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BEZPŁATNY DWUTYGODNIK SAMORZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

Ostatnia taka Rada

21 października
– wybory
samorządowe
Idziemy i głosujemy! Samorząd to wspólnota
mieszkańców. Za rzadko zdajemy sobie z tego sprawę. Władze samorządowe – to nie „oni”. To „my”.
A właściwie – „nasi”. Bo to my wybieramy władze
samorządowe: wójta, burmistrza, radę gminy, radę
powiatu i sejmik województwa. Wybieramy – jeśli
pójdziemy i oddamy swój głos. Jeśli nie pójdziemy
– kto inny wybierze za nas. I wtedy – wybrani mogą
być rzeczywiście „oni”.

Ostatnia w tej kadencji sesja Rady Powiatu zwołana została na 17 października br.
O jej przebiegu poinformujemy w następnym numerze, dziś - pamiątkowe zdjęcie

Dostaniemy więcej z UE

17 października oficjalnie podpisany został aneks do umowy o
dofinansowanie w ramach projektu na termomodernizację DPS w
Szymiszowie, który zwiększył wartość dofinansowania inwestycji
do 85 proc.

Stronami podpisującymi aneks byli: Artur Maruszczak Zastępca Prezydenta Kędzierzyna-Koźla jako gminy - Lidera Projektu oraz Roman Kolek Wicemarszałek Województwa Opolskiego.
dok. na str. 2

Nowe autobusy już są

Dwa nowe autobusy marki mercedes zakupione w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II” zostały zaprezentowane w środę 17 paź-

dziernika przed budynkiem strzeleckiego PKS. Pokazano też logo
Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami”,, które pojawi się
na autobusach.
Więcej czytaj na str. 8

Kogo wybierają mieszkańcy naszego powiatu?
Radnych gmin, wójtów/burmistrzów, radnych powiatu oraz radnych sejmiku województwa.
Otrzymamy 4 karty do głosowania – wszystkie
białe, natomiast kolorami różnić się będą tła, na których umieszczone zostaną nazwiska kandydatów do
różnych organów samorządowych: na różowym tle –
nazwiska kandydatów na wójta/burmistrza, na szarym
tle – kandydatów do rady gminy/miejskiej, na żółtym
tle – nazwiska kandydatów do rady powiatu, na niebieskim tle – nazwiska kandydatów do sejmiku wojewódzkiego. To novum wprowadzone w tegorocznych
wyborach.
Przy wybranym kandydacie stawiamy znak „X” (co
najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki).
W trzech naszych gminach - Leśnicy, Jemielnicy i
Izbicku – zgłoszono tylko po jednym kandydacie na
wójta lub burmistrza. W całej Polsce jest 329 takich
gmin. To jednak nie oznacza, że zostali już wybrani.
Kandydat zostanie wójtem lub burmistrzem, kiedy
spośród wszystkich ważnych głosów uzyska więcej
głosów na „tak”. Kiedy więcej będzie głosów na „nie”,
wójta lub burmistrza wybierze rada gminy w tajnym
głosowaniu. Do wyboru potrzebna będzie bezwzględna większość głosów ustawowego składu rady.
W pozostałych gminach na stanowisko burmistrza
zgłoszonych zostało po trzech kandydatów.
W gminie Leśnica w każdym z okręgów zgłosił się
jeden kandydat do Rady Miejskiej. - To powoduje, że
nie ma między kim a kim przeprowadzać głosowania
– wyjaśniał Rafał Tkacz dyrektor opolskiej delegatury
Krajowego Biura Wyborczego. - Przepisy nie przewidują innej formy głosowania tylko stwierdzają, że ci
kandydaci zostają radnymi, ale nastąpi to dopiero po
ogłoszeniu przez komisarza wyborczego zbiorczych
wyników głosowania.
O tym, jak prawidłowo głosować – na str. 8
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Jesteśmy w ekstralidze!

16 października w Teatrze im.
Jana Kochanowskiego podsumowano wykorzystanie unijnych dotacji w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwie opolskim w
ostatnich czterech latach. I zrobiono
to w piłkarskiej atmosferze. Meczu
wprawdzie nie było, ale oprawa była
stadionowa. Były nawet szaliki.
A Powiat Strzelecki znalazł się
w tej ekstralidze! I stało się to nie
przypadkiem. Od lat znajduje się w
czołówce samorządów, które walczą
o unijne dotacje i czynią to niezwykle skutecznie. Znaleźć się w takim
ekstraligowym gronie wyróżnionych
to honor i duma. Mamy z czego być
dumni: dzięki pieniądzom unijnym
zmienia się Opolszczyzna. Powiat
Strzelecki zmienia się również: miliony złotych zainwestowane zostały w
ochronę zdrowia, edukację, infrastrukturę czy kulturę.
Na uroczystość do Opola przyjechał przedstawiciel Komisji Europejskiej Christopher Todd, który
podkreślał, że województwo opolskie
jest w czołówce polskich regionów,
które umiejętnie wydają pieniądze i je
inwestują. – Jeżeli porównać polskie
województwa do zespołów biorących
udział w lidze piłki nożnej, to państwo
są na szczycie tych rozgrywek. Od
roku 2014 widzę stały wzrost i aspirowanie do najwyższych wyników.
Wśród regionów jesteście zdecydowa-

dok. ze str. 1

nie numerem jeden. To pierwsze polskie województwo, które zakończyło
rozliczenie perspektywy 2007-2013.
Wydaliście każde euro, które było do
waszej dyspozycji. Nie inaczej wygląda perspektywa 2014-2020. Jesteście
elitą Polski, macie najlepsze wyniki.
Dziękuję za to marszałkowi, beneficjentom i instytucjom zarządzającym
– mówił Christopher Todd.
– Jesteśmy dobrze przygotowani,
wspieramy się nawzajem, pomagamy
realizować ważne przedsięwzięcia.
Chcemy pokazać drużynę ludzi, która
dobrze zarządza funduszami europejskimi, dobrze je wydaje – co oznacza
dla mnie, że korzystają z nich ludzie,
jeżdżąc bezpiecznie po drogach, korzystając z nowoczesnego sprzętu
medycznego, mając dodatkowe zajęcia edukacyjne. To jest najważniejszy wymiar wykorzystania funduszy
europejskich – podkreśla marszałek
i dodaje, że na wydawanie pieniędzy
unijnych należy spoglądać, jak na projekt i realizację pomysły. Uważa, że
korzystanie z funduszy nauczyło też
wszystkich odpowiedzialności.
Według prof. Jacka Szlachty z
katedry rozwoju regionalnego i przestrzennego Szkoły Głównej Handlowej, województwo opolskie plasuje
się jako pierwsze w dwóch najważniejszych kategoriach dotyczących
absorpcji funduszy unijnych. – To
jest dowód na sukces. Składają się

na to trzy elementy. Pierwszy, to jakość strategicznego myślenia. Jak
nie wiesz, co chcesz sam osiągnąć, to
jak ktoś inny ma wiedzieć, co chcesz
zrobić. To potrafi robić urząd marszałkowski. Pozwala on na przygotowanie sensownych dokumentów i ich
wdrażanie. Druga przesłanka, to spora
decentralizacja. Utworzenie subregionów spowodowało, że środowiska lokalne poczuły się współodpowiedzialne za rozwój Opolszczyzny. Trzeba
mieć dużą liczę dobrych projektów. Te
powstają przy współpracy z partnerami. Bo to właśnie oni je przygotowują,
a nie urzędy czy naukowcy – i to jest
ten trzeci element. Wszystkie one, dodane do siebie, przyczyniły się do sukcesu Opolszczyzny – mówił profesor
Jacek Szlachta.
Wyróżnienie przyznane Powiatowi Strzeleckiemu odebrał starosta
Józef Swaczyna.

Wsparcie dla SOR

11 października w Opolu Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Józefa Szczurek-Żelazko podpisała
ostatnie umowy z beneficjentami na
projekty dofinansowane ze środków
unijnych. Dzięki temu 2,7 mln zł trafi
do czterech szpitali na Opolszczyźnie,
z tego 1,4 mln przeznaczone zostało
na zakup sprzętu dla szpitalnych oddziałó ratunkowych.
W tej czwórce znalazł się również
nasz Szpital Powiatowy im. Prałata
J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich. Po podpisaniu umowy w Urzędzie Wojewódzkim dyrektor szpitala
Beata Czempiel odebrała symboliczny
czek.
To dobry rok dla szpitala – pieniądze płyną szerokim strumieniem: tylko w tym roku ponad 9 milionów. Ale
czy ich wystarczy? - z takim pytaniem
zwróciłam się do dyrektor Czempiel.
Dzięki unijnym środkom i dotacji
celowej z budżetu Powiatu Strzeleckiego możemy przeprowadzić modernizacje oddziałów, kupić nowy
sprzęt. Chcemy, by nasz szpital – a jest
to wspólne dobro – stał się nowoczesną placówką, w której pacjent jest dobrze leczony, otoczony jak najlepszą

opieką, i by mimo niekomfortowej sytuacji, w jakiej się znajduje, odczuwał
komfort pobytu. Inwestycje cieszą,
ale... W bieżącym roku szpital musi
ponieść koszty wzrostu wynagrodzeń
dla wszystkich pracowników. Chodzi
o kwotę około 1500 tys. w skali roku.
Tylko w około 20 proc. jest ona rekompensowana środkami z NFZ.
Ponadto trwają remonty w szpitalu.
Oddziały realizują mniej świadczeń.
Już wiadomo, że z tego tytułu zryczałtowane przychody zmniejszą się
o 900 tysięcy w skali roku. Jesteśmy
w momencie, w którym trudno jeszcze
wyrokować o wyniku roku 2018.
Dzięki podpisanej umowie z Ministerstwem Zdrowia do naszego
szpitala trafi 377,5 tys. zł; druga co
do wielkości kwota w województwie
przeznaczona na wsparcie SOR. Jaki
sprzęt zostanie kupiony?
Umowa z Ministerstwem Zdrowia, w ramach unijnego programu
operacyjnego Infrastruktura i środowisko dotyczyła wsparcia SOR. Szpital zakupi aparat USG, 2 respiratory, 2
kardiomonitory oraz zestaw do trudnej
intubacji. Nowy sprzęt trafi do naszego szpitala w 2019 roku.

Dostaniemy więcej z UE

Dzięki projektowi pn. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu KędzierzyńskoStrzeleckiego-Termomodernizacja
budynku filii DPS Strzelce Opolskie
w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”,
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zabytkowy
obiekt przejdzie głęboką termomodernizację: przebudowę źródła ciepła na
instalację centralnego ogrzewania zasilaną przez 3 pompy ciepła o mocach

130 kW każda, wymianę okien i drzwi
zewnętrznych, ocieplenie stropu pod
nieogrzewanym poddaszem oraz ścian
i drzwi zewnętrznych, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
oraz ścian przy gruncie i poniżej gruntu, wymianę oświetlenia, wentylacji
mechanicznej, całej instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej
wody użytkowej wraz z instalacją nowych, energooszczędnych kolektorów
słonecznych na dachu budynku.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono

inspektora nadzoru inwestorskiego,
aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
Dzięki podpisanemu właśnie
aneksowi do umowy wartość dofinansowania wzrośnie o ponad 1,3 mln
złotych!
Wartość zadania ogółem wynosi
6.318.283,28 zł; wcześniej przewidywano dofinansowania na poziomie
1.271.612,50 zł, po zmianie wynosić
będzie 2.615.220,50 zł

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Odebrałem telefon, że z racji, iż jestem długoletnim klientem firmy energetycznej otrzymam prezent. Mam tylko
podpisać aneks do umowy i będę dodatkowo płacił niższe rachunki. Czy mogę w
to wierzyć, co może się za tym kryć?
Każda rzekoma korzyść powinna być
przez nas sprawdzona. Nieczęsto zdarza
się otrzymać coś za darmo i nie każda taka
oferta jest uczciwa. Najczęściej chodzi o to,
byśmy zawarli umowę na czas określony i
w razie „zerwania” takiej umowy w trak-

cie, gdy wybierzemy innego sprzedawcę
prądu, dotychczasowy sprzedawca ma prawo naliczyć karę umowną i kary te nie są
niskie. Często również zdarza się, iż mimo
obietnicy niższych rachunków rachunki są
one wyższe. Dlatego nie wierzmy nikomu
na słowo i gdy otrzymamy egzemplarz
umowy do podpisu lub przyjedzie kurier
nie podpisujmy nic pod wpływem chwili i
dokładnie przeczytajmy umowę. Podpiszmy ją, gdy jesteśmy przekonani, że jest dla
nas korzystna. W przypadku wątpliwości,

gdy podpiszemy umowę mamy również
możliwość odstąpienia od niej do 14 dni.
Dlatego skonsultujmy treść umowy z rodziną lub z Rzecznikiem Konsumentów.
Pamiętajmy również, że telefoniczna zgoda na ofertę nie jest wiążąca i umowa musi
być przez nas potwierdzona na trwałym
nośniku. Nasz podpis jest bardzo cenny.
Zdarzały się przypadki, gdzie potwierdzenie odczytu licznika było aneksem do
umowy.
Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Nieodpłatna Pomoc
Prawna
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.

W sobotę, 20 października, Wydział Komunikacji i Transportu
na stanowiskach związanych z rejestracją pojazdów
raz kasa będą czynne w godzinach od 9:00 do 13:00.
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Radni oceniają kadencję
W ostatnim podsumowaniu oddajemy głos trzem etatowym członkom Zarządu Powiatu Strzeleckiego.

Józef Swaczyna

Waldemar
Gaida

Starosta Strzelecki
Członek Komisji Bezpieczeństwa

Cztery lata kadencji minęły szybko. Mamy się czym pochwalić. To
nie znaczy, że nie było potknięć, albo
niezrealizowanych planów. Chciałoby
się zrobić więcej – ale na więcej nie
starczyło pieniędzy. A w mijającej
kadencji zainwestowaliśmy naprawdę dużo. Wszyscy wiedzą, że mój
„konik” to drogi. Ostatnie cztery lata
można określić generalną poprawą
stanu dróg powiatowych. Po osiągnięciu głównego celu poprzedniej
jeszcze kadencji, czyli standaryzacji
Domów Pomocy Społecznej i inwestycjach w bazę oświatową, w latach
2014-2018 przyszedł czas na inwestycje drogowe. Było co modernizować
i remontować. Wiele razy mówiłem
o tym, ale powtórzę raz jeszcze: samorządy powiatowe stały się właścicielami dróg, których nie chciały
inne szczeble samorządów. Zgodnie z
ustawą – do dróg powiatowych zalicza
się drogi stanowiące połączenia miast
będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między
sobą. A my co dostaliśmy? Obok tych
„prawidłowych” dwustu- lub trzystumetrowe drogi łączące sołectwa. A
wszystkie bez wyjątku –zaniedbane,
o zniszczonej nawierzchni i jej podbudowie, bez infrastruktury, bez chodników. W ostatnich czterech latach na
drogi przeznaczonych zostało ponad
51 milionów złotych! Tak dużej kwoty
nie udałoby się na te inwestycje przeznaczyć, gdyby nie dofinansowanie ze
źródeł zewnętrznych, głownie unijnych. W tym miejscu warto podkre-

ślić niezaprzeczalną wartość minionej
kadencji – świetną współpracę samorządu powiatowego z samorządami
gminnymi. Bez tej współpracy i dofinansowania gmin wiele wiosek byłoby pozbawionych chodników. Z dumą
możemy powiedzieć, że ta współpraca
układała się wzorowo. Dzięki temu w
każdej wiosce przynajmniej po jednej
stronie jest chodnik. To zdecydowanie
wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców naszego powiatu.
W okresie ostatnich czterech lat
dbaliśmy również o zdrowie naszych
mieszkańców. W różnoraki sposób.
Głownie jednak inwestując w zakupy
sprzętu, wyposażenia i modernizację
naszego Szpitala Powiatowego mi.
Prałata J. Glowatzkiego. Oczywiste
jest, że tych zadań podjął się przede
wszystkim szpital, zbiegając o dofinansowanie swoich inwestycji głównie w ramach środków z Unii Europejskiej. Zawsze jednak wspomagaliśmy
go albo dokładając swoją cegiełkę w
postaci poręczenia kredytu – bo przy
korzystaniu z dofinansowania unijnego niezbędny jest wkład własny, albo
finansowaliśmy w części lub w całości
zakup urządzenia, jak to było w przypadku zakupu tomografu w roku 2016,
albo pewne kwoty przekazywaliśmy z
dochodów własnych powiatu w formie dotacji. Inwestycje szpitalne są
drogie, nawet bardzo drogie. To są miliony. A my – z dumą to mogę powiedzieć – jako Powiat Strzelecki mamy
w tym swój udział: tylko w tym roku
z dochodów własnych przekazaliśmy
ponad 1,3 miliona złotych wspomagając trzy duże projekty, na które szpital uzyskał dofinansowanie w ramach
RPO WO w wysokości 9,5 mln.
Na pomoc społeczną, w tym rehabilitację, Powiat Strzelecki przeznaczył ponad 4,9 mln zł, w tym mieści
się i pozycja „zaopatrzenie w środki

rehabilitacji” i kwoty przeznaczone na
Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Proszę zauważyć, że wspominam
o milionowych nakładach, a przecież
wspomagamy mniejszymi, kilkustetysięcznymi kwotami, i zadania związane z opieką nad zabytkami, i dofinansowanie zakupów samochodów
dla OSP, i mniejszymi – organizacje
pożytku publicznego.
Taka pomoc nie byłaby możliwa
bez naszej Rady Powiatu. Ogromną
wartością mijającej kadencji są sami
radni. Nie ma w naszej radzie podziału
na „my” i „oni”, czyli jedne ugrupowania są lepsze od innych. Wszyscy
staraliśmy się pracować dla dobra
całego powiatu, naszej małej ojczyzny. Poglądami się ścieraliśmy, ale to
przecież wpisane jest w istotę demokracji. Zawsze potrafiliśmy osiągnąć
konsensus – na pewno przy ustalaniu
kierunków i celów inwestycji. A nie
we wszystkich samorządach jest to takie oczywiste.
Bardzo dobrze układała się też
współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego,
zwłaszcza w zakresie pozyskiwania
środków z Unii Europejskiej. To one
w głównej mierze przyczyniły się do
szybkiego rozwoju naszego powiatu w
ostatnich latach.
Jednak nie udałoby się tego osiągnąć bez zaangażowania i oddania całej załogi Starostwa Powiatowego i
wszystkich jednostek: bez Waszej pracy nie osiągnęlibyśmy takich efektów.
Za to wszystkim serdecznie dziękuję.
I na koniec zacytuję Bolesława
Prusa: Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś
idealną ojczyznę, ale - ażeby kochać,
badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia,
społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich
bogactwa.

Janusz Żyłka
Wicestarosta Strzelecki
Członek Komisji Budżetu
Członek Komisji Gospodarczej
Członek Komisji Bezpieczeństwa

Kiedy prawie cztery lata temu zaproponowano mi funkcję wicestarosty,
moja pierwsza odpowiedź w sprawie
nie była jednoznaczna. Podjąłem w
końcu decyzję, że nim zostanę. Zgodnie z założeniem, które wyraziłem na
pierwszej sesji przy zawsze niewystarczających środkach finansowych
(zwłaszcza na drogach) będę robił
wszystko, aby dzielone one były spra-

wiedliwie pomiędzy wszystkie gminy. Nie mnie oceniać moją pracę, ale
pracownikom i mieszkańcom. I tym
właśnie w pierwszej kolejności chciałbym wyrazić słowo proste, ale piękne
DZIĘKUJĘ. Pracownikom starostwa i
jednostek podległych za każdy dzień,
bo bez Was nie byłoby mnie. Mieszkańcom naszego powiatu za tak wiele różnych spotkań, wspólną radość
z realizacji celów, ale także rozwiązywanie wspólnie problemów, tych
małych i dużych. Dzieciom i opiekunom naszych DPS-ów za każdą chwilę
przebywania z Wami i zatrzymywania
się w drodze, by utwierdzać się w tym
co najważniejsze w życiu. Dziękuję
moim koleżankom i kolegom radnym.

Wszyscy niemal radni tej kadencji
opisywali już wiele zadań, które były i
są realizowane. Dlatego nie będę tego
powtarzał. Co jest - to widać, czego
nie ma, też wiadomo.
W tej kadencji miałem na celu pokazanie, że wiele prostych spraw można postrzegać i realizować inaczej, i
co ważne trzeba być blisko ludzi, nie
udawać, ale być po prostu sobą. Za tę
bliskość, dialog, życzliwość i otwartość jeszcze raz DZIĘKUJĘ.
Wszystkim życzę dobrych wyborów w życiu rodzinnym, zawodowym
i społecznym, które prowadzą do zgody między ludźmi, po prostu szczęścia
w codziennym życiu.

Członek Zarządu Powiatu
Członek Komisji Edukacji

Bardzo szybko zapomina się o
tym, jak wyglądały niektóre obiekty
w naszym powiecie jeszcze całkiem
niedawno. Jak funkcjonowały. Dziś
są inne i to przyjmujemy jako oczywistość. Nie zmieniłyby się jednak
tak bardzo, gdybyśmy w nie - jako
samorząd powiatowy - nie inwestowali. Głównie dzięki środkom unijnym i
dobrej współpracy z innymi samorządami czy jednostkami.
Koniec kadencji to dobry czas na
podsumowania zmian. Ich obraz najlepiej oddają liczby związane z realizowanymi przez Powiat Strzelecki
projektami. Część z nich została już
zakończona. Niektóre są w trakcie realizacji, inne znajdują się w początkowej fazie.
W latach 2014-2018 na projekty
inwestycyjne w Powiecie Strzeleckim - a mówię tylko o tych, które
leżą w obszarze moich zainteresowań – udało się zdobyć ponad 21,3
miliona złotych, w tym dofinansowanie sięga blisko 12 milionów!
W tym samym okresie na projekty
nieinwestycyjne, tzw. miękkie, pozyskaliśmy niemal 4,5 miliona, a stopień dofinansowania jest tu jeszcze
wyższy - wyniesie w ich przypadku
ponad 4 miliony! Projektów miękkich wprawdzie nie da się zobaczyć,
ale ich efekty – tak. W przygotowaniu
młodych ludzi do znalezienia swojego
miejsca w świecie.
Dumny jestem, że udało się nam
pozyskać tak duże środki na edukację.
Zadaniem szkoły jest indywidualne
podejście do każdego ucznia i wspieranie jego rozwoju. Zarówno wybitnie
zdolnego, jak i tego z deficytami. Ma
uruchomić jego potencjał w przyswajaniu wiedzy i zainspirować go do
tego, by przez całe życie przyswajał
wiedzę, rozwijał swoje umiejętności i
kompetencje. I nasze szkoły to czynią.
Właśnie dzięki projektom miękkim,
jak zakończony już „Młodzi kompetentni – dziś liceum, jutro studia”, czy
trwającymi właśnie „Wiem Więcej –
mogę więcej” lub „Nauka dla nas w
sam raz” albo „Zawodowi Zawodowcy”.
Natomiast największy projekt inwestycyjny związany z edukacją to
„Wsparcie kształcenia zawodowego
w kluczowych dla regionu branżach”,
także już zakończony. Jego wartość to
ponad 2,2 miliona zł, w tym dofinansowanie wyniosło ponad 1,8 miliona.
Dzięki temu projektowi w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich całkowicie zmodernizowano i doposażono
pracownie: hotelarską, elektroniczną,
centrum obróbki metalu, które wzbogaciło się o prawdziwe „porsche”
wśród frezarek CNC: CMX 50U.
Te przykłady potwierdzają, że
przyznany Powiatowi Strzeleckiemu
certyfikat „Lider Edukacji”, którym

możemy posługiwać się do roku 2019,
nie został przyznany ani przypadkiem,
ani na wyrost.
Ogromny projekt pod względem
inwestycyjnym jeszcze przed nami;też
ma pośredni związek z edukacją. To
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Pomnika Historii Góra św. Anny. Jego
wartość przekracza 12,3 miliona zł, a
dofinansowanie przekroczy 8,5 miliona. To wspólny projekt Powiatu Strzeleckiego i Gminy Leśnica.
Satysfakcjonujące jest również nawiązanie ścisłej współpracy w ramach
Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Dzięki niej realizujemy dwa
projekty, których liderem jest Gmina
Kędzierzyn-Koźle. Etap II projektu
pn. „Poprawa jakości powietrza w
Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim” związany jest z zakupem 15
niskoemisyjnych i nowoczesnych autobusów dla strzeleckiego PKS-u. Ten
przewoźnik jest operatorem Związku Celowego Powiatowo-Gminnego
„Jedź z Nami”, dzięki któremu na terenie naszego powiatu funkcjonuje już
zbiorowy transport publiczny. Udało
się zlikwidować „białe plamy” w sieci
połączeń, a jeśli jeszcze takie występują, mieszkańcy powinni wystąpić do
władz swoich gmin z wnioskami o ich
usunięcie. Nawiasem mówiąc – pracujemy nad tym, by bilety autobusowe
stały się tańsze.
Drugi projekt „subregionalny”
to „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego” w ramach RPO WO o wartości ponad 24
mln zł, z czego wartość zadania Powiatu Strzeleckiego wynosi ponad 6,3
mln zł (w tym dofinansowanie blisko
1,3 mln zł). Dzięki temu projektowi
zostanie przeprowadzona całościowa
termomodernizacja budynku DPS w
Szymiszowie, przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
Dotychczasowa współpraca z
Gminą Kędzierzyn-Koźle być może
zaowocuje też w inny sposób: utworzeniem wspólnego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. To obiekt niezwykle
potrzebny: społeczeństwo się starzeje,
a nasze Domy Pomocy Społecznej
pełnią, i pełnić powinny, inną funkcję.
Mają być domami pogodnej starości,
w których duży nacisk stawia się na
opiekę zdrowotną, a równocześnie na
samodzielność i aktywizację mieszkańców: fizyczną, społeczną, kulturalną. Musimy zacząć – jako samorządowcy – myśleć o wprowadzeniu
polityki senioralnej z prawdziwego
zdarzenia. Polityka senioralna to nie
jest zło konieczne. To część polityki społecznej dla nas wszystkich, bo
wszyscy się starzejemy niepostrzeżenie.
Z końcem kadencji chcę gorąco
podziękować wszystkim za współpracę: radnym pracownikom naszego
starostwa, placówek oświatowych,
jednostek, samorządom, radom pedagogicznym, dyrektorom szkół i
nauczycielom. Udało się nam wiele.
Tylko gra zespołowa przynosi efekty.
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Dzień Edukacji Narodowej
CKZiU Strzelce Opolskie

ZSO w Strzelcach Opolskich

Podczas uroczystości 12 października
Nagrody Starosty Strzeleckiego otrzymali: Zbigniew Wróbel, Katarzyna Krukowska, Beata Klama
i Ewa Puda.
Nagrodą Opolskiego Kuratora Oświaty wyróżniona została dyrektor Halina Kajstura. Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymały: Agnieszka Kozłowska i Sabina Miś.
Złoty medal za Długoletnią Służbę otrzymał Andrzej Niewczas, Srebrne Medale za Długoletnią
Służbę – Daniel Paździor i Eligiusz Stańczak, a Brązowy Medal za Długoletnią Służbę – Marcin
Buszman.

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 12 października.
Nagrodami Starosty Strzeleckiego wyróżnieni zostali: Dariusz Szczypura, Joanna Polańska, Magdalena Rył i Artur Gołdyn. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymał dyrektor ZSO Jan Wróblewski, Medal Komisji Edukacji Narodowej – Małgorzata Swaczyna. Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę wyróżnione zostały Renata Hurek i Teresa Marchewka, Srebrnym Medalem za Długoletnią
Służbę – Ilona Hajduk, a Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę – Dariusz Szczypura.

Nauczyciele wyróżnieni Nagrodą Starosty Strzeleckiego i Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej

Nauczyciele wyróżnieni Nagrodą Starosty Strzeleckiego i Opolskiego Kuratora Oświaty

Zwycięzcy konkursu „BELFRY 2018”
Co roku podczas Dnia Nauczyciela uczniowie przyznają swoje wyróżnienia, czyli BELFRY.
W tym roku w poszczególnych kategoriach otrzymali je:
Anielska cierpliwość Anna Rzeźniczek, Mikrofon roku Anna Rozmus, Sokole oko Dorota Małczak,
Żartowniś roku Dariusz Szczypura, Gawędziarz roku Dariusz Szczypura, Bratnia dusza Zofia Sowa –
Mielcarz, Gorący uśmiech Joanna Orzeł, Debeściak Paweł Pagacz
Nauczyciele wyróżnieni Medalami KEN i za długoletnią służbę

OSKARY 2018
Tradycyjnie już podczas uroczystości z okazji Dnia
Edukacji Narodowej uczniowie CKZiU przyznają swoje
„Oskary”, wyróżniając w różnych kategoriach swoich
nauczycieli. W tym roku zdobyli je:
Sabina Miś – Moc Decybeli, Rafał Biskup – Bratnia
Dusza, Krzysztof Kalisz – Atomowy Czasomierz, Dawid
Imiełowski – Gorący Uśmiech, Andrzej Szymanek –
Szkolny Gawędziarz, Adam Kała – Optymista Stulecia,
Katarzyna Krępa-Stefanik – Wielbiciel Kotła, Małgorzata Tacica – Do Tańca i do Różańca, Andrzej Szymanek
– Słowo w Słowo, Romana Straszewska – Pomysłowy
Dobromir
Bratnia Dusza

Poradnia
Psychologiczno
-Pedagogiczna
w Strzelcach
Opolskich
Nagrodami Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały wyróżnione panie:
Iwona Michali oraz dyrektor jednostki Barbara Kemska-Guga, która otrzymała również
medal Komisji Edukacji Narodowej.
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Dzień Edukacji Narodowej
ZPO w Leśnicy

ZSS w Zawadzkiem
15 października uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Specjalnych w Zawadzkiem.

Nagrodę Starosty Strzeleckiego otrzymała Jolanta Ruhnke,
a wszyscy nauczyciele – dyplomy i róże od dyrektor ZSS Danuty Bujmiły.
Program artystyczny to „Taniec z gwiazdami”, a uczniowie
ulubionym nauczycielom wręczali Kryształowe Kule.

W dniu 11 października Józef Swaczyna Starosta Strzelecki, Stanisław Krawiec Przewodniczący Rady Powiatu Strzeleckiego, Zdzisław Ćwieląg Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Strzeleckiego
oraz Waldemar Gaida Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego wzięli udział w obchodach Jubileuszu
70-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Konopnickiej, wchodzącego w
skład Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy.
Przy tej okazji przedstawiciele Powiatu Strzeleckiego złożyli pracownikom życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczyli nagrody Starosty Strzeleckiego, które otrzymali:
Ryszard Baszuk dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy oraz wicedyrektorzy Zespołu - Mirosława Horzela-Skrzypek i Tadeusz Leśko.
Ponadto wręczono pracownikom listy gratulacyjne oraz upominki z okazji przyznania odznaczeń
państwowych: Medalu Złotego za Długoletnią Służbę – Dorocie Kremser-Kossakowskiej, Krystynie
Marczewskiej, Ewie Przybyłek-Prus, Tadeuszowi Leśko, Markowi Walichowskiemu; Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę – Ewie Hajduk, Katarzynie Wieczorek, Tomaszowi Siciakowi; Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę – Marii Hajduk, Małgorzacie Lepich, Barbarze Lejżak-Janiszewskiej.

ZSP w Zawadzkiem
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 16 października.		
Nagrodę Starosty Strzeleckiego otrzymała Anna Staś, nagrodę Opolskiego Kuratora Oświaty Arkadiusz Baron, Medale Komisji Edukacji Narodowej Dorota Nemś oraz Danuta Szmidt-Winnicka.

Nauczyciele wyróżnieni Nagrodą Starosty Strzeleckiego oraz Medalami KEN

Nauczyciele nagrodzeni Nauczycielskimi Oskarami przez uczniów: Super Nauczyciel - Arkadiusz Baron, Nauczyciel Kosa - Ewa Lenart, Nauczyciel Złote Lusterko - Barbara Dylong, Nauczyciel Żartowniś - Marek Kot, Nauczyciel Mikrofon Roku - Arkadiusz Baron.
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Dzień Edukacji Narodowej
ZPO w Leśnicy

Przed 100-leciem
Odzyskania Niepodległości

70-lecie Zespołu Placówek Oświatowych
w Leśnicy
15 października 1948 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Państwowego
Zakładu Wychowawczego w Leśnicy.
Dzieje Ośrodka sięgają jednak
drugiej połowy XIX wieku. Decyzję o ulokowaniu w Leśnicy Zakładu
Opiekuńczego podjęło w 1865r. „Towarzystwo dla Wychowania i Nauczania Dzieci Upośledzonych Umysłowo
Górnego Śląska”. Jednak wojna prusko- austriacka z 1866 roku przerwała
działalność Towarzystwa.
Dopiero w 1870 r. wrócono do
tematu, co zaowocowało otwarciem
dnia 30 października 1871 roku Prowincjonalnego Zakładu OpiekuńczoWychowawczego w przekazanym na
ten cel przez Radę Miejską Leśnicy
budynku przy obecnej ul. Zdzieszowickiej. W roku 1875 zakład liczył już 30
wychowanków. Pięć lat później - 30
października 1880 r. położono kamień
węgielny pod budowę pierwszego budynku.
W kolejnych latach powstał
duży kompleks budynków, z których
pierwszy, Dom Dziewcząt (dzisiejsza szkoła) został oddany do użytku
już 1 kwietnia 1891 roku. W chwili
zakończenia II wojny światowej 20
budynków mieszkalnych i gospodarczych Zakładu było zdewastowanych,
a budynek Domu Dziewcząt spalony.

Właśnie Józef Piłsudski jest symbolem odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niebytu na
mapach Europy i świata. I to o nim
na spotkaniu z mieszkańcami DPS w
Strzelcach Opolskich mówił Walde-

mar Gaida członek Zarządu Powiatu
Strzeleckiego, historyk z wykształcenia, a temat został wybrany nieprzypadkowo – szybkimi krokami zbliża
się 100 rocznica odzyskania niepodległości.

„Pokój tobie Polsko Ojczyzno
moja (…) Ziemio polska, ziemio
trudna bądź pochwalona……”, tymi
słowami przed laty św. Jan Paweł II
witał swoją ziemię ojczystą. My także
swoją akademię z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przygotowaną dla pensjonariuszy DPS w
Szymiszowie rozpoczęliśmy od tych
pięknych i jakże ważnych słów. To
właśnie tu na miesiąc przed właściwymi uroczystościami rozpoczęliśmy
świętowanie wielkiego wydarzenia
w naszej Ojczyźnie. Wśród wierszy
i pieśni patriotycznych prezentowanych uczestnikom akademii miejscem

centralnym był wspólnie odśpiewany
Hymn Polski po którym uczniowie
klasy mundurowej zaprezentowali
musztrę. Wspólnie odśpiewany hymn
był dla każdego z nas wielkim wzruszeniem i choć dzieli nas różnica wieku to wiemy, że OJCZYZNA i WOLNOŚĆ tak jak przed laty tak i teraz są
bardzo ważne i choć dane mam niemal
100 lat temu, nie zostały nam dane raz
na zawsze. Tą skromną akademią złożyliśmy pokłon w rocznicę odzyskania
niepodległości w święto miłości ojczyzny, walki o wolność, w święto symbolu wiary i zwycięstwa
Edyta Bem

Jednak już w październiku 1945r. na bazie Zakładu powstało Państwowe Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne. Jednak w związku z małym naborem do Gimnazjum i Liceum (Leśnica liczyła wtedy tylko niecałe 2 tys. mieszkańców), w
1948 r. Kuratorium Oświaty w Katowicach podjęło decyzję o reaktywowaniu w
Leśnicy szkolnictwa specjalnego.
Jak wspomniano, w październiku 1948 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Państwowego Zakładu Wychowawczego w Leśnicy, który w 1962 r. zmienił nazwę
na Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy.
Reforma szkolnictwa z 2000 r. zaowocowała powstaniem Gimnazjum i
Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym.
Od 1 września 2015 roku dawne SOSW zmieniło nazwę: dziś to Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy.
Od momentu założenia Prowincjonalnego Zakładu Opiekuńczo- Wychowawczego, potem kolejnych szkół aż do dziś tysiące dzieci specjalnej troski
ukończyły szkołę podstawową, zdobyły zawód w szkole zawodowej lub zostały
przysposobione do wykonywania zawodu.

„Najlepsi
z Najlepszych”
XXV Gala Jubileuszowego Plebiscytu odbyła się 13 września w
Gogolinie. W tym roku laureatami
z Ośrodka w Leśnicy byli: Magda,
Andrzej i Łukasz.
Po uroczystości odbyły się zawody sportowe „Bez Barier” w których
wzięło udział dziesięciu naszych uczniów. Wszyscy doskonale się bawili i
do Leśnicy wrócili z nagrodami.

Zadbaj o swoje serce - ruszaj się
Rankiem w sobotę 13 października br. w Powiatowym Centrum
Kultury w Strzelcach Opolskich dr n.
med. Janusz Prokopczuk Ordynator
IV Oddziału Kardiologii Inwazyjnej,
Elektrostymulacji i Angiologii Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca poprowadził prelekcję dotyczącą profilaktyki pierwotnej i wtórnej zawału serca.
To spotkanie także zorganizowane
było także w ramach prozdrowotnej
akcji Zarządu Powiatu Strzeleckiego
„Biała Sobota”.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli
się m.in. o przyczynach miażdżycy.
Prowadzący zwrócił szczególną uwagę, iż jej rozwój bardzo przyspiesza
palenie papierosów, nieodpowiedni
sposób odżywiania się, otyłość, brak
aktywności fizycznej oraz stres. Dr
Prokopczuk poinformował zebranych,
jak dużą rewolucją w kardiologii są
stenty, które stosuje się w leczeniu
choroby niedokrwiennej serca. Służą

one do rozszerzenia i ustabilizowania
naczynia krwionośnego, w którym w
wyniku miażdżycy zostało pomniejszone światło oraz umożliwiają swobodny przepływu krwi.
Zainteresowani poznali różnicę
pomiędzy „złym” a „dobrym” cholesterolem. Prowadzący podkreślał także, jak ważna z punktu widzenia kardiologii jest relaksacja psychiczna tzn.
umiejętność rozładowywania nagromadzonych emocji, zajęcie się czymś,
co sprawia przyjemność, unikanie hałasu czy rozwiązywanie problemów w
sposób zadaniowy, a nie emocjonalny.
Nie powinno się skupiać się na
sobie i własnych przeżyciach emocjonalnych (np. poczucie winy, złość), jak
i odczuwanym napięciu w zaistniałej
sytuacji. Lepiej podjąć wysiłek mający na celu rozwiązanie problemu, zarówno poprzez próbę zmiany sytuacji,
jak i jej poznawcze przekształcenie,
np. myślenie o problemie i możliwych

rozwiązaniach, które doprowadzą do
wyjścia z trudnego położenia. Jest to
styl korzystny w sytuacjach, na które
mamy wpływ.
Doktor Prokopczuk mówił też o
wpływie żywienia na zdrowie. O konieczności unikania złych nawyków
żywieniowych (zwłaszcza unikaniu
tłuszczów zwierzęcych i nadmiaru
soli), przekonaniu się do zbawiennego wpływu na nasze serce stosowania
piramidy żywieniowej: jadania 4-5
posiłków w regularnych odstępach
czasu, w których podstawą są warzywa i owoce – w praktyce powinny
one stanowić aż połowę tego co jemy.
Istotne są też proporcje, bo 3/4 powinny stanowić warzywa, mniej zaś
owoce. Wśród produktów zbożowych
warto postawić na pełnoziarniste – to
zdrowszy wariant. Pamiętać trzeba o
piciu dużej ilości niesłodzonych i niegazowanych płynów. Najważniejszy
jednak jest ruch! Pół godziny co drugi

dzień to absolutne minimum. I tu ważna uwaga: krzątanie się po domu przy
sprzątaniu, myciu, odkurzaniu nie zastąpi aktywności ruchowej. Konieczne są
spacery, jazda na rowerze itp.
Na koniec prelekcji uczestnicy mogli zadawać prowadzącemu nurtujące
ich pytania. A pytano o sposoby wprowadzania stentów (99 proc. przez rękę
– to metoda znacznie mniej inwazyjna),

pytano też o to, jak poprawić poziom
zdrowego cholesterolu, o zalecenia
dietetyczne.
Każdemu z uczestników obecnemu na spotkaniu pielęgniarki zmierzyły poziom ciśnienia krwi oraz
wręczyły bezpłatny dzienniczek pomiaru ciśnienia. Zainteresowane osoby otrzymały także miarkę do pomiaru
obwodu ciała.
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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

Powiatowe Centrum
Kultury zaprasza

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

Strzelce Opolskie, dn. 11.10.2018r.

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

OBWIESZCZENIE
ST A R O S T Y S T R Z E L E C K I E G O
Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U.
z 2018 poz. 1474) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn.zm.),

z a w i a d a m i a m,

że dnia 03 września 2018r., na wniosek Wójta Gminy Jemielnica – 47-133 Jemielnica,
ul. Strzelecka 67, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej - ulicy
Pięknej w Jemielnicy, na działkach z obrębu ewidencyjnego Jemielnica, jednostka ewidencyjna Jemielnica, ark.m..5, o następujących numerach ewid.:
1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, stanowiący pas drogowy:
- 881/16, 906/4,
- 881/29 i 906/9 (skrzyżowanie dróg),
2. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren
niezbędny pod budowę włączenia do ulicy Nowa Kolonia:
- 881/10 i 622 .
Z dniem zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, bądź
jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu
przepisów o gospodarce nieruchomościami.
W terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia można w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212, (w godzinach pn. 7.30÷17.00, wt.-czw. 7.30÷15.30, pt.
7.30÷14.00), zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy.
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 12 października 2018r. do 02 listopada
2018r.
z up. Starosty
Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

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

Strzelce Opolskie dn. 10.10.2018r.

STAROSTA STRZELECKI

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903
Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903
Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313
Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

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
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

stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.),
podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 10 października 2018r,
decyzji administracyjnej Nr 418/18 o pozwoleniu na budowę hali produkcyjno-magazynowej z częściami socjalno-biurowymi, z obiektami towarzyszącymi, w
skład których wchodzą:
- budynek portierni,
- wiata na rowery,
- zbiornik przeciwpożarowy z pompownią,
- układ dróg wewnętrznych z placami manewrowymi,
- stanowiska postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych,
- miejsce gromadzenia odpadów stałych,
- instalacje wewnątrzzakładowe: gazowa, wodociągowa bytowa, wodociągowa
pożarowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej (brudnej i czystej),
elektryczna, w tym oświetlenia terenu, teletechniczna,
w Zimnej Wódce na działkach ewid. nr: 29/31, 29/32, 29/20, 29/22, 28/9, 28/10,
26/20, 26/21 jedn. ewid. Ujazd - obszar wiejski.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich–Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212
(w godzinach pn. 7.30÷17.00, wt.-czw. 7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00),
można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.
z up. Starosty
Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

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

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

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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21 października
– wybory samorządowe
Jak
prawidłowo
zagłosować?
Lokale wyborcze
będą otwarte
w godzinach
od 7.00 do 21.00.
Głosować idziemy
z dowodem osobistym.
Na jednej karcie
- jeden znak „X”
znak „X” stawiamy
w kratce z lewej strony
przy nazwisku i imieniu
wybranego kandydata
(„X”, czyli co najmniej
dwie przecinające się linie)

Każdy wyborca otrzyma 4 karty do głosowania.

- wybory na Wójta/Burmistrza
karta koloru białego, nazwiska
kandydatów drukowane na różowym tle

- wybory do Rady
Gminy/Miejskiej

karta koloru białego, nazwiska
kandydatów drukowane na szarym tle

Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością informujemy dziś Państwa o tym, że grono
Jubilatów - mieszkańców powiatu strzeleckiego - którzy w ostatnim czasie obchodzili swoje okrągłe urodziny, znów się powiększyło! Wszystkich - w imieniu całej nasze społeczności - z listami gratulacyjnymi,
urodzinowymi upominkami oraz najlepszymi życzeniami odwiedzili
przedstawiciele władz Powiatu Strzeleckiego.
Pani Jadwiga Wyrwich, mieszkająca w Leśnicy, 11 października br.
skończyła 100 lat! Z najlepszymi życzeniami kolejnych 100, listem gratulacyjnym odwiedził Jubilatkę starosta Józef Swaczyna oraz burmistrz
Łukasz Jastrzembski.
Pani Jadwiga Bugiel, mieszkająca w Warmątowicach, 90. rocznicę
urodzin świętowała 14 października br. Z tej okazji z życzeniami, listem
gratulacyjnym oraz urodzinowym upominkiem pospieszył do Niej Waldemar Gaida, członek Zarządu Powiatu.
Pani Teresa Bronder, mieszkanka Staniszcz Małych, jubileusz 90-lecia urodzin obchodziła 16 października br. W tym wyjątrkowym dniu odwiedził Ją starosta Józef Swaczyna z życzeniami, listem gratulacyjnym i
urodzinowym upominkiem.

- wybory do Rady Powiatu

karta koloru białego, nazwiska
kandydatów drukowane na żółtym tle

- wybory do Sejmiku
Województwa

karta koloru białego, nazwiska
kandydatów drukowane na niebieskim tle

Pamiętaj! Każdy głos jest ważny!

Pani Jadwiga Wyrwich 11 października br. skończyła 100 lat!

Nowe autobusy już są...
dok. ze str. 1

W ramach projektu łącznie zakupionych zostanie 15 sztuk autobusów:
2 autobusy klasy MAXI, 11 autobusów klasy MIDI, w tym 5 sztuk pojazdów z częściowo niską podłogą oraz 2
autobusy klasy MINI.

...będą jeździły z nowym logo

Pani Jadwiga Bugiel 90. rocznicę urodzin
świętowała 14 października br.

Związek Powiatowo – Gminny „JEDŹ Z NAMI”
serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za złożenie projektów konkursowych.
Spośród nadesłanych ofert Jury konkursu wybrało
projekt Piotra Błaszczaka.

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
serdecznie zaprasza wszystkich seniorów na spotkanie

„ŚWIADOMI, BEZPIECZNI”
W programie:
„Bezpieczeństwo konsumenckie”
Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Małgorzata Płaszczyk – Waligórska
„Prawo do odszkodowań”
Małgorzata Szlachciuk, Dyrektor Regionu, Firma Quantum
„Jak uchronić się przed przestępstwami”
Komenda Powiatowa Policji

19. października o godz.10.00

w Powiatowym Centrum Kultury przy ul. Dworcowej 23
w programie ponadto konkurs z nagrodami, poczęstunek oraz upominek dla każdego

Pani Teresa Bronder jubileusz 90-lecia urodzin
obchodziła 16 października br.

Do urodzinowych życzeń dołączamy również swoje:
wielu jeszcze lat w jak najlepszym zdrowiu,
pełnych słońca i radości.

