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BEZPŁATNY DWUTYGODNIK SAMORZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

W niedzielę 30 września zapraszamy na wspólne świętowanie podczas dziewiątego już „Święta Chleba”. Tym razem pod hasłem „Przebojowy

Powiat”. Przebojowy, i to w różnych aspektach. O firmie można powiedzieć, że idzie przebojem przez rynek. O samorządzie - że przebojowo sięga po pieniądze z różnych źródeł, zmieniając nasze otoczenie. Szybko przyzwyczajamy się do zmian. Szybko zapominamy, że jeszcze niedawno było zupełnie inaczej.
Metamorfozy naszego powiatu zobaczycie na wystawie, w okolicznościowej publikacji.
A potem - rzeczywiście będą przeboje, bo wystąpią znane gwiazdy.
Na naszych gości czekać będą też dodatkowe atrakcje. Jak co roku staramy się, aby czymś nowym zaskoczyć, i czegoś nowego spróbować. Dla najmłodszych mieszkańców powiatu przygotowaliśmy sportową wioskę z rodzinnymi konkurencjami sportowymi, w których sprawdzić się mogą zarówno dzieci,
jak i ich rodzice. Wiemy, że najmłodsi uwielbiają zwierzęta, więc i dla nich mamy w zanadrzu darmowe przejażdżki konne.
Będzie można także sprawdzić się w roli piekarza wypiekającego chleb podczas bezpłatnych warsztatów, ale i skosztować pysznej zupy z wielkiego kotła,
którą przygotuje dla nas - uwaga! - finalistka polskiej edycji Hell’s Kitchen, Sylwia Biały.
Szczegóły na plakacie na str. 8

Kolejki szybko nie znikną
„Panie Ministrze, czekamy zbyt długo!” apelował Starosta Strzelecki Józef Swaczyna w liście do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, zwracając uwagę na bardzo długie kolejki do specjalistycznych poradni funkcjonujących w naszym Szpitalu
Powiatowym. Treść listu przytaczaliśmy w pierwszym sierpniowym numerze naszego
dwutygodnika.
Dziś możemy poinformować naszych Czytelników, że starosta otrzymał odpowiedź.
A nawet dwie. Jedną krótką. Drugą znacznie dłuższą. Wynika z nich jednoznacznie:
Białe Soboty być muszą. Ale po kolei.

Pierwszą odpowiedź, tę krótszą, starosta dostał od adresata. Dokładniej, od Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia Tomasza Pawlęgi.
Informuje on uprzejmie, że „w celu zwiększenia dostępności do świadczeń specjalistycznych
publiczne wydatki na ochronę zdrowia w kolejnych latach będą stopniowo wzrastały do 6% PKB
w roku 2024. Rozwiązanie to przyjęto w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 2434). Przy
czym już w tym roku zostaną skierowane dodatkowe środki udzielane w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Zwiększenie środków na ochronę zdrowia umożliwi wykorzystanie w coraz większym
stopniu istniejącego w kraju potencjału dotyczącego wykonywania świadczeń zdrowotnych. Ponadto
Departament zwraca uwagę, że za zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej odpowiada Opolski Oddział Wojewódzki NFZ, który również posiada szczegółowe informacje dotyczące
finansowania świadczeniodawców z województwa opolskiego.”
dok. na str. 2

40 lat minęło
w SSM
A właściwie więcej. O całe 21 lat !Pierwsza wzmianka o młodzieżowym schronisku
w budynku szkoły podstawowej w Górze
Św. Anny pojawiła się oświatowym wydawnictwie jeszcze w 1957 roku. Warunki były
spartańskie, jak wówczas we wszystkich
podobnych placówkach: noclegi oferowało
tylko na siennikach. W dodatku czynne było
tylko w czasie wakacji. A z noclegów na
siennikach rozłożonych na podłodze mogło
korzystać 30 osób. Warunki były spartańskie,
jak wówczas we wszystkich podobnych placówkach. Na takich zasadach funkcjonowało
do 1975 roku. Wówczas je zamknięto i rozpoczął się remont.
dok. na str. 5

Jubileuszowy tort kroją dyrektor SSM Danuta Kupny
i Waldemar Gaida członek Zarządu Powiatu
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Starostowie na Zamku Królewskim

Jedenastego września na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów Polskich.
To godne uczczenie dwóch jubileuszy ważnych dla samorządów terytorialnych. 100 lat temu Polska odzyskała
Niepodległość. W tamtym okresie odradzał się także samorząd terytorialny będący podwaliną pod budowanie wolnego
Państwa Polskiego. Z kolei 20 lat temu, 5 czerwca 1998 roku,
uchwalona została ustawa o samorządzie powiatowym.
Zamek Królewski też nie został wybrany przypadkiem
na miejsce spotkania. To tu właśnie 20 lat temu odbyło się
uroczyste wręczenie Aktów erekcyjnych przedstawicielom
wszystkich powiatów.
Podczas jubileuszowego spotkania ci, którzy tworzyli
podwaliny pod utworzenie samorządów powiatowych dzielili
się refleksjami na idei, jaka wówczas przyświecała tym pracom. Głos zabrał m.in. prof. Jerzy Buzek, a samorządowcy
dzielili się doświadczeniami wyniesionymi z praktyki. Wysłuchali też wystąpień polityków, na których spoczywa dzisiaj
odpowiedzialność za przyszłość i dalszy rozwój samorządności w Polsce.
W spotkaniu uczestniczył również Starosta Strzelecki Józef Swaczyna.

dok. ze str. 1

W imieniu całej naszej społeczności radni Powiatu Strzeleckiego oddali hołd weteranom I
września. W tym roku kwiaty pod pomnikiem na strzeleckim rynku złożyli: Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Ćwieląg i Stefan Szłapa oraz Piotr Szuba.

Kolejki szybko nie znikną

Drugą odpowiedź starosta otrzymał właśnie z Opolskiego Oddziału
NFZ. W liście sygnowanym podpisem
Zastępcy Dyrektora Beaty Cyganiuk
można przeczytać, że „Fundusz działając w oparciu o ustawę z dnia 27
sierpnia 2004 roku o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (tj. Dz.U. 2018
poz. 1510 z dn. 20 lipca 2018 r.) finansuje i zabezpiecza ubezpieczonym
dostęp do wszystkich uzasadnionych
medycznie świadczeń zdrowotnych w
ramach posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel w
planie finansowym Oddziału Funduszu, uwzględniając przy tym aktualną
sytuację finansową Oddziału. Przekroczenie planowanych kosztów świadczeń stanowi naruszenie przepisów
ustawy o finansach publicznych oraz
świadczeń opieki zdrowotnej. (…)
I dalej: „Umowy o udzielania
świadczeń opieki zdrowotnej zawierane są w oparciu o środki, którymi dysponuje Oddział Funduszu. Natomiast
łączna wysokość środków finansowych będących w dyspozycji Dyrektora OW jest uzależniona od przychodów Funduszu z tytułu składek na
ubezpieczenie zdrowotne i algorytmu
podziału środków finansowych pomiędzy oddziały wojewódzkie Funduszu (…).”
Wspomniano również, że Szpital
Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich „od 1
października 2017 roku został zakwalifikowany na obszarze województwa

opolskiego do systemu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego (PSZ),
a co za tym idzie wartość świadczeń
zdrowotnych udzielanych przez Szpital finansowana jest w formie ryczałtu.
System ryczałtowego finansowania
daje możliwość dostosowania struktury wewnętrznej podmiotów leczniczych do aktualnych potrzeb zdrowotnych ubezpieczonych. Należy przy
tym podkreślić, iż ww. poradnie specjalistyczne działają i finansowane są
w ramach ryczałtowego PSZ. Wobec
powyższego koordynowanie pracy komórek organizacyjnych szpitala leży
w gestii Dyrektora Szpitala”. (…)
Kilka akapitów niżej można przeczytać, że właśnie do niego „należy
ocena potrzeb na danym obszarze i
ewentualne przesunięcie strumienia
środków na realizację świadczeń w
poradniach przyszpitalnych, a tym
samym zwiększenie dostępności do
przedmiotowych świadczeń”. Jednak
„wstępna analiza realizacji świadczeń
ambulatoryjnych przez ZOZ Strzelce
Op. nie wskazuje na wzrost poziomu
realizacji porad specjalistycznych”.
Po tym przerzuceniu odpowiedzialności za kolejki do specjalistycznych poradni na dyrektora szpitala,
warto przytoczyć jeszcze jeden cytat,
kończący pismo Opolskiego Oddziału
NFZ datowane na 6 września br.:
„Pragniemy zapewnić, że OOW
NFZ rozumie istniejące potrzeby
zdrowotne ww zakresach świadczeń
oraz stale monitoruje poziom ich dostępności na obszarze województwa

Obchody Dnia Weterana

opolskiego. Jednakże dysponując ściśle określonymi środkami finansowymi tut. Oddział NFZ zmuszony jest
do dostosowywania liczby zakontraktowanych świadczeń do posiadanych
środków przeznaczonych na ten cel w
planie finansowym Oddziału mając na
uwadze każdy rodzaj i zakres świadczeń”.
Przytaczamy obszerne fragmenty
pism, choć w zasadzie sprowadzają się
do jednego: „kolejki do specjalistów
szybko nie znikną”. Takie są realia.
Finansowe. Wprawdzie szpital mógłby - gdyby zechciał - ów „strumień
pieniędzy” przesuwać, ale co z tego,
skoro Oddział NFZ ma ograniczone
środki i może naszemu szpitalowi dać
tyle, ile daje?
W piśmie z Oddziału NFZ jest
jeszcze sugestia, że pacjent może dowolnie wybrać sobie poradnię/szpital
na terenie województwa czy kraju.
Ważne tylko, by „dany świadczeniodawca” miał zawartą umowę z NFZ.
Tylko wszędzie kolejki są długie.
Może nie aż tak, jak w województwie opolskim, w którym ograniczony dostęp pacjentów do specjalistów
wynika z niższej niż w innych województwach wartości świadczeń w
przeliczeniu na mieszkańca.
- Właśnie po to są Białe Soboty –
skomentowano na posiedzeniu Zarządu Powiatu oba pisma skierowane do
Starosty Strzeleckiego. – Wyręczamy
NFZ w skracaniu kolejek do specjalistów!
Marta Górka

Przypominamy:

9 października 2018 – zapisujemy się do lekarza
27 października 2018 – idziemy do lekarza

BEZ KOLEJEK do specjalisty! BEZPŁATNIE!

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

Kardiolodzy (dwóch) przyjmą 90 pacjentów
Endokrynolodzy (dwóch) – 80 osób;

każdy pacjent będzie miał wykonane podczas wizyty USG tarczycy!

Reumatolodzy (dwóch) – 20 pacjentów
Ortopeda - 20 pacjentów
Urolog – 55 osób
Dermatolog – 30 osób.

Umowy na nowe drogi

To będą największe inwestycje
drogowe w naszym powiecie w jego
historii. Informowaliśmy już o tym w
poprzednim numerze naszego dwutygodnika, ale oficjalne umowy zostały
podpisane już po jego wydrukowaniu.
Umowy zostały podpisane 30
sierpnia, co dokumentuje zdjęcie.
Pierwsza, czyli „Przebudowa drogi powiatowej 1435 O Zalesie Śląskie
- Kędzierzyn - Koźle na odcinku Zalesie Śląskie - Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica

- Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim”.
Druga wielka inwestycja to Poprawa dostępu do Centrum Pielgrzymkowo-Rekreacyjno- Turystycznego
Góra Św. Anny poprzez usprawnienie komunikacyjne drogi powiatowej 1808 O DW 409 - Zdzieszowice / „Przebudowa drogi powiatowej
1808 O DW 409 - Zdzieszowice, Etap
2 - Rynek i ul. Leśnicka w Górze Św.
Anny”.

Droga w Dolnej oddana

7 września odbył się oficjalny odbiór zadania inwestycyjnego
„Przebudowa drogi powiatowej 1805
O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce
Opolskie – Dolna”. Inwestycja realizowana była od dnia 3 kwietnia do 14
lipca br. W ramach zadania wykonano
nową nawierzchnię jezdni wraz z poszerzeniem konstrukcji do szerokości
6,0 m, zbudowano 272 m chodnika
wraz z kanalizacją deszczową w ciągu
ul. Dolińskiej w Strzelcach Opolskich
wraz z wyspą uspokajającą ruch. Na
całym odcinku drogi zostały wyrównane i wyplantowane pobocza, zostały
wyprofilowane i oczyszczone rowy,
utwardzone zjazdy.
Przypomnijmy, że w 2017 została
wykonana przebudowa niespełna kilo-

metrowego odcinka tej drogi na terenie gminy Leśnica. Wtedy roboty budowlane kosztowały ponad 1,9 mln zł
mln. W tym roku koszt robót wyniósł
2,64 mln zł. Obydwie inwestycje uzyskały 50-procentowe dofinansowanie
w ramach „Programu przebudowy
gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019”
W oficjalnym odbiorze uczestniczyli: Wojewoda Opolski Adrian Czubak, Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, Wicestarosta Strzelecki Janusz
Żyłka, Burmistrz Leśnicy Łukasz
Jastrzembski, Sołtys Wsi Suche Łany
Arnold Kozioł, właściciel firmy OLS
Sp. z o.o. s.k. Adam Benski, Naczelnik Dróg Powiatowych w Starostwie
Powiatowym Andrzej Ful.
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Radni oceniają kadencję
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Akty powierzenia

Jan Bogusz

Członek Komisji Bezpieczeństwa
Członek Komisji Budżetu Rady Powiatu Strzeleckiego
Przewodniczący Klubu Radnych Ziemi Strzeleckiej
Szanowni Mieszkańcy
Raz jeszcze dziękuję za obdarzone zaufanie i powierzenie mi pełnienia w
Waszym imieniu służebnej roli Radnego Powiatu Strzeleckiego.
Przed czterema laty wskutek prowadzonych rozmów i zawartych koalicji
władzę w Powiecie obejmując najważniejsze stanowiska i funkcje w Radzie i Zarządzie Powiatu przejęli radni
z Klubu MN i Klubu PO.
Przez całą 4-ro letnią kadencję jako
Radni Klubu Ziemi Strzeleckiej tworzyliśmy tzw. konstruktywną opozycję. Uczestniczyliśmy nie tylko w
tworzeniu planów rozwoju infrastruktury powiatowej, ale także wyrażając
swoją wolę – głosowaliśmy za podjęciem stosownych uchwał przedkładanych pod obrady Rady Powiatu.
Miło było słuchać jak w sprawach
zasadniczych, ważnych dla rozwoju
i bezpieczeństwa Powiatu – nie było
mniejszości czy większości, a wszyscy radni zgodnie tworzyli Radę Powiatu Strzeleckiego.
Dokonując oceny mijającej kadencji
uważam, że dany mi czas i możliwości spożytkowałem właściwie. Mimo
braku przełożenia (układów) nie wpa-

dając zbytnio w euforię swoje zadania
wypełniłem dobrze. Nawet, jeżeli w
początkowym okresie zgłaszane wnioski nie zyskiwały uznania i wsparcia,
to w okresie późniejszym (w trakcie
roku) przyjmowane były do realizacji, np. tworzenie miejsc parkingowych w szpitalu, poprawa stanu dróg
i budowa chodników i ścieżek pieszo-rowerowych (ul. Ligonia i ul. Dworcowa w Szymiszowie)i innych wielu
inwestycji drogowych czy inwestycji
w ochronie zdrowia (szpital) i opiece
społecznej. Mogę również z satysfakcją stwierdzić, że zgłaszane przez
mieszkańców problemy czy zapytania
w formie interpelacji czy wniosków
przekazywane były Radzie, Panu Staroście czy Zarządowi do dalszego procedowania. Wielka szkoda, że część z
nich po udzieleniu odpowiedzi nie doczekała się dalszej realizacji. Tak było
z poprawą stanu technicznego obiektów dworca PKP, budynków po byłej
Stadninie Koni, czy budynków mieszkalnych po Zakładach Wapienniczych.
Pomimo wielokrotnie ponawianych
wniosków nie udało się zrealizować
i zapewnić właściwej opieki nad osobami starszymi, którzy ze względu na
stan zdrowia wymagają stałej opieki,

np. pobyt w ZOL, oddziale opieki paliatywnej czy hospicjum. Starałem się
przekonać i przekazać, że inwestując
w osoby wymagające opieki dbamy
również o własną przyszłość. Nic tak
nie wychowuje czy przekonuje jak
osobisty przykład. Małymi kroczkami i w zgodnej współpracy z innymi
samorządami można i w tym zakresie
zrobić wiele dla często ludzi samotnych i spracowanych. Nie można w
tej kwestii przeliczać wszystkiego na
przysłowiowe złotówki. Jak powiedział pewien Gazda – „Jeszcze trza
mieć serce”.
Korzystając z tej formy przekazu
pragnę Wszystkim Mieszkańcom podziękować za pomoc i wsparcie w
wypełnianiu służebnych obowiązków
radnego, życząc jednocześnie wszystkiego najlepszego.
Dziękuję także pracownikom Starostwa i Jednostek Organizacyjnych za
ich wyrozumiałość i wsparcie.

Aleksandra
Labus-Gałuszka

Przed pierwszym dzwonkiem 30 sierpnia wręczono „Akty powierzenia” tym dyrektorom placówek oświatowych, którzy zaczynają nowy okres pracy - do 2023
roku: dyrektor SSM Danucie Kupny, dyrektor PPP Barbarze Kemskiej-Gudze,
dyrektor ZSS w Zawadzkiem Annie Bujmile. Jolanta Chowaniec odebrała oficjalną nominację na Dyrektora PCPR.

Witaj szkoło

CKZiU
klasa mundurowa

Zespół Placówek
Oświatowych
w Leśnicy

Przewodnicząca Komisji Budżetu
Członek Komisji Rewizyjnej
Kadencja w Radzie Powiatu
2014-2018 była moim pierwszym doświadczeniem pracy w jakimkolwiek
samorządzie. Pierwszym, ale od razu
z bardzo ważnym i odpowiedzialnym
stanowiskiem - powierzono mi funkcję Przewodniczącej Komisji Budżetu
Powiatu Strzeleckiego.
Z perspektywy minionych czterech lat mogę ten czas ocenić jako:
czas owocnych, rzetelnych i spokojnych rozmów, trafnych decyzji mających na celu dobro i zrównoważony
rozwój całego powiatu strzeleckiego.
Jako niedoświadczony „samorządowiec” chętnie słuchałam rad kolegów i koleżanek doświadczonych
w pracy w Radzie Powiatu. Bardzo
chciałbym w tym miejscu wszystkim
serdecznie podziękować za okazaną
pomoc i służenie fachową radą.
Pamiętam pierwsze posiedzenia
Komisji Budżetu, była mowa przede
wszystkim o remontach dróg powiatowych, drogach w każdej gminie.
A przecież tyle innych spraw jest
ważnych: oświata, pomoc społeczna,
opieka zdrowotna. I tak było przeważnie na każdej komisji: po dyskusjach
tematycznych rozpoczynała się dyskusja o stanie technicznej dróg. Dlatego
bardzo jestem zadowolona, że w ciągu tych czterech lat wyremontowano
wiele kilometrów dróg powiatowych,
poprawiono bezpieczeństwo na tych
drogach przez budowę ciągów pieszo-rowerowych. Udało nam się to zrealizować za pomocą środków Unii
Europejskiej, środków finansowych
pochodzących od samorządów gminnych a także lokalnych przedsiębior-

ców. Pozytywnym zjawiskiem było
obserwowanie, w ciągu tych czterech
lat,
zwiększenia udziału finansowego poszczególnych samorządów
gminnych, takie tendencja pozwoliła
wzmocnić nasze projekty na listach
rankingowych poszczególnych konkursów czy naborów, a tym samym
otrzymać dofinansowanie. Mam nadzieję że wszystkie projekty, które je
otrzymały pod koniec kadencji zostaną w pełni zrealizowane, a w szczególności przebudowa drogi powiatowej w
miejscowości Góra Św. Anny i przebudowa drogi Zdzieszowice-Leśnica
– Zalesie Śląskie.
Pamiętam jedną z pierwszych komisji wyjazdowych w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie. Po czterech latach mam niedosyt, że nie udało nam się zmienić siedziby tej bardzo
ważnej i potrzebnej mieszkańcom
powiatu instytucji. Może w przyszłej
kadencji naszym następcom to się uda.
Jest wiele tematów związanych w
potrzebami Powiatu Strzeleckiego, bo
zawsze takie występują i będą występować, oczywiście wiążą się z nakładami finansowymi, bo bez pieniędzy
nic niestety nie da się zrobić. W tym
miejscu chciałabym podziękować
Pani Skarbnik i całemu jej zespołowi
za czteroletnią współpracę. Rzetelnie
przygotowane materiały sesyjne dotyczące budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na każdą komisję były
podstawą do podejmowania trafnych i
właściwych decyzji – tak myślę.
Jako przewodniczącej Komisji
Budżetowej było niekiedy ciężko kierować pracą komisji, jeżeli jej człon-

Zespół Szkół
Ogólnokształcących
w Strzelcach
Opolskich
kami są sami mężczyźni. Dyskusjom
niekiedy nie było końca, ale najważniejsze było to że projekty uchwał
były podejmowanie zgodnie z założeniami budżetowymi.
Cieszy także fakt, że w mijającej
kadencji udało się doposażyć nasz
Szpital Powiatowy, którym organem
założycielskim jest Powiat Strzelecki. Zakupiono nowoczesny tomograf komputerowy, który służy nam
wszystkim. Zakończył się generalny
remont oddziału intensywnej terapii
medycznej, gdzie oddano do użytku
najnowocześniejsze łóżka, trwa remont oddziału położniczego i noworodków co poprawi standard i komfort
usług medycznych na tych oddziałach.
Jako radnej reprezentującej Gminę Zawadzkie bardzo zależało na inwestycjach dotyczących naszej gminy.
Ze względu na fakt, że w tej gminie
dróg powiatowych mamy bardzo
mało, udało nam się dokończyć budowę chodnika wzdłuż ul. Strzeleckiej w
Żędowicach. Doposażono i zmodernizowano Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Krótkiej, by młodzież mała lepsze warunki do nauki.
Jeszcze raz chciałabym podziękować wszystkim, z którymi przez te
cztery lata współpracowałam a także
przeprosić tych, którym nie spełniłam
ewentualnych oczekiwań.

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem

Zespół Szkół
Specjalnych
w Kadłubie

Zespół Szkół
Specjalnych
w Zawadzkiem
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D O Ż Y N K I ***D O Ż Y N K I
... w Ligocie Dolnej

... w Raszowej
W dniach 8 i 9 września 2018 roku
w sołectwie Raszowa odbył się dwudniowy Przegląd Dorobku Artystycznego Zespołów Mniejszości Niemieckiej w ramach Dożynek Gminnych
w Leśnicy. Imprezę rozpoczął tradycyjnie barwny korowód dożynkowy,
który przejechał ulicami Raszowej.
Po nim, w namiocie festynowym,
ustawionym na placu obok stawów,
koncertem Młodzieżowej Orkiestry
Dętej z Leśnicy, prowadzonej przez
pana Klaudiusza Lisonia rozpoczęła
się cześć artystyczna
Gospodarzami przeglądu byli
Józef Swaczyna – Przewodniczący
Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego i Starosta Strzelecki, Łukasz
Jastrzembski – Sekretarz Śląskiego
Stowarzyszenia Samorządowego i
Burmistrz Leśnicy oraz Sołtys Raszowej Pani Maria Reinert.
Zgodnie z tradycją ks. Henryk
Kuczera, proboszcz parafii Raszowa, poświęcił chleby, które zostały
wypieczone z tegorocznych plonów
oraz przekazane zostały na ręce licznie zaproszonych gości. A byli wśród
nich: Roman Kolek – Wicemarszałek
Województwa Opolskiego, Helmut
Paisdzior – były Poseł na Sejm RP,
Sekretarz Gminy Leśnica – Lidia
Kremser - Tomeczek, radni, sołtysi
poszczególnych sołectw oraz delegacje z partnerskich gmin Cernosice i
Crostwitz.
W tym dniu swój dorobek artystyczny zaprezentowały zespoły,
które pielęgnują niemiecką tradycję i
niemiecką kulturę – grupa śpiewacza
Frohsinn oraz Studio Wokalne BIS.
Ponadto przyznane zostały nagrody w konkursach Koron Żniwnych
oraz w konkursie Korowodu Dożynkowego. W tych konkursach udział
wzięło 11 sołectw naszej gminy:
Wysoka, Raszowa, Leśnica, Poręba, Lichynia, Góra Św. Anny, Łąki
Kozielskie, Dolna, Krasowa, Kadłubiec, Zalesie Śląskie.
Zapowiadaną gwiazdą tego sobotniego wieczoru był popularny niemieckojęzyczny piosenkarza – TOBY z
Monachium, który swoim występem
oczarował i bawił publiczność. Dzień
ten zakończyła zabawa taneczna z zespołem Hades.
W niedzielne popołudnie występy artystyczne rozpoczęły dzieci z
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Raszowej. Następnie wystąpił zespół
muzyczny FORTE z Rogowa, laureat
Przeglądów Zespołów Dziecięcych
i Młodzieżowych MN, z bardzo ciekawym repertuarem. Po nim zaprezentował się kabaret MASZTALSCY
ze swoim autorskim programem, bawiąc publiczność swoimi dowcipami.
Kolejno zatańczyły mażoretki La Bella, Słoneczka, Mini Słoneczka, a po
ich występie zaprezentował się zespół
ABBA COVER BAND. Kolejnym
punktem programu były występy zespołów taneczno – śpiewaczych Marlenki, Mini Entropia, Entropia, które
również podczas Przeglądu Zespołów

Gdy po dożynkowym nabożeństwie w kapliczce w Ligocie Dolnej ruszył korowód, to szedł i szedł... Tak wielu uczestników wzięło w nim udział, a i gości
obserwujących przemarsz było niemało. Barwnie przystrojone były też wszystkie
posesje w tej małej wiosce. To ona była gospodarzem Dożynek Gminy Strzelce
Opolskie. Starostami dożynek byli Karina i Paweł Kopcowie, rolnicy z Ligoty,
i to na ich polu został ustawiony namiot. Tam odbyło się uroczyste przekazanie
chleba na ręce burmistrza Strzelec Opolskich Tadeusza Goca. Tam też podziękowania za udział w tegorocznym święcie plonów odebrali wszyscy sołtysi. A
potem - wszyscy goście bawili się do późnych godzin wraz z gwiazdą wieczoru
Bernadetą Kowalską, a potem z zespołem Lovers.

Dziecięcych i Młodzieżowych MN
zajmują czołowe miejsca, a poprzez
swoją działalność pielęgnują i prezentują tradycję mniejszości niemieckiej
naszego regionu. Wieczór wypełnił
koncert gwiazdy Szlagier Maszyna
oraz zabawa taneczna. Tego popołudnia wręczone zostały również nagrody za wystrój miejscowości, gdzie

GRAND PRIX otrzymał gospodarz
Dożynek – sołectwo Raszowa.
Przegląd Dorobku Artystycznego
Zespołów Mniejszości Niemieckiej w
ramach Dożynek Gminnych Leśnica
2018 zrealizowano dzięki dotacjom
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Konsulatu Generalnego RFN w Opolu.
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40 lat minęło w SSM

dok. ze str. 1

... w Ujeździe
Gminne uroczystości dożynkowe
zainaugurowała w miejscowym kościele msza dziękczynna w intencji rolników i mieszkańców. Nieodłącznym
elementem dożynek w Ujeździe był
oczywiście barwny korowód. Biorą w
nim udział wszystkie sołectwa i całe
rodziny, które przystrajają przyczepy,
przebierają się i przedstawiają humorystyczne scenki nawiązujące do życia
rolników i aktualnej sytuacji w rolnictwie i kraju.
Część obrzędową uroczystości
wypełniła ceremonia wręczania chleba przez starostów i złożenia koron
żniwnych przez delegacje sołeckie.
Honory starostów tegorocznych dożynek pełnili: Klaudia Giemsa z Balcarzowic i Henryk Sładek z .Jaryszowa.
Burmistrz Tadeusz Kauch w serdecznych słowach podziękował rolnikom
za trud i wytrwałość w niełatwej
pracy na roli, a następnie obdarował
sołtysów jako współgospodarzy gminy – dorodnymi bochenkami chleba.
Dożynkowym chlebem obdarowani
zostali również goście: Wicemarszałek Województwa Opolskiego Roman
Kolek oraz Starosta Powiatu Strzeleckiego Józef Swaczyna. Na zakończenie tej części programu starostowie,
burmistrz i sołtysi a także oficjalni
goście dzielili się chlebem z mieszkańcami gminy.
Na dożynki przygotowano ciekawy program artystyczny i wiele bezpłatnych atrakcji dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Wspaniałe show, świetna
zabawa, dawka reggae w najlepszym
wydaniu, tak pokrótce można scharakteryzować gwiazdę wieczoru – Kamila Bednarka.
Dożynkom Gminnym towarzyszył konkurs na najładniejszy korowód dożynkowy i koronę żniwną. W
tym dniu można było wesprzeć osoby potrzebujące pomocy, kwestowali
wolontariusze Polskiego Czerwonego
Krzyża, zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na pomoc materialną dla dzieci i rodzin znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej.
Organizatorzy: Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch oraz Ośrodek
Kultury w Ujeździe składają serdeczne podziękowania mieszkańcom za liczny udział w dożynkach,
strażakom i policji za czuwanie nad
porządkiem i bezpieczeństwem, pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ujeździe, rolnikom: Barbarze i Norbertowi Jarosz, Brygidzie
i Reinhardowi Wloka, sponsorom:
Joannie i Aleksandrowi Materla, Małgorzacie i Robertowi Białdyga oraz
Barbarze Cegiełka z Jaryszowa i Mariuszowi Wientzek. Duże podziękowania dla sołectw za przepiękne korowody i misterne korony.

Na jubileusz Schroniska - czek od Zarządu Powiatu

W 1978 roku uruchomiono je ponownie. Warunki nadal były skromne,
ale Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny zaczęło już działać jako całoroczne. Od tego momentu
liczy się jego 40-letnia historia. W ciągu tych lat z gościny SSM skorzystało
kilkadziesiąt – co najmniej – tysięcy
osób. Co roku przybywa tu ok. 4 tysięcy gości.
Cały czas trwa w tym samym budynku. Szkoły wprawdzie w nim już
nie ma, ale jest przedszkole. Poprawił się komfort pobytu. Już nie ma
sienników do spania, ani metalowych
prycz, które nastały później. Są wygodne łóżka. Nie ma jednej łazienki, a
trzy, wszystkie z prysznicami. Liczba
miejsc zwiększyła się do 50.
- Więcej nie będzie. Piętra dobudować nie możemy. Możemy jednak
zadbać o modernizację obiektu i rozwój infrastruktury wokół, a tereny
rekreacyjne mamy doskonałe - mówi
Danuta Kupny, kierująca placówką od
13 lat. – W tym czasie poprawiło się
sporo. Gruntowny remont przeszedł
dach . Podobnie instalacja elektryczna i wod-kan. Wymienione zostały
wszystkie podłogi i drzwi. Okna tylko
zostały te same (jeszcze). Wielokrotnie malowano wszystkie pomieszczenia. Wreszcie Szkolne Schronisko

Młodzieżowe dorobiło się też recepcji
z prawdziwego zdarzenia, jak na szanujący się obiekt turystyczny przystało.
- We wszystkich naszych planach
mogliśmy liczyć na wsparcie Rady
Powiatu i Zarządu. Jego członek Waldemar Gaida, któremu podlega edukacja w samorządzie, nie tylko nas
wspiera, ale też motywuje do działania, podsuwając pewne pomysły –
mówi D. Kupny.
Schronisko w Górze Św. Anny
ma w nazwie „szkolne”. Od dawna
jednak szeroko otwiera podwoje i gościnnie przyjmuje wszystkich turystów,
bez względu na wiek. Przyjeżdżają tu
uczniowie, młodzież, studenci, dorośli. Piesi, cykliści, zmotoryzowani.
Maszerzy, czyli przewodnicy psich
zaprzęgów. Turyści „zwykli” i kwalifikowani. Niektórzy nawet przyjeżdżają
tu cyklicznie.
- Jesteśmy otwarci na wszelką
współpracę ze szkołami. I na organizację „zielonych szkół”, i na krótsze
pobyty. Na warsztaty muzyczne i plastyczne. Także na inne działania edukacyjne – zapewnia dyrektor Kupny.
Jakie życzenia byłyby najlepsze w
dniu jubileuszu 40-lecia SSM?
- Dalszego rozwoju. Baza nas
ogranicza i środki, ale nie wyobraźnia
– mówi Danuta Kupny.
(mg)

Wyniki konkursu na najpiękniejszą koronę dożynkową
I miejsce: Olszowa, Stary Ujazd, Niezdrowice, II miejsce: Balcarzowice, Klucz , III miejsce: Jaryszów, Nogowczyce, Sieroniowice, Zimna Wódka, Ujazd
Wyniki konkursu na najpiękniejszy korowód dożynkowy
I miejsce: Stary Ujazd, II miejsce: Niezdrowice, Nogowczyce, III miejsce: Jaryszów, Balcarzowice, Olszowa, IV miejsce
Sieroniowice, Zimna Wódka, Klucz, V miejsce Ujazd

40 lat Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze Świętej Anny
na retrospektywnej wystawie
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Rzecznik Konsumentów

zaprasza również raz z w miesiącu w sobotę

Zaproszenie
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.

Uprzejmie informuję, iż dnia 15.09.
Biuro Rzecznika Konsumentów będzie czynne od 9:00 do 13:00.
Serdecznie zapraszam do skorzystania z darmowych porad.
W pozostałe dni Biuro Rzecznika
jest czynne w następujących godzinach:
Poniedziałek – 7.00-14.20
Wtorek – 7.00 -15.10.
Środa – 7.00- 15.00
Czwartek – 7.00 – 15.10
Piątek – 7.00 – 14.20
Rzecznik konsumentów jest instytucją samorządową o charakterze
doradczym dla indywidualnego konsumenta.
GDY POJAWI SIĘ PROBLEM:
- ze sprzedawcą
- z usługodawcą
- z bankiem
- z operatorem telekomunikacyjnym
- z firmą ubezpieczeniową
- lub z innym przedsiębiorcą
zawsze można skorzystać z porady
Rzecznika

PAMIĘTAJMY,
problemów:
•
•
•
•
•
•

by

uniknąć

Zanim coś podpiszemy, dokładnie
czytajmy
Nie decydujmy się na nic pod
wpływem chwili
Zachowujmy dowody zakupów
Nie wierzmy nikomu na słowo
Nie wpuszczajmy akwizytorów
Gdy coś wpłacamy, bierzmy pokwitowania

Świadomi konsumenci kształtują
swoje prawa w praktyce. Dlatego dobrze jest je i umieć z nich korzystać w
praktyce.
Konsument może nie mieć racji –
ma zawsze prawo do informacji

Małgorzata Płaszczyk – Waligórska
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
w Strzelcach Opolskich
Tel. 77 440 17 56
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
mail: rk@powiatstrzelecki.pl

Droga
w Górze
Św. Anny
zamknięta
Powiatowe Centrum
Kultury zaprasza

Od dnia 10 września do 10 grudnia 2018 będzie
zamknięta droga powiatowa nr 1808 O ulica Strzelecka/Leśnicka w miejscowości Góra Świętej Anny na
odcinku od Rynku do skrzyżowania ulicy Leśnickiej
z ulicą Powstańców Śląskich. Zaleca się dojazd do
Góry Św. Anny od strony miejscowości Zdzieszowice
i Leśnica.
Objazd jak na mapce obok.

Pani

Panu

Natalii Szpylmie

Przemysławowi Janiszewskiemu

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

Matki

składają
Dyrektor, Pracownicy i uczniowie
Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy

składają
Dyrektor, Pracownicy i uczniowie
Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy

Panu

Pani

Walerianowi Janiszewskiemu

Barbarze Lejżak- Janiszewskiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Żony

Teściowej

składają
Dyrektor, Pracownicy i uczniowie
Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy

składają
Dyrektor, Pracownicy i uczniowie
Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy
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Formularz zgłoszeniowy
do udziału w imprezie

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

pn. „Powiatowe Święto Chleba 2018”
w strefie dla osób
z niepełnosprawnością w dniu 30.09.2018 r.

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

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.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

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
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PESEL

UPOWAŻNIENIE

Imię
Nazwisko

/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

Procedury nadawania tytułu

„Zasłużony
dla Powiatu Strzeleckiego”
1.
2.
3.
4.

Wniosek o nadanie tytułu mają prawo składać:
50 mieszkańców powiatu strzeleckiego,
organizacje pozarządowe,
Komisje stałe Rady Powiatu Strzeleckiego,
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 strzeleckiego.
6. pisemną zgodę osoby na wszczęcie procedury nadania tytułu oraz zgodę na przetwarzanie w tym celu jej danych osobowych,
7. oznaczenie wnioskodawcy i podpis.
Do wniosku należy dołączyć zdjęcia, artykuły prasowe, dyplomy, certyfikaty, itp. potwierdzające 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, samorządność.
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 „Zasłużony 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

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

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”

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

		

Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail:centrumkultury@powiatstrzelecki.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

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

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

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

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

Ja niżej podpisana/y upoważniam Panią/Pana

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313
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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.

Data urodzenia
Adres
do korespondencji
Nr telefonu
Adres e-mail
Czy osoba niepełnosprawna porusza się na wózku inwalidzkim
Czy osoba niepełnosprawna przyjdzie z opiekunem/asystentem
				
					

tak/nie*
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 momencie 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 osobowych mojego dziecka/ danych osobowych mojego podopiecznego* w celu rezerwacji 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.
				
					
*niepotrzebne skreślić

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

………………………………
(czytelny podpis)
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P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń

