniem się lub na wózkach. Z myślą o nich pod sceną wyznaczona zostanie specjalna
strefa. Wstęp do niej zapewnią specjalne przepustki, wydawane po wypełnieniu formularza dostępnego w holu starostwa i na stronie internetowej www.powiatstrzelecki.pl. Należy go złożyć lub przesłać
najpóźniej do 28 września br. na adres: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska
2, 47-100 Strzelce Opolskie).
Zgłoszenie można przesłać również drogą elektroniczną na adres: starostwo@powiatstrzelecki.pl.
Liczba osób mogących przebywać w strefie dla osób z niepełnosprawnością jest ograniczona,
a o rezerwacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Niedziela, 30 września
– zapraszamy na POWIATOWE ŚWIĘTO CHLEBA!

Starostowie o zdrowiu

List Starosty Strzeleckiego do Ministra Zdrowia
Długie kolejki do lekarzy specjalistów. Długi czas oczekiwania na niektóre badania i
zabiegi. Znamy to wszyscy. Narzekamy i klniemy. I mamy do tego powody. Najgorsze, że
nie jest to problem nowy. W styczniu 2014 roku wytknął to Polsce Europejski Komitet Praw
Społecznych (ECSR), wskazując naruszenie w naszym kraju Europejskiej Karty Społecznej.
Od roku 2012 analizy dostępu Polaków do lekarzy, zabiegów i specjalistycznych badań
prowadzi Barometr Fundacji Watch Health Care. Z najnowszego, opublikowanego w czerwcu br. raportu Fundacji wynika, że 3,5 miesiąca trzeba czekać w Polsce na wizytę u lekarza
specjalisty.
W 13 dziedzinach medycyny kolejki do lekarzy specjalistów są dłuższe niż wcześniej.
Najbardziej drastyczna jest sytuacja w przypadku endokrynologii (kolejki wydłużyły się o
5,6 miesiąca) oraz otolaryngologii (o 5,1 miesiąca). Dłużej niż pół roku czekać trzeba do
lekarzy z ośmiu specjalności: endokrynologa, stomatologa, chirurga plastycznego, ortopedy
i traumatologa ruchu, otolaryngologa, angiologa, geriatry i immunologa.
Gorszy dostęp do świadczeń zdrowotnych mieszkańców województwa opolskiego w
stosunku do innych województw był tematem sesji Sejmiku Województwa w grudniu ubiegłego roku. To wynik niższej wartości świadczeń w przeliczeniu na mieszkańca, za co odpowiada algorytm dzielenia pieniędzy przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ten temat był również poruszany w styczniu tego roku na Konwencie Starostów Województwa Opolskiego w
siedzibie naszego starostwa.
Teraz sytuacja wygląda tak, że Starosta Strzelecki Józef Swaczyna zdecydował się wystosować pismo do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie właśnie długości
kolejek do poradni specjalistycznych funkcjonujących przy naszym Szpitalu Powiatowym.
Treść listu na str. 4

9 lipca Minister Zdrowia podpisał porozumienie z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych w sprawie
podwyżek płac. Wszyscy są zgodni - podwyżki im się należą, ale pytanie - kto je sfinansuje. Do tej pory
nie opublikowano rozporządzenia w tej sprawie, a to istotne dla szpitali - jeśli nie będą miały pieniędzy, ten obowiązek przejmą na siebie prowadzące je - też nie za bogate - samorządy? Ten temat był
poruszany na ostatnim Konwencie Starostów w Strzelcach Opolskich, 8 sierpnia br.

Powiat
ratuje
zabytki
Więcej czytaj na str. 4
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Sesja Rady Powiatu

Sytuacja w służbie zdrowia w Szpitalu Powiatowym im. Prałata J. Glowatzkiego
oraz stan sanitarny naszego powiatu to dwa wiodące tematy na lipcowej sesji, zwołanej przed sierpniową przerwą.
Materiał podsumowujący rok
2017 w naszym szpitalu zaprezentowała dyrektor Beata Czempiel, a
wcześniej omawiany był szeroko na
posiedzeniach wszystkich komisji
problemowych Rady.
W tym miejscu zasygnalizujemy
w olbrzymim skrócie kilka danych.
Szpital Powiatowy im. Prałata J.
Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
zakończył rok z zyskiem blisko 290
tysięcy złotych. Może to wydawać się
niektórym niewiele, ale przypomnijmy, że strata w roku 2016 wyniosła
grubo ponad milion.
W roku biegłym szpital liczący
178 łóżek przyjął 8618 pacjentów, z
których ok. 23 proc. to pacjenci spoza
terenu powiatu strzeleckiego) Placówka prowadzi też świadczenia z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej, nocnej i świątecznej - przyjęła 9901 pacjentów. W dziesięciu poradniach specjalistycznych funkcjonujących przy
szpitalu przyjęto 22863 pacjentów;
najwięcej w poradni ortopedycznej i
gastrologicznej.
Po audycie przeprowadzonym w
maju ub. roku szpital uzyskał certyfikat ISO 9001:2008, stanowiący potwierdzenie wysokiej jakości w takich
zakresach świadczonych usług jak:
wielospecjalistyczne lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka zdrowotna, pomoc doraźna, badania diagnostyczne, badania profilaktyczne oraz
promocja zdrowia.
Ubiegły rok to również początek
ogromnych zamian modernizacyjnych, które będą miały (a właściwie
już mają w niektórych przypadkach)
na podniesienie poziomu leczenia i
opieki nad pacjentami. Wszystko to za
sprawą rozpoczęcia realizacji czterech
dużych projektów, w których szpital
może liczyć na spore dofinansowanie
ze środków UE. Na trzy z nich szpital uzyskał dofinansowanie z ramach
PROW. Pierwszy, o którym całkiem
niedawno pisaliśmy na naszych łamach po jego zakończeniu, to modernizacja oddziału anestezjologii i intensywnej terapii wraz z dostawą sprzętu.
Wartość tego projektu to ponad 4,2
mln złotych, w tym dofinansowanie
z UE – ponad 3,6 mln zł. Modernizacja (wraz z przebudową oraz dostawą
sprzętu) przewidziana jest też na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i
Noworodków. Zamiast 3-łóżkowych

sal powstaną jedno- i dwułóżkowe,
każda z własnym węzłem sanitarnym. Wartość tej inwestycji to blisko
2,3 mln zł, w tym dofinansowanie z
UE – ponad 1,9 mln zł. Te inwestycje
w połączeniu z projektem „W trosce
o zdrowie matki i dziecka”, na który
szpital zdobył unijne dofinansowanie
(ponad 2,1 mln zł, a dofinansowanie
z UE ponad 1,8 mln zł) w maju ub.r.,
dotyczącym kompleksowej opieki na
kobietą w ciąży, w okresie porodu i
połogu oraz nad dzieckiem do lat 2,
który trwać będzie do 2019, sprawi, że
oddział już cieszący się renomą wśród
pacjentek, jeszcze zyska. I ostatni
projekt – modernizacja pracowni endoskopii wraz z dostawą sprzętu do
tej pracowni oraz pracowni USG i na
blok operacyjny. Jego wartość to blisko 2,3 mln zł, w tym dofinansowanie
unijne wynosi ponad 1,9 mln zł.
Informacja przedstawiona przez
dyrektor szpitala została przyjęta przez
radnych jednogłośnie. W taki sam sposób radni przyjęli uchwałę w sprawie
dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla
którego podmiotem tworzącym jest
Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego.
Podobnie głosowali też nad uchwałą
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy umowy
dzierżawy nieruchomości.
Po informacji przedstawionej
przez Sekretarz powiatu Ewelinę Jelito wynikającą z analizy oświadczeń
majątkowych Radnych i Kierowników
jednostek organizacyjnych Powiatu,
radni wysłuchali Informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca stanu sanitarnego
powiatu za rok 2017, zaprezentowanej
przez dyrektor PSSE Katarzynę Kanozę.
Bardzo skrótowe podsumowanie
tej informacji przedstawia się następująco: stan sanitarny powiatu nie uległ
pogorszeniu i należy go ocenić pozytywnie ze względu na:
• stabilną sytuację epidemiologiczną powiatu. Liczba zachorowań na
choroby zakaźne kształtowała się
na podobnym poziomie w porównaniu do roku poprzedniego,
• stan uodpornienia dzieci obniża
się rokrocznie, ale nadal utrzymuje się na wysokim poziomie,

•

dobry stan sanitarno-techniczny
obiektów użyteczności publicznej,
podmiotów leczniczych, wodociągowych i oświatowych.
Dodajmy kilka danych do tej informacji. W 2017 roku odnotowano
w naszym powiecie 1204 zachorowań
na choroby zakaźne oraz 17.740 przypadki zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne, z czego hospitalizowano 282 osób. W porównaniu z
rokiem 2016 zaobserwowano spadek
zapadalności na płonicę, wirusowe zakażenia jelitowe, biegunki i zapalenia
żołądkowo–jelitowe bliżej nieokreślone, krztusiec, świnkę, różyczkę, wirusowe zapalenie opon mózgowych, ale
wzrost zapadalności na różę, ospę
wietrzną, zatrucia pokarmowe wywołane pałeczkami Salmonella, grypę i
grypopodobne oraz boreliozę. Odnotowano 60 zachorowań na boreliozę,
co jest kontynuacją tendencji wzrostowej z poprzednich lat. W niemal
7 proc. przypadków wystąpił tzw.
rumień wędrujący będący objawem
wczesnej fazy zachorowania. Ponad
70 proc. zachorowań dotyczyło mieszkańców wsi.
Więcej było też zatruć pokarmowych. W porównaniu z rokiem ubiegłym w 2017 r. do 28 wzrosła ilość
przypadków zatruć pokarmowych
wywołanych pałeczkami Salmonella,
z 19 w roku 2016.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Ryszard Nocoń w imieniu swojej komisji przedstawił opinię
na temat informacji o stanie sanitarnym naszego powiatu. - Dyrektor Kanoza podczas omawiania sprawozdania, zwróciła uwagę na stan sanitarny
obiektów powiatowych i leczniczych.
Przykładem szczególnego naruszenia
czystości może być zamknięcie na
parę dni przychodni w Kielczy. Jako
ciekawostkę, dodam że wykonano
prawie 400 kontroli, wydano 35 decyzji nakazowych, ok. 25 mandatów na
kwotę 5200 zł. Nadmienię, że celem
sanepidu nie jest karanie i wydawanie
decyzji, a mieć wpływ na polepszenie stanu sanitarnego Powiatu. Został
również poruszony temat szczepień.
Okazuje się, że ciągle maleje ilość
szczepień przeprowadzonych wśród
dzieci. Statystyki są niepokojące, w
roku 2017 r. stanowiło to ok. 65%
dzieci. W informacji zostały szczegółowo opisane powody odstąpienia

rodziców od szczepień. Ponadto Komisja zajęła się tematem wścieklizny.
Jedyny śmiertelny przypadek miał
miejsce 20 lat temu w okolicach Olsztyna. Komisja przyjęła sprawozdanie jednogłośnie, nie zgłaszając uwag.
Również jednogłośnie informację
przyjęli radni.
W dalszej części obrad radni przyjęli uchwały w następujących sprawach:
- nowelizacji uchwały z dnia 31
stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat
Strzelecki organy prowadzące
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania
- zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć
oraz przyznawania zwolnienia
od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych, dla dyrektorów
i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska
kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki
- nowelizacji uchwały z dnia 28
lutego 2018 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez
Powiat Strzelecki, na który przeznacza się w 2018 roku środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i
wysokości środków na ich finansowanie
- nowelizacji uchwały z dnia 28
grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na
rok 2018
- w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Strzeleckiego
oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
- zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego
- wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz
określenia rodzaju należności pieniężnych Powiatu Strzeleckiego,
którego dane są przekazywane do
rejestru
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego
na lata 2018-2021
- zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok
2018 (16 za, 2 wstrzymujące się)
Zanim ta uchwała została przyjęta,
radny Andrzej Wróbel zabrał głos. Na Komisji Budżetu zwróciłem uwagę
na wyasygnowanie kwoty 100.000 zł
przeznaczonej na modernizację elewacji budynku sali gimnastycznej Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy.
Ze sprawozdania z prac z Zarządu
wynika, że w sprawie przeznaczenia
kwoty nie było jednomyślności. Zastanawiam się, czy jest sens przeprowadzenia zadania, jeśli nieopodal jest

niewykorzystana sala sportowa byłego
gimnazjum.
Członek Zarządu Waldemar
Gaida: - Nie wiem, skąd Pan Radny posiada informację o możliwości
użytkowania obiektu. Przypomnę,
że stworzyliśmy MOW, żeby po potencjalnych zmianach organizacyjnych związanych z SOSW, tego typu
placówka w pełni funkcjonowała.
Niestety, to już 3 rok z kolei, gdy ze
względu na ograniczone środki na poziomie tworzenia budżetu, wniosek
Dyrektora jest odrzucany. Należałoby wspomnieć, że Powiat Strzelecki
odpowiedzialny jest za część standaryzacji obiektów. Nie widzę niezdecydowania Zarządu, ponieważ głos
„wstrzymujący się” nie jest głosem
przeciwnym. Z wiedzy jaką posiadam,
wynika, że Gmina Leśnica ma plany
co do wykorzystania obiektu byłego
gimnazjum. Podkreślę, że sala jest nie
tylko obiektem sportowym, ale jednocześnie służy m.in. jako aula spotkań,
zajęć rehabilitacji i innych. Jako organ
prowadzący nie możemy pozwolić na
to, aby w jakiś sposób sala przestała
istnieć, a obecnie stan techniczny zagraża bezpieczeństwu dzieci i młodzieży tam przebywających.
Kolejna przyjęta na tej sesji
uchwała dotyczyła udzielenia dotacji
z budżetu Powiatu Strzeleckiego na
prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków (o
czym piszemy w innym miejscu).
W kolejnym punkcie obrad radny Joachim Szostok w imieniu Stowarzyszenia Kobiet Żędowickich w
Żędowicach złożył serdeczne podziękowania Zarządowi za objęcie patronatem Starosty Strzeleckiego współudziału członków chóru św. Cecylii
w Żędowicach w oprawie muzycznej
partnerskiej Gminy Zawadzkie na
Słowacji oraz przyznanie wsparcia
rzeczowego na uszycie strojów kobiecych. Dodam, że jest to festiwal rangi
międzynarodowej, będą występować
zespoły m.in. z Węgier, Słowacji i najprawdopodobniej z Czech.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Gizela
Szendzielorz
przedstawiła informację o pracy komisji. – Osiemnastego lipca Komisja Rewizyjna gościła w Szkolnym
Schronisku Młodzieżowym w Górze
Św. Anny. Tematem spotkania była
kontrola schroniska oraz w drugiej
części kontrola realizacji projektu,
współfinansowanego ze środków UE
w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura Środowisko na
lata 2014-2020, remontu Amfiteatru
oraz Pomnika Czynu Powstańczego - przedstawiony przez Członka
Zarządu Waldemara Gaida oraz
Naczelnika Wydziału Inwestycji i
Zarządzania Funduszami Starostwa Powiatowego Marcina Hurka.
Pokrótce nadmienię, że w budynku
niezbędna jest wymiana okien, pozostałe warunki są godziwe dla przybywających. Dyrektor Danuta Kupny
zwróciła uwagę, że w swej działalności starają się stawiać na jakość wykonywanej usługi.
Oprac. Marta Górka
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Radni oceniają kadencję
Ryszard Nocoń

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, członek Komisji
Gospodarczej, członek Rady
Społecznej Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego
Kończąca się kadencja jest dla
mnie piątą w samorządzie powiatowym.
Miałem w niej zaszczyt ponownie
przewodniczyć Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu.
Zakres prac tej komisji jest bardzo rozległy, gdyż obejmuje porządek
publiczny i bezpieczeństwo obywateli,
ochronę przeciwpożarową i przeciwpowodziową oraz ochronę i promocję
zdrowia.
W pracach Komisji Bezpieczeństwa prawie na każdym posiedzeniu
przewijał się temat Szpitala Powiatowego. Jeżeli była taka potrzeba, to
radni wielokrotnie wspierali szpital
dotacjami na zakup sprzętu, czy modernizacje szpitala. W bieżącym roku
szpital jest w trakcie realizacji szerokiego zakresu modernizacji, co jest
możliwe m. in. dzięki wsparciu powiatu
Wiele uwagi w pracach komisji
radni poświęcali sprawom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Komendant Powiatowy Policji był częstym
gościem na posiedzeniach tej komisji,
przedstawiając stan bezpieczeństwa w
powiecie.
Godna podkreślenia jest wzorcowa praca członków tej komisji w

rozwiązywaniu problemów, pomimo
odmiennych czasem poglądów. Na
posiedzeniach dominuje zawsze rzeczowa dyskusja nad problemami, a nie
kierowanie się interesem wąskiej grupy mieszkańców.
Przynależność do opcji politycznej też nie była przeszkodą w próbach
znalezienia kompromisu w trudnych
tematach. A takich nie brakowało.
Drugim obszarem mojej działalności w Radzie Powiatu jest udział
w pracach Komisji Gospodarczej. W
sprawach wymagających zapoznania radnych z utylizacją odpadów na
masową skalę, przydatnym była moja
znajomość tego tematu wynikająca
z pracy w Cementowni Górażdże, w
której spalane są w dużych ilościach
odpady plastikowe i gumowe (w tym
całe opony). Członkowie tej komisji
mieli możliwość zapoznania się z termiczną utylizacją odpadów w piecach
obrotowych do wypału klinkieru na
zorganizowanym przeze mnie posiedzeniu wyjazdowym w Cementowni
„Górażdże”.
Problemem przy aktualnym stanie
finansów jest stan dróg powiatowych.
Narastający rozdźwięk pomiędzy
złym stanem wielu dróg, a możliwościami finansowania ich modernizacji

i remontów wpływa frustrująco na
radnych. Dzięki programom unijnym
umożliwiającym sfinansowanie części kosztów, udało się w tej kadencji
zmodernizować kilka znaczących i
niezwykle istotnych dla mieszkańców
odcinków dróg powiatowych, m. in.
drogę ze Strzelec Opolskich do Dolnej, ulicę Zakładową w Strzelcach
Opolskich i drogę w powiatową w
Rozmierce. Odnowiono również nawierzchnię na wielu odcinkach dróg w
całym powiecie. Pierwszy raz w mojej
20-letniej działalności radnego mam
poczucie dużego postępu w modernizacji i utrzymaniu dróg powiatowych.
Dopóki nie zmieni się system finansowania dróg powiatowych na najwyższym szczeblu, to nie ma co myśleć o
znaczącej poprawie ich stanu.
Właśnie stan dróg powiatowych,
który poprawia się w sposób niezadawalający od początku istnienia samorządu powiatowego pozostawia we
mnie niedosyt związany ze skutecznością jego działania.
Godna podkreślenia jest praca
wszystkich radnych na sesjach Rady
Powiatu. Dominuje rzeczowa dyskusja, bez wzajemnego wypominania sobie przeszłości i odnoszenia się do interesów wąskiej grupy mieszkańców.
Radni są nastawieni na rozwiązywanie
aktualnych problemów, co skutkuje
sprawnym przebiegiem każdej sesji.
Współpraca z tak nastawionymi radnymi daje poczucie dobrze spełnionego obowiązku radnego i to pomimo
pewnych nie do końca zrealizowanych
zamierzeń i planów związanych z zaspokojeniem potrzeb mieszkańców
powiatu zgodnie z kompetencją samorządu powiatowego.
Pomimo braku środków finansowych na spełnienie wszystkich potrzeb mieszkańców (szczególnie tych
związanych ze stanem dróg powiatowych, o czym wspomniałem wyżej)
mam poczucie wyboru przez radnych
optymalnych rozwiązań na miarę posiadanych możliwości finansowych.

Za nami połowa wakacji
Policja podsumowuje zdarzenia:
6 wypadków, 1 ofiara śmiertelna, 7 osób rannych, 68 kolizji, 530 mandatów
Dla dzieci i młodzieży to okres
wolny od nauki szkolnej, dla dorosłych okres urlopów i wyjazdów na
odpoczynek. W tym czasie policjanci
dbają o bezpieczeństwo obywateli w
szczególny sposób. A wszystko po to,
abyśmy z wakacji powrócili tylko z
dobrymi wspomnieniami.
Wakacje to czas wyjazdów i zdecydowanie większej ilości autokarów
poruszających się po drogach naszego
powiatu. Dobrym zwyczajem stało się
już kontrolowanie przez policjantów
ruchu drogowego autokarów, które zawiozą dzieci na wycieczki czy obozy.
W powiecie strzeleckim uruchomiony
został punkt kontroli autokarów.
Kontrolę taką może zgłosić każdy - rodzic czy opiekun wycieczki.
W samych Strzelcach Opolskich taki
punkt kontrolny znajduje się przy
placu Dworca PKS Strzelce Opolskie
(Strzelce Opolskie ul. Powstańców
Śląskich). Do tej pory policjanci skontrolowali 19 autokarów. W żadnym
przypadku nie ujawniono nieprawidłowości.

Ponadto policjanci ruchu drogowego monitorują bezpieczeństwo na
drogach, kontrolując prędkość, stan
techniczny pojazdów, sposób przewożenia dzieci i trzeźwość kierujących.
Reagują na przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym, zwracając
szczególną uwagę na osoby stwarzające swoją jazdą zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.
Każdego dnia strzeleccy funkcjonariusze sprawdzają stan trzeźwości kierowców. W trakcie wakacji skontrolowano ponad 2630 pojazdów oraz
przeprowadzono blisko 3900 kontroli
trzeźwości kierujących. 22 kierowców
zdecydowało się na jazdę pod wpływem alkoholu.
Od początku wakacji na terenie
powiatu strzeleckiego doszło do 6 wypadków drogowych, w których zginęła jedna osoba, a 7 zostało rannych. W
tym czasie, w naszym powiecie odnotowaliśmy 68 kolizje.
Wciąż główną przyczyną zdarzeń
na drogach jest nadmierna prędkość,
nie udzielenie pierwszeństwa czy

prędkość niedostosowana do warunków drogowych. Funkcjonariusze
ruchu drogowego w tym okresie nałożyli ponad 530 mandatów karnych
na kierujących pojazdami, głównie
za zbyt szybką jazdę. Zatrzymali 75
dowodów rejestracyjnych. 11 kierujących straciło uprawnienia za przekroczenie prędkości o więcej niż 50
km/h w terenie zabudowanym.
Panujące obecnie wysokie temperatury mają znaczący wpływ na
nasz organizm i mogą powodować
wydłużenie czasu reakcji, złe samopoczucie, utrudnioną koncentrację
czy zaburzenia wzroku.
Przypominamy i apelujemy by
kierowcy jak najczęściej korzystali
z przerw w trakcie długich podróży, spożywali duże ilości płynów i
pamiętali o swoich pasażerach, w
szczególności o dzieciach i o nie
pozostawianiu ich samych w pojazdach podczas robienia zakupów.
Apelujemy o rozsądek, ostrożność i
trzeźwe myślenie podczas letniego
wypoczynku.

Hubert Ibrom

Przewodniczący Komisji Gospodarczej, członek Rady Społecznej Szpitala Powiatowego
im. Prałata J. Glowatzkiego
Serdecznie dziękuję mieszkańcom
gminy Ujazd i Leśnica. Za głosy, które umożliwiły mi zostanie radnym, za
rozmowy, które kierunkowały moje
postępowania oraz za krytykę, która
mobilizowała mnie do dalszej pracy.
Przez te cztery lata uczestniczyłem
w niezliczonych spotkaniach, które
ukształtowały mój sposób myślenia i
działania w samorządzie. To zostanie
ze mną na zawsze i za to każdemu z
osobna dziękuję.
Każdy radny jest zobowiązany
dbać o rozwój całego powiatu strzeleckiego, jednak nie ma co ukrywać, że
w kończącej się kadencji, najbardziej
cieszyłem się z inwestycji wykonywanych w mojej gminie Ujazd.
Jeszcze parę lat wstecz, mało kto
by przypuszczał, że można wyremontować zapomnianą przez lata drogę
Wydzierów - Niezdrowice, w Starym
Ujeździe wątpiono, czy kiedykolwiek
zostanie odnowiony murek oporowy, a
dla większości mieszkańców chodnik
przy drodze powiatowej był mglistym
marzeniem.
Teraz jest inaczej.
Jeździmy z każdym rokiem po coraz to lepszych drogach, przy których
są piękne chodniki.
Dzięki zgodnej pracy zespołowej
pomiędzy Radą i Zarządem Powiatu,
Burmistrzami i Wójtami, sołtysami
i radnymi gminnymi, pięknieje nie
tylko moja, ale również wszystkie pozostałe gminy naszego powiatu. Oczywiście jest jeszcze mnóstwo pracy w
tym obszarze, jednak kurs działania
jest obrany w najlepszym możliwym
kierunku.
Trzeba podkreślić nie tylko inwestycje realizowane na drogach - choć

te są najbardziej oczekiwane, ale również w szpitalu powiatowym, domach
pomocy społecznej czy szkołach, które są jedne z najlepszych w województwie opolskim.
W tej kadencji byłem przewodniczącym komisji gospodarczej. Zajmowaliśmy się m. in. następującymi
tematami: nieuczciwymi praktykami konsumenckimi, na które każdy,
szczególnie nasze ołmy i ołpy są najbardziej narażone, problemem kanału
Hutniczego w Zawadzkiem, którego
przynależność nie jest ustalona oraz
problemem smogu, który wraca jak
mantra w okresie grzewczym.
Ponadto jako reprezentant gminy
Ujazd zasiadałem w Radzie Społecznej Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich. Służba zdrowia od
wielu lat jest w naszym kraju chora.
Permanentny brak pieniędzy oraz personelu, nie ułatwia funkcjonowania
tego obszaru. Jednak mimo wszystko
możemy z lekką nutą optymizmu patrzeć w przyszłość. To dzięki potężnym inwestycjom, tj. zakupy nowoczesnych sprzętów medycznych czy
odnowa poszczególnych oddziałów,
przez które nasz szpital z każdym rokiem się modernizuje, a przez otwarcie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim, jest większa szansa na
pozyskanie kadry medycznej.
Na koniec chciałbym wszystkim
powiedzieć, żeby nie bali się chwytać
samorządności we własne ręce. Jeśli
nam się coś nie podoba (lub odwrotnie), jeśli mamy jakieś pomysły czy
uwagi, to nie bójmy się pójść do naszego radnego i mu o tym powiedzieć.
W ten sposób razem możemy zmieniać nasz małą ojczyznę na lepsze.

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ś.p. doktora Andrzeja

Banysia

wieloletniego
Ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
w Szpitalu Powiatowym im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
Rodzinie i bliskim serdeczne wyrazy współczucia
składają
Starosta Powiatu Strzeleckiego,
Zarząd oraz Rada Powiatu Strzeleckiego.
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Panie ministrze,
czekamy zbyt długo!

dok. ze str 1

Powiat ratuje zabytki
i daje 120 tysięcy

List Starosty Strzeleckiego do Ministra Zdrowia
Strzelce Opolskie, dn. 08.08.2018 r.

Sz. P.
Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia

Panie Ministrze,
w Strzelcach Opolskich funkcjonuje Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego, którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki. W ramach
struktury organizacyjnej Szpitala, zgodnie z przyjętym w dniu 27 grudnia 2017 r.
Regulaminem Organizacyjnym, działają poradnie specjalistyczne.
Chciałbym zwrócić uwagę, iż według informacji o kolejkach pacjentów
pierwszorazowych oczekujących na rejestrację termin wizyty u niektórych specjalistów jest bardzo odległy np.
Przypadek pilny

Przypadek stabilny

09.07.2020
13.08.2019
19.12.2018

02.09.2025
14.04.2020
03.06.2020

Poradnia Endokrynologiczna
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Urologiczna

Powyższa tabela obrazuje, iż koniecznie należy podjąć działania mające na
celu zapewnienie właściwej ochrony zdrowia mieszkańców Opolszczyzny. W
przypadku, kiedy lekarz oceniając stan zdrowia pacjenta zaleca mu w trybie pilnym wizytę u specjalisty to w ramach poradni specjalistycznej endokrynologicznej działającej przy Szpitalu w Strzelcach Opolskich, na podstawie zawartego
kontraktu z NFZ, wyznaczony mu zostaje termin wizyty na 09 lipca 2020 r. Tak
długie oczekiwanie na wizytę może w konsekwencji spowodować narażenie pacjenta na znalezienie się w sytuacji zagrożenia życia .
Zwracam się więc do Pana Ministra o podjęcie działań, które spowodują
wzrost kontraktów na leczenie w Poradniach. Być może szybka diagnoza w Poradni wykluczy konieczność kosztochłonnego leczenia w przyszłości.
Liczę na zrozumienie i podjęcie działań w trosce o zdrowie mieszkańców
Opolszczyzny.
Z poważaniem
Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Tuż po podpisaniu umów

Kultura i ochrony zabytków i opieki nad zabytkami to jedno z zadań własnych samorządu powiatowego. Co
roku Powiat Strzelecki wspiera dotacjami zabytki na naszym terenie, z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.
Na ostatniej, lipcowej sesji, Rada Powiatu podjęła uchwałę o przyznaniu dotacji na trzy zabytki. Dzień później, 26 lipca, w siedzibie Starostwa Strzeleckiego nastąpiło oficjalne podpisanie umów pomiędzy Powiatem
Strzeleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego a wnioskodawcami, zarządzającymi tymi
zabytkami.
1. Parafii Rzymskokatolickiej Św.
Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich na dofinansowanie zadania:
Remont drewnianego kościoła
cmentarnego pw. Św. Barbary w
Strzelcach Opolskich w wysokości 60.000,00 zł

2. Prowincji Zgromadzenia Braci
Szkół Chrześcijańskich w Kopcu
na dofinansowanie zadania: Termomodernizacja obiektu zabytkowego Zameczek wraz z remontem
kolorystyki elewacji w zakresie
skrzydła północnego parter pom.
nr 4 w wysokości 40.000,00 zł.

3. Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy na dofinansowanie zadania:
Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku - ołtarz boczny Adoracji Matki Boskiej z kościoła pw.
Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy w wysokości 20.000,00 zł.

tów, które sprawiają im największe
trudności (matematyka, fizyka, biologia, geografia, chemia), brać udział
w zajęciach tematycznych, takich jak
zajęcia z przedsiębiorczości, zajęcia
patriotyczne i historyczne, gazetka
szkolna, chór szkolny czy biuro podróży. Grupy tematyczne nieraz zajęcia
realizowały poza szkołą, w formie wyjazdów np. na festiwale, warsztaty, targi
itp. Grupa prowadząca biuro podróży
zorganizowała i pojechała na dwie,
dwudniowe wycieczki: do Kłodzka i
Zakopanego. Poza tym uczniowie w
ramach zajęć z fizyki z wykorzystaniem
niestandardowych metod nauczania
udali się na pokazy laboratoryjne na
uczelnie wyższą. Każdy z chętnych
uczniów mógł również skorzystać z
indywidualnych porad edukacyjno-zawodowych oraz warsztatów zawodoznawczych w szkole.
Przypominamy, że projekt pn.
„Wiem więcej – mogę więcej” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 20142020, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie
kształcenia ogólnego skierowany jest
do uczniów szkół ponadgimnazjalnych

z terenu Powiatu Strzeleckiego, tj.:
− Liceum Ogólnokształcącego z
Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Władysława Broniewskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w
Strzelcach Opolskich;
− Technikum w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w
Strzelcach Opolskich;
− Liceum Ogólnokształcącego im.
Mieszka I i Technikum w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem.
Wa r t o ś ć p r o j e k t u w y n o s i
1.637.616,00 zł, w tym dofinansowanie stanowi 1.555.735,20 zł, tj .95
proc. Wkład własny Powiatu wynosi
81.880,80 zł.

Wiem więcej – mogę więcej

Z końcem czerwca br. Powiat
Strzelecki zakończył pierwszą część
dwuletniego projektu pn.: ,,Wiem
więcej – mogę więcej”, tj. cykl zajęć prowadzonych w roku szkolnym
2017/2018. Uczniowie mieli okazję
skorzystać z wielu zajęć i podszkolić się
w niejednej dziedzinie, co z pewnością

wpłynie tylko i wyłącznie pozytywnie
na ich dalszą naukę, a w przyszłości
pracę. W ramach kursów językowych
zostały przeprowadzone certyfikowane
egzaminy językowe:
− z języka angielskiego FCE,
− z języka niemieckiego TELC B1,
− z języka rosyjskiego TELC A2,

z języka francuskiego TELC A2.
Dodatkowo dla uczniów biorących
udział w zajęciach komputerowych zostały także przeprowadzone zewnętrzne
egzaminy komputerowe ECDL BASE
z możliwością uzyskania certyfikatów.
W ramach pozostałych zajęć uczniowie
mogli m.in. podszkolić się z przedmio−

Kolejne zajęcia, na które już serdecznie zapraszamy uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu
Strzeleckiego, rozpoczną się po wakacjach.
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Strzelecka Policja
obchodziła swoje święto

Starosta Józef Swaczyna przekazuje trzem wyróżnionym policjantom „czeki”,
czyli przyznane im nagrody
Powiatowe obchody Święta Policji w Strzelcach Opolskich odbyły się w strzeleckim
Starostwie. Policjanci otrzymali wyróżnienia i nagrody. Były też mianowania na kolejne
stopnie służbowe. W obchodach Święta Policji uczestniczył między innymi pełniący obowiązki Zastępca Komendanta Wojewódzki Policji w Opolu podinsp. Bogdan Piotrowski,
Wojewoda Opolski, Starosta Strzelecki, przedstawiciele władz samorządowych, służb
mundurowych oraz prokuratury.
27 lipca w Strzelcach Opolskich odbyły się Powiatowe Obchody Święta Policji. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.00 mszą świętą w Parafii św. Wawrzyńca. Nabożeństwo
w intencji policjantek, policjantów, pracowników cywilnych oraz ich rodzin odprawił kapelan strzeleckich policjantów - Proboszcz ks. Rudolf Nieszwiec.
Po mszy odbyły się główne uroczystości w strzeleckim Starostwie, których gospodarzem był Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich podinsp. Witold Apolinarski. W obchodach uczestniczyli: pełniący obowiązki Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, Wojewoda Opolski, Starosta Powiatu Strzeleckiego, przedstawiciele
władz samorządowych, służb mundurowych, prokuratury oraz rodziny i bliscy funkcjonariuszy.
Tegoroczne obchody dodatkowo związane są z 100-leciem Odzyskania Niepodległości
oraz 99. rocznicą powstania Policji.
W tym roku we wszystkich korpusach policyjnych awansowało 35 funkcjonariuszy.
Zarząd Powiatu Strzeleckiego wyróżnił trzech policjantów za działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa na terenie powiatu strzeleckiego.
Zaproszeni goście na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich
podinsp. Witolda Apolinarskiego złożyli podziękowania oraz gratulacje dla policjantów za
ich codzienną ciężką służbę.

Funkcjonariusze awansowani na wyższe stopnie:
Podinspektorem Policji został
1. nadkom. Marcin Jastrzębski
Nadkomisarzem Policji
1. kom. Dariusz Mazurek
Komisarzem Policji
1. podkom. Iwona Górecka
2. podkom. Jacek Zalejski
Aspirantem sztabowym Policji
1. st. asp. Zbigniew Chałat
2. st. asp. Piotr Klimek
3. st. asp. Paweł Serek
4. st. asp. Adam Tymiński
5. st. asp. Justyna Woźniak
Młodszym aspirantem Policji
1. sierż. sztab. Marcin Klyssek
2. sierż. sztab. Aneta Kubas
3. sierż. sztab. Piotr Morawski
Sierżantem sztabowym Policji
1. st. sierż. Mariusz Bedynek
2. st. sierż. Michał Waga
Starszym sierżantem Policji
1. sierż. Natalia Cyris
2. sierż. Magdalena Godlewska
3. sierż. Paweł Goral
4. sierż. Daniel Grabarczyk
5. sierż. Dorota Janać
6. sierż. Maria Kazimierczak

7. sierż. Ewa Małaczyńska
8. sierż. Rafał Parkitny
9. sierż. Renata Płukis
10. sierż. Szymon Sikora
11. sierż. Katarzyna Straszewska
Sierżantem Policji
1. st. post. Marcin Golec
2. st. post. Przemysław Grabarczyk
3. st. post. Grzegorz Pietruszka
4. st. post. Krzysztof Pokajewicz
5. st. post. Roland Swaczyna
6. st. post. Maciej Swoboda
7. st. post. Jakub Szatkowski
8. st. post. Dawid Wyrwich
Starszym Posterunkowym Policji
1. post. Marta Białek
2. post. Jakub Jahimczyk
3. post. Sandra Lisoń
4. post. Kamil Pawlik
5. post. Daniel Stosik
6. post. Sebastian Warliński
7. post. Kamil Wypych
Nagrody Starosty otrzymali:
1. asp. sztab. Witold Galeja
2. asp. sztab. Adam Tymiński
3. mł. asp. Piotr Morawski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 11 sierpnia 2018 r.
zmarł
Lekarz Andrzej

Banyś

Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich w latach 1984-2012.
Odznaczony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.
Odszedł wielki i szlachetny człowiek.
Niezastąpiony mistrz i przyjaciel wielu pokoleń lekarzy.
Żonie i Rodzinie pragniemy złożyć wyrazy głębokiego współczucia.
Dyrekcja i pracownicy Szpitala Powiatowego w Strzelcach Op.
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125 lat OSP Kielcza

W niedzielę 29 lipca br. OSP Kielcza świętowała jubileusz 125-lecia
istnienia. Tak więc jest to najstarsza l
(lub, jak chcą niektórzy – jedna z najstarszych ochotniczych jednostek strażackich w naszym powiecie.
Uroczystości rozpoczęły się od

mszy świętej w intencji byłych i
obecnych druhów. Potem wszyscy
przenieśli się na boisko w Kielczy,
gdzie wręczono wyróżnienia zasłużonym strażakom, a potem bawiono się
na festynie, zwieńczonym pokazem
sztucznych ogni. W uroczystościach

uczestniczyli przedstawiciele władz
samorządowych wszystkich szczebli z
Marszałkiem Województwa Opolskiego Andrzejem Bułą, Starostą Powiatu
Strzeleckiego Józefem Swaczyną oraz
Burmistrzem Zawadzkiego Mariuszem Stachowskim na czele.

Sanepid radzi

Jak uniknąć zatruć pokarmowych?
Wakacje to przyjemny czas wypoczynku i relaksu. Sprzyjająca pogoda zachęca
nas do spędzania czasu na świeżym powietrzu, organizowaniu wycieczek i pobytów
w miejscach z dala od domu. Jednak jest
to również czas zwiększonej podatności
na zatrucia pokarmowe. Wiele czynników
wpływa na jakość żywności, którą spożywamy m.in. wysoka temperatura, która
przyspiesza psucie się żywności, kupowanie żywności w przypadkowych miejscach,
gdzie nie zawsze widać zachowane zasady
higieny, brak utrzymania należytej własnej
higieny osobistej.
Zatrucia pokarmowe – to zachorowania przebiegające z objawami ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego, który występuje albo po spożyciu pokarmów skażonych
niektórymi bakteriami lub ich toksynami,
albo spowodowany jest spożyciem pokarmów zawierających substancje toksyczne
pochodzenia niebakteryjnego. Bakteryjne
zatrucia pokarmowe wywołane są najczęściej przez gronkowce, pałeczki Salmonella,
Shigella, Escherichia coli, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens.
Oto kilka zasad, które pomogą nam
ustrzec się przed zatruciami pokarmowymi.

-

-

-

Ostrożność na co dzień
Zakażone produkty mają czasem smak
i zapach zjełczałego tłuszczu – takich
unikajmy!
Unikajmy puszek, które mają wzdęte
wieczka.
Pamiętajmy o myciu rąk po wyjściu
z toalety i przed przygotowaniem posiłków.
Higiena kuchni
Utrzymujmy w czystości naczynia,
sprzęt kuchenny i samą kuchnie (ulubionym siedliskiem bakterii są wilgotne gąbki, zmywaki, drewniane deski
do krojenia mięsa).
Przechowujmy żywności w odpowiednio niskiej temperaturze.
Zapobiegajmy rozmrażaniu i ponownemu zamrażaniu żywności.
Zabezpieczajmy żywności przed
dostępem
owadów
i
gryzoni.
- Myjmy dokładnie owoce i warzywa
- bakterie, a także pleśnie i drożdże,
występują szczególnie w miejscach
uszkodzeń miąższu i skórki. Są to np.
bakterie fluoryzujące, gnilne, przetrwalnikowe, które mogą być przyczyną duru brzusznego, czerwonki,
żółtaczki.

-

Nie trzymajmy produktów w otwartych puszkach. Jeżeli nie zostały spożyte od razu, należy przełożyć je np.
na talerz i przechować w lodówce do
kilkunastu godzin.
- Konserwy przygotowywane w domu
najlepiej sterylizować przez 3 kolejne
dni, w odpowiednio wysokiej temperaturze. Jeżeli je tylko pasteryzujemy,
trzeba je przechowywać w temperaturze poniżej 5°C.
Zasada ograniczonego zaufania do
producenta
- Unikamy lodów, kremówek i innych
ciastek pochodzących od nieznanych
wytwórców i przygodnych sprzedawców.
- Nie kupujmy mięsa, drobiu i ryb niewiadomego pochodzenia.
- Sprawdzajmy datę przydatności żywności do spożycia
Zasada szybkiej konsumpcji
Zatrucia pokarmowego również unikniemy, jeśli łatwo psujący się produkt
spożywczy spożyjemy zgodnie ze wskazaniem na opakowaniu lub możliwie bezzwłocznie.
Justyna Żołnierz
Kierownik Oddziału Higieny

Czwarte urodziny
Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorów
20 lipca na festynie w motelu leśnym
w Strzelcach Opolskich Strzeleckie Stowarzyszenie Seniorow, które przekroczyło już
500 członków obchodziło swoje czwarte
urodziny. Zrzesza ono nie tylko emerytów,
lecz również osoby pracujące, wszystkich
50 + są to tzw. seniorzy młodsi dla których
Stowarzyszenie ma w swoim programie
imprezy o charakterze wyczynowym jak
pływanie, wędrówki po górach, spływy kajakowe itp. Dla osób starszych oferuje turnusy rehabilitacyjne i wypoczynkowe, wycieczki krajowe i zagraniczne, oraz szereg

imprez lokalnych o charakterze rozrywkowym jak grupowe wyjścia na strzeleckie
spotkania teatralne w SOK-u, czy koncerty
operetkowe w PCK-u.
W dniach 23 czerwiec - 7 lipca miał
miejsce czternastodniowy turnus rehabilitacyjny w Iwoniczu –Zdroju, w którym za
1100 zł z transportem i dwoma zabiegami
dziennie korzystało 48 osób. Podobny turnus odbędzie się w Darłówku na przełomie
sierpnia i września, oraz w Ciechocinku.
Atrakcyjną imprezą lokalną będzie 20 października Dzień Pieczonego Świniaka i za-

bawa andrzejkowa. Rok zakończymy spotkaniem opłatkowym z kolacją wigilijną.
Przez cały rok aktywnie w trzech grupach
ćwiczymy aquafitness . Od sierpnia przez
3 miesiące jedną z grup dofinansowywać
będzie Gmina Strzelce opłacając wstępy na pływalnię, a pozostałe dwie grupy
Starostwo opłacając instruktorkę. Siedziba
Stowarzyszenia mieści się w OPS przy ul.
Krakowskiej 16/25 dyżurujemy w środy w
godz. 9.00 – 11.00. Zapraszamy.
Prezes Stowarzyszenia
– Janusz Wnuk

CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W STRZELCACH OPOLSKICH UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 3
TEL. 77 4612701, www.ckziu-strzelce.pl
oferuje

b e z p ł a t n e k s z t a ł c e n i e d o r o s ł y c h w f o r m i e:
• liceum ogólnokształcącego
• kwalifikacyjnych kursów zawodowych
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Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

Lokalny Punkt Informacyjnych
Funduszy Europejskich
w Kędzierzynie-Koźlu
zaprasza na:

Spotkanie informacyjne
dot. możliwości wsparcia z FE
na otworzenie
działalności gospodarczej
które odbędzie się:

Szkolenia
dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opolu przeprowadzi cykl
szkoleń dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Strzeleckiego.
Szkolenia odbędą się we wrześniu br. w sali Starostwa Strzeleckiego.
Podczas trzech dni szkoleń realizowane będą następujące tematy:
„Metoda dialogu motywującego - praca z trudnym nastolatkiem”, „Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci” oraz „Uzależnienia i ryzykowne
zachowania młodzieży oraz ich profilaktyka”.
Szkolenia mają na celu podnoszenie kwalifikacji osób pełniących funkcję
rodziny zastępczej na terenie naszego powiatu. Przeszkolonych zostanie około
40 osób. W szkoleniach udział wezmą również koordynatorzy rodzinnej pieczy
zastępczej zatrudnieni w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach
Opolskich.
Szkolenia stacjonarne podnoszące kompetencje w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego, zadanie 2 pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu
wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

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

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich,
ul. Gogolińska 2a, sala nr 5
(sala jest dostosowana do potrzeb
osób z niepełnosprawnością ruchową)

Więcej informacji:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/
spotkanie-informacyjne-w-strzelcach-opolskich-dotyczace-wsparcia-na-otwarcie-dzialalnosci-gospodarczej/

ZGŁOSZENIA:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePV2-kVnMKhbabS388dDS6JB3He3BB0baEQ38Rcly4A99zGA/viewform?usp=sf_link

Partnerem
spotkania jest:

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka zaprasza na
IV Rajd Rowerowy SZS
Uczestnictwo jest nieodpłatne
Termin: 1 września, godz. 10.00 (zbiórka ok. 9.15)
Miejsce: Strzelce Opolskie, pl. Myśliwca 1
Trasa: Strzelce Opolskie – Niezdrowice – Ujazd – Warmątowice – Strzelce Op.
(ok. 44 km)
W programie rajdu zaplanowany jest zwiedzanie ruin Pałacu Biskupów Wrocławskich w Ujeździe oraz piknik z konkursem w Warmątowicach.
Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników – do 50 osób (decyduje kolejność zgłoszenia).
Zainteresowani udziałem, powinni przesłać Kartę zgłoszeniową drogą elektroniczną na adres szs@ziemiastrzelecka.pl.
Więcej informacji, w tym Regulamin i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na
stronie internetowej: www.ziemiastrzelecka.pl.

Informacje na temat zasad
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu
udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego znajdziecie Państwo
na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna: http://bip.
powiatstrzelecki.pl/1055/258/
harmonogram-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-terenie-powiatu-strzeleckiego.html.

OFERTY PRACY

14.08.2018 r. godz. 12.30

organizator spotkania
Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 47 25 039,
e-mail: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl

Nieodpłatna
Pomoc
Prawna

STANOWISKO

MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

NAUCZYCIEL JĘZYKA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie wyższe – filologia niemiecka
NIEMIECKIEGO		
- przygotowanie pedagogiczne
NAUCZYCIEL MUZYKI
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie wyższe pedagogiczne
		
- wykształcenie z zakresu oligofrenopedagogiki
NAUCZYCIEL
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie wyższe pedagogiczne
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO		
- wykształcenie z zakresu oligofrenopedagogiki
FRYZJER - STYLISTA
STRZELCE OPOLSKIE
- wymagane doświadczenie zaw. min. rok w zawodzie
KOSMETYCZKA
LEŚNICA
- wykształcenie średnie
PRACOWNIK BIUROWY
LEŚNICA
- wykształcenie średnie ekonomiczne
MECHATRONIK, ROBOTYK
STRZELCE OPOLSKIE/
- wykształcenie średnie
– ELEKTRONIK,
WEDŁUG ZLECEŃ
ELEKTROMECHANIK
KUCHARZ
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunkowe
BUFETOWY/BUFETOWA
STRZELCE OPOLSKIE
- obsługa kasy fiskalnej, - prawo jazdy kat. B
		
- mile widziane doświadczenie zawodowe
KASJER - SPRZEDAWCA
LEŚNICA
- książeczka do celów sanitarno epidemiologicznych
			 lub chęć jej wyrobienia
			 Praca dla osób z orzeczonym stop. o niepełnosprawności
SPRZEDAWCA
KOLONOWSKIE
- mile widziane doświadczenie zawodowe
SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- umiejętność obsługi komputera, kasy fiskalnej
		
- znajomość branży rolniczej
PRACOWNIK BIUROWY/
WOJ. OPOLSKIE
- wykszt. średnie, wymagane podstawowe umiejętności
KOSZTORYSANT			 kosztorysowania, czytania rysunku technicznego
KIEROWNIK PRODUKCJI
RASZOWA
- wykształcenie średnie zawodowe – techniczne,
		
- wymagane doświadczenie zawodowe min. 5 lat
PRACOWNIK BRYGADY
ZAWADZKIE
- uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego
TRANSPORTOWEJ			 i suwnicy z poziomu roboczego
KASJER SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
- umiejętność obsługi komputera
STACJI PALIW
PRACOWNIK STACJI PALIW
ŻĘDOWICE
- wykształcenie średnie, - umiejętność obsługi komputera
SPRZEDAWCA/ MAGAZYNIER
ZAWADZKIE
- wykształcenie średnie, - umiejętność obsługi komputera
		
- prawo jazdy kat. B,
		
- mile widziane uprawnienia na wózek jezdniowy
POMOCNIK DEKARZA
WG ZLECEŃ
OPERATOR MASZYN
ŻĘDOWICE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
(POMOC PRZY OBRÓBCE SZKŁA)
MURARZ
WOJEWÓDZTWO OP.
- umiejętność murowania z kamienia i cegły
MURARZ TYNKARZ
WOJEWÓDZTWO OP.
- mile widziane doświadczenie zawodowe
DOCIEPLENIOWIEC
BRUKARZ
WG. ZLECEŃ
- mile widziane doświadczenie
ELEKTRYK
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- uprawnienia SEP 1 Kv, - mile widziane praw. jazdy kat. B
ELEKTRYK
ZAWADZKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
KIEROWCA C+E
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- prawo jazdy C+E, - dyspozycyjność
TOKARZ
ZAWADZKIE
- wymagane doświadczenie zawodowe
MAGAZYNIER
STRZELCE OPOLSKIE
- uprawnienia na wózek widłowy,
			 Praca dla osób z orzeczonym stop. niepełnosprawności
MAGAZYNIER
OLSZOWA
- wymagane uprawnienia operatora wózka widłowego,
KIEROWCA - MAGAZYNIER
STRZELCE OPOLSKIE
- prawo jazdy kat. B,
		
- uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych,
			 Praca także dla osób z orzeczonym stopniem
			 o niepełnosprawności.
OPERATOR SUWNIC (SUWNICOWY)
ZAWADZKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
OPERATOR CNC
ZAWADZKIE
- wymagane doświadczenie przy obsłudze maszyn CNC
OPERATOR CNC
ZIMNA WÓDKA
OPERATOR LINII MONTAŻU
ZIMNA WÓDKA
I LAKIEROWANIA
PRACOWNIK PRODUKCJI
ZIMNA WÓDKA
PRACOWNIK ORGANIZACYJNO
STRZELCE OPOLSKIE
-		 praca dla osób z orzeczonym stopniem
- PORZĄDKOWY				 o niepełnosprawności
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Stosujesz przemoc w domu?
Ten program jest dla Ciebie!

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

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

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

Informujemy o organizacji dyżuru
specjalisty ds. funduszy europejskich
Lokalnego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich (LPI) w Kędzierzynie-Koźlu

dnia 14 sierpnia 2018 r. (wtorek)
w godzinach 9:00 – 12:00
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Opolskich przy ul. Gogolińskiej 2a.
Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje
na temat możliwości otrzymania wsparcia
oraz zasad realizacji
projektów dofinansowanych
ze środków Unii Europejskiej.
W razie pytań prosimy o kontakt
z LPI w Kędzierzynie-Koźlu,
tel.: 77 472 50 39, 77 403 41 79
e-mail: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl
INFORMACJA W ZASIĘGU RĘKI !

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

ADRESACI PROGRAMU:

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc wobec partnerów, dzieci. Kandydaci do udziału w programie muszą być pełnoletni, zdrowi psychicznie oraz zachowywać
abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.
•
•
•
•

Do programu kwalifikowane są:
osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w Programie korekcyjno - edukacyjnym;
osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia
od alkoholu lub narkotyków;
osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną skierowane
przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
osoby zainteresowane, których uczestnictwo w programie wynika z osobistej decyzji.

Do programu nie przyjmuje się osób chorych psychicznie, nałogowych hazardzistów,
osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, którzy nie przeszli podstawowego cyklu
terapii.
Warunkiem zakwalifikowania do programu jest przyznanie się sprawcy do stosowania
przemocy w rodzinie oraz zawarcie kontraktu na zaprzestanie stosowania przemocy.
Program realizowany jest w małej 6-osobowej grupie warsztatowej.
Obejmuje sesje indywidualne kwalifikujące do udziału oraz sesje grupowe.
Pomoc udzielana jest bezpłatnie, w godzinach popołudniowych.
Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op.

Cena wywoławcza nieruchomości – 65 190,00 zł brutto

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Wadium (płatne w pieniądzu) – 4 000,00 zł brutto.
Minimalne postąpienie ceny – 660,00 zł brutto

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

Wadium należy wpłacić do dnia 25 sierpnia 2018 roku na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzelce Opolskie, na
rachunek numer 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie wskazanym przez sprzedającego, przepada. Cenę nabycia
nieruchomości nabywca zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed zawarciem
umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi także koszty związane
z zawarciem umowy notarialnej i wpisem do księgi wieczystej.
Cena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek od towarów i usług (VAT) obliczony według 23 % stawki, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarów i usług (j.t. w Dz.U. z 2017 r. poz. 1221).
Przedsiębiorca, który przystąpi do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości na cel
związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, winien podczas przetargu przedstawić
aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego
oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 110, telefon nr 77-4401-740.

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

Druk: Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia
ul. Baczyńskiego 25A,
41-203 Sosnowiec

Rekrutacja do Programu prowadzona jest osobiście w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. tel. 77/461 33 81; pok. nr
6 w dniach 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r.

W dniu 29 sierpnia 2018 roku o godzinie 9oo w siedzibie Starostwa Strzeleckiego
przy ulicy Jordanowskiej nr 2, w sali narad (II piętro) odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości Powiatu Strzeleckiego, położonej w
Strzelcach Opolskich na Osiedlu Piastów Śląskich, gruntowej, oznaczonej numerem działki
5049/18 o powierzchni 0,0480 ha, arkusz mapy 15. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest jako tereny zabudowy usługowej, symbol U22.
Nieruchomość jest wpisana w księdze wieczystej nr OP1S/00046595/9, bez obciążeń.

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

Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Program skierowany jest do mieszkańców powiatu strzeleckiego, zgłaszających się
dobrowolnie lub kierowanych przez Sąd, Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej i inne instytucje.

Ogłoszenie
Zarządu Powiatu Strzeleckiego

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel. 77 4615216
e-mail: zpolesnica@gmail.com

Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op.
informuje, że w okresie
od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r.
realizowany będzie program korekcyjno – edukacyjny
dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

MOBILNY
PUNKT INFORMACYJNY

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 77 4636422, 77 4636337
e-mail: zsskadlub@wp.pl

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
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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
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością informujemy dziś Państwa o tym, że
grono Jubilatów - mieszkańców powiatu strzeleckiego - którzy w
ostatnim czasie obchodzili swoje urodziny, znów się powiększyło!
Rocznice urodzin były fantastyczne: 101 lat, 95 i 90! Wynika z
tego, że stajemy się długowieczni...
Wszystkich z okazji tak wyjątkowych urodzin odwiedzili w
imieniu całej społeczności naszego powiatu przedstawiciele władz
samorządu powiatowego.
Pani Cecylia Lempa, pochodząca z Kolonowskiego, a dziś
mieszkająca w DPS w Borkach, obchodziła 101 urodziny 24 lipca
br.! Z tej okazji list gratulacyjny i urodzinowy tort z życzeniami
200 lat przekazał Jubilatce starosta Józef Swaczyna.
Pani Elżbieta Kremser, mieszkająca w Leśnicy, 90 rocznicę
urodzin obchodziła 27 lipca br. Z życzeniami i urodzinowym prezentem pospieszył do Niej starosta Józef Swaczyna.
Pani Stefania Sikora, mieszkanka Strzelec Opolskich, swój
jubileusz 90-lecia urodzin świętowała 22 lipca br. W tym wyjątkowym dniu z gratulacjami i upominkiem odwiedzili Ją starosta Józef
Swaczyna i członek Zarządu Waldemar Gaida.
Pani Kazimiera Zimońska, mieszkająca w Kolonowskiem,
95 urodziny świętowała 7 sierpnia br. Z tej okazji list gratulacyjny
i kosz urodzinowy przekazał Jubilatce starosta Józef Swaczyna.
Pani Maria Borecka, mieszkanka Zawadzkiego, swoją 95
rocznicę urodzin świętowała 5 sierpnia br. Z tej okazji z życzeniami i listem gratulacyjnym odwiedził Ją starosta Józef Swaczyna.
Pani Gertruda Moj, mieszkająca w Piotrówce, 95 rocznicę
urodzin obchodziła 19 lipca br. Z tej okazji z życzenia i urodzinowy prezent przekazał Jej wicestarosta Janusz Żyłka.
Pan Stefan Zyzik, mieszkaniec Zawadzkiego, swój jubileusz
90-lecia urodzin świętował 25 lipca br. W tym wyjątkowym dniu z
gratulacjami i upominkiem odwiedził Go starosta Józef Swaczyna.
Pani Helena Bijak, mieszkająca w Lichyni, 95 rocznicę urodzin świętował 10 sierpnia br. W dniu Jubileuszu urodzinowy upominek i list gratulacyjny przekazał Jej starosta Józef Swaczyna.

Powiatowe
Centrum Kultury
zaprasza
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