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Głosowanie w gminie Kolonowskie.

21 października głosowaliśmy na radnych gmin i miast, powiatów, sejmiku województwa, wójtów i burmistrzów. Do drugiej tury wyborów, 4 listopada, dojdzie tylko w dwóch gminach na terenie naszego powiatu: w
Ujeździe i Kolonowskiem. Tam mieszkańcy wybierać burmistrza będą między dwoma kandydatami, którzy w
pierwszej turze zdobyli najwięcej głosów. W Kolonowskiem to Norbert Koston i Janusz Żyłka, w Ujeździe Hubert Ibrom i Sebastian Golec. Nawiasem mówiąc, właśnie w tej gminie odnotowano najwyższą frekwencję w
naszym powiecie: do urn wyborczych poszło aż 55.68 proc. uprawnionych, najniższą, tradycyjnie, odnotowano
w gminie Jelmielnica, gdzie głosowało 35.61 proc. uprawnionych.
W pozostałych gminach sprawa rozstrzygnęła się w pierwszej turze. W Izbicku wójtem została ponownie
Brygida Pytel, w Jemielnicy - Marcin Wycisło, burmistrzem w Zawadzkiem - Mariusz Stachowski, w Leśnicy
- Łukasz Jastrzembski, w Strzelcach Opolskich - Tadeusz Goc.
Znamy już nowych radnych powiatu. Nowa Rada Powiatu liczyć będzie, jak poprzednio – 19 radnych.
Kadencja „starej” rady kończy się 16 listopada 2018 r. Zgodnie z przepisami, pierwszą sesję w nowej kadencji
zwołuje Komisarz Wyborczy w terminie 7 dni od dnia zakończenia poprzedniej kadencji. I od tej daty liczyć
się będzie nowa, 5-letnia kadencja Rady Powiatu. Pierwszą sesję - do czasu ukonstytuowania się nowego Prezydium Rady - poprowadzi radny senior, czyli najstarszy wiekiem spośród nowo wybranych radnych. Potem
pałeczkę przejmie już nowy przewodniczący Rady. Na pierwszej sesji zostanie wybrany również nowy Zarząd
Powiatu Strzeleckiego. Nazwiska nowych radnych Powiatu Strzeleckiego i liczbę uzyskanych głosów publikujemy na str. 3

100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI
Ojcowie Niepodległości o Polakach i Państwie

Józef Piłsudski
Półtora wieku walk,
krwawych nieraz i
ofiarnych,
znalazło
swój triumf w dniu
dzisiejszym. Dzisiaj
mamy wielkie święto
narodu, święto radości po długiej, ciężkiej
nocy cierpień (…).
Obdarzeni dziś zaufaniem narodu, dać macie podstawy dla jego
niepodległego życia w
postaci prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polski.

Ignacy Paderewski
Jestem Polakiem, wiernym synem Ojczyzny.
Myśl o Polsce wielkiej
i silnej, wolnej i niepodległej, była i jest
treścią mego istnienia;
urzeczywistnienie jej
było jedynym celem
mego życia. Choć
większość lat przeżytych spędziłem wśród
obcych, nie sprzeniewierzyłem się jej ani
na chwilę i nie sprzeniewierzę nigdy.

Roman Dmowski
Jestem Polakiem – to
słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy.
Jestem nim nie dlatego
tylko, że mówię po polsku, że inni mówiący
tym samym językiem
są mi duchowo bliżsi i
bardziej dla mnie zrozumiali, że pewne moje
osobiste sprawy łączą
mnie bliżej z nimi, niż z
obcymi, ale także dlatego, że obok sfery życia
osobistego, indywidualnego znam zbiorowe
życie narodu, którego
jestem cząstką.

Wincenty Witos

Wyznaję zasadę, że
nigdy i nigdzie, w żadnym państwie nie wystarczy i dla obrony, i
w każdej innej sytuacji
państwa, ani klika, ani
poszczególny, choćby najwięcej genialny
człowiek. Ciężar ten
musi wziąć na siebie
całe
społeczeństwo.
Nie chcemy więc, żeby
Polska budowana była
na jednym człowieku,
chcemy, ażeby budowało ją całe społeczeństwo.

Ignacy Daszyński
A przecież była to jedyna siła w narodzie, która
z potęgą niepokonanego żywiołu dążyła do
Niepodległej Ojczyzny!
Dążyła do niej z całą
świadomością, że bez
zjednoczenia i wyzwolenia Polski nie ma co
marzyć o nowoczesnym
życiu, o rozwoju, o sile
klasy robotniczej polskiej, rozbitej w zaborach
na trzy odłamy.

Wojciech Korfanty
Państwo, jako zespolenie dążeń różnorodnych i
częstokroć z sobą sprzecznych, w jedną całość, jako
uzgodnienie tych dążeń
dla celów wyższych, dla
dobra ogółu, państwo to
nasamprzód musi się odrodzić w sercach poszczególnych obywateli przez
poskromienie ich dążeń
odśrodkowych, lekceważących etykę chrześcijańską. (...) W gruncie rzeczy
wszyscy o takim państwie
marzymy.
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Ostatnia sesja Rady Powiatu
Zwołana na 17 października br.
sesja była ostatnią w mijającej kadencji. Radni wybrani w 2014 roku obradowali po raz 46. w takim składzie.
Zanim przystąpiono do realizacji porządku obrad, głos zabrał burmistrz
Leśnicy Łukasz Jastrzembski.
- Korzystając z okazji gratuluję
radnym, całemu Zarządowi realizacji wielu inicjatyw i działań na rzecz
mieszkańców powiatu. Dzięki Państwu determinacji i zaangażowaniu
pracowników Starostwa Powiatowego
udało się zrobić ogromny „krok do
przodu”. Z perspektywy Gminy Leśnica, najczęstszym przywoływanym
tematem powiatowym były drogi.
Można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju nie kończąca się historia.
Dodam, że te ostanie 4 lata dopisały
bardzo pozytywne rozdziały tej historii – mówił. - Można powiedzieć, że
Powiat Strzelecki oraz Gmina Leśnica
zaczynają pisać historię dróg i mostów
powiatowych. W ostatnich 4 latach
udało się wspólnie zrealizować: drogę
między Dolną a Strzelcami Opolskimi, drogę w Górze Św. Anny, między
Zalesiem Śląskim, a Cisową, remonty
poszczególnych dróg powiatowych na
terenie gminy, budowę mostu w Lichyni oraz wielu chodników. Z pewnością nie można zapomnieć o dużym
projekcie polegającym na rewitalizacji
Góry Św. Anny, gdzie to właśnie Państwo zadecydowali, że 2 mln zł będzie
pochodzić z Powiatu Strzeleckiego, 8
mln z Gminy Leśnica, pozostał część
ze środków zewnętrznych. W te działania została włożona ogromna praca Zarządu Powiatu. Przypomnę, że
przed nami kolejny etap – wyłonienie
wykonawcy tego zadania. Ponadto
dzięki zaangażowaniu Zarządu udało
się stworzyć pierwszy w Polsce Gminno – Powiatowy Związek Jedź z Nami.
Okazało się, że wszystkie gminy ma
terenie powiatu strzeleckiego potrafią się dogadać. To przede wszystkim
zasługa siły samorządu powiatowego.
Za te nowe, pozytywne rozdziały oraz
zrozumienie potrzeb mieszkańców,
najzwyczajniej dziękuję. Życzę powodzenia w zbliżających się wyborach.
Następnie starosta Józef Swaczyna złożył podziękowania członkom
Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego, której
kadencja również się kończy.
Podziękowania przekazano również paniom, zarówno wchodzącym w
skład Rady, jak i stale współpracującym z radnymi.
Po wprowadzeniu autopoprawek
do porządku sesji oraz po wysłuchaniu
Informacji o pracy Zarządu Powiatu
w okresie międzysesyjnym, a także
Sprawozdania z działalności komisji
problemowych Rady powiatu, radni
jednogłośnie przyjęli uchwały w następujących sprawach:
- wyrażenia zgody na zawarcie
przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach
Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości
- oddanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Szpitala Powiatowego im. Prałata J.
Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich (działka stanowi własność
Powiatu Strzeleckiego – przyp.
red.)
- określenia rodzajów świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz

Podziękowania dla Społecznej Rady Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, która
również zakończyła swoją kadencję. Nową Radę powoła już nowa Rada Powiatu.
Od lewej stoją:
Marek Urbański, Waldemar Bednarek, Janusz Żyłka, Hubert Ibrom, Ryszard Nocoń, Józef Swaczyna, Aleksandra Labus-Gałuszka, Stefan Szłapa oraz Waldemar Gaida, przed którym stoi Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Krawiec, nie
wchodzący w skład Społecznej Rady Szpitala.
warunków i sposobu ich przyznawania
- powierzenia Gminie Kolonowskie
wykonania zadania własnego Powiatu Strzeleckiego pn. „Zimowe
utrzymanie dróg powiatowych
Powiatu Strzeleckiego w Gminie
Kolonowskie w sezonie zimowym
2018/2019”
- zmian w Statucie Powiatu Strzeleckiego
- wyrażenia zgody na cesję wierzytelności - czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej, o której mowa
w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej
- nowelizacji uchwały z dn. 27
czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego
i inwestycyjnego na rok 2018
Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach
Opolskich
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego
na lata 2018-2021
- zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok
2018
W punkcie Interpelacje, zapytania,
wnioski i oświadczenia radnych, głos
zabrał radny Jan Bogusz.
- W imieniu Kluby Radnych Rady
Powiatu Strzeleckiego Ziemi Strzeleckiej chciałbym serdecznie podziękować Zarządowi Powiatu, Prezydium
Rady, Radnym za współpracę, spokojny przebieg sesji, merytoryczną dyskusję oraz wyrozumiałość. Nie zawsze
był Wersal, ale staraliśmy się przede
wszystkim funkcjonować dla dobra
mieszkańców Powiatu Strzeleckiego.
Ponadto w szczególności dziękuję za
współpracę kierownikom jednostek
organizacyjnych, naczelnikom, Sekretarz Powiatu, pracownikom Starostwa
oraz pracownikowi Biura Rady Powiatu. Korzystając z okazji chciałbym
życzyć nowej Radzie, aby w kolejnej
kadencji spełniły się wszystkie życzenia i marzenia, a wszystkim Państwu
zdrowia i pomyślności.
Radna Gizela Szendzielorz: Gratuluję organizatorom tegorocznego Święta Chleba. Poza tym dziękuję

za zorganizowanie delegacji radnych
do partnerskiego Powiatu Soest – to
był wspaniały wyjazd. Ponadto jeszcze raz dziękuję członkom Komisji
Rewizyjnej za bardzo konstruktywne
posiedzenia, dobrą współpracę oraz
dyscyplinę. Jeszcze raz wszystkim
Państwu za wszystko dziękuję.
Radny Hubert Ibrom: - Cztery
lata temu zostałem najmłodszym radnym w historii Powiatu Strzeleckiego, miałem wtedy 23 lata. Wiele osób
zastanawiało się, czy to odpowiedni
wiek, żeby pełnić funkcję radnego?!
Po tych paru latach mogę z stanowczością powiedzieć, że tak! Radę
można porównać do drużyny piłkarskiej. Według mnie, musi się składać
ze starszych doświadczonych zawodników, ale także z tych młodszych,
którzy często nadają tempa. Zachęcam
wszystkich młodych obywateli do aktywizacji na niwie samorządowej, myślę że jest to bardzo potrzebne naszym
małym ojczyznom. Dziękuję wszystkim moim wyborcom z okręgu Gminy
Ujazd oraz Leśnica. Ponadto składam
serdeczne podziękowania burmistrzom: Tadeuszowi Kauchowi oraz
Łukaszowi Jastrzębskiemu za bardzo
dobrą współpracę. Dodam, że zawsze
starałem się wywiązywać z nadanych
mi zadań. Moją busolą była praca dla
mieszkańców nie tylko Gmin Ujazd
i Leśnica, ale także całego Powiatu
Strzeleckiego. Przepraszam za moją
„aktywność”, w szczególności w
stosunku do Wydziału Dróg Powiatowych. Przez cały okres pełnienia
funkcji radnego złożyłem prawie
100 wniosków. Dziękuję również za
możliwość przewodnictwa Komisji
Gospodarczej, funkcję członka Rady
Społecznej Szpitala – gdzie zdobyłem cenne doświadczenia. Ponadto
składam podziękowania Prezydium
Rady, Zarządowi Powiatu, wszystkim
osobom, które odpowiadały za organizację sesji, kierownikom i dyrektorom
jednostek samorządu powiatowego.
Wicestarosta Janusz Żyłka: Składam podwójne podziękowania: w
imieniu Klubu, który miał zaszczyt w
obecnej kadencji Rady współtworzyć
koalicję. Prawie 4 lata temu w tym
miejscu wspominałem czas mojego
dzieciństwa. Pamiętam, jeśli mama
nie miała pieniędzy, starała się dzielić

sprawiedliwie to, co miała. Przez cały
okres kadencji działałem z podobnym
zamiarem. Składam serdeczne podziękowania pracownikom Starostwa,
a także jednostkom podległym. Jestem
przekonany, że nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie pracownicy. Dziękuję
wszystkim Radnym, na czele z Panem
Starostą za dobrą współpracę, wiele
spędzonych godzin w celu uzyskania
najlepszego efektu działań. Za słowem
„dziękuję” kryją się słowa: bądźcie
szczęśliwi.
Członek Zarządu Powiatu Waldemar Gaida: - Wszyscy stanowiliśmy świetny zespół. Wielu z Państwa
to radni powiatu od początku istnienia
samorządu powiatowego. Pamiętam,
jak ostro bywało w pierwszych kadencjach, myślę że teraz udało się doprowadzić do takiego stanu, gdzie radni
tworzą zgrany merytorycznie zespół,
rozumiejący potrzeby mieszkańców.
Składam podziękowania osobom, które ściśle ze mną współpracują, często
od wielu lat. Myślę, że największy
sukces człowieka pracującego dla społeczeństwa to ludzie, z którymi się rozumie. Za to wszystko dziękuję.
Starosta Józef Swaczyna: - Doskonale pamiętam początki i emocje,
jakie towarzyszyły radnym podczas
pierwszych sesji w pierwszej kadencji
Rady Powiatu. Z pewnością było to
uwarunkowane środkami, jakimi dysponował powiat oraz chęcią radnych
do ich równego podziału. Atmosfera

uległa znacznej poprawie w momencie wejścia Polski do UE, dzięki czemu Powiat Strzelecki mógł pozyskać
znacznie większe dofinansowanie
swoich przedsięwzięć. Należałoby
wspomnieć o środkach przeznaczonych na drogi, o projektach realizowanych w Szpitalu Powiatowym, termomodernizacji DPS w Szymiszowie,
zakupie autobusów – zostanie to zrealizowane dzięki współudziale środków
europejskich, a także pracy osób odpowiedzialnych za te zadania. Często
powtarzam, że samorząd powiatowy
stoi na 4 filarach: zdrowie, oświata,
opieka społeczna, drogi. Każdy mógł
zauważyć, że jako radni nigdy nie
podnosiliśmy nazw ugrupowań. Myślę, że dzięki tej wartości mogliśmy
walczyć o dobro ludzi. Z całego serca
dziękuję za współpracę, szczególnie
Prezydium Rady, członkom Zarządu,
kierownikom jednostek organizacyjnych, naczelnikom. Myślę, że możemy być dumni z tego, że mieszkamy
w powiecie strzeleckim i wspólnie
pracujemy dla jego rozwoju.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stefan Szłapa: - W imieniu lokalnych strażaków chciałbym serdecznie podziękować za środki przyznane
m.in. na zakup samochodów gaśniczych. Wspomnę, że Powiat Strzelecki
jest jednym z nielicznych samorządów
powiatowych w kraju, który przekazuje środki na zakup właśnie takiego
sprzętu. Składam również osobiste
podziękowania
Przewodniczącemu
Rady.
Wiceprzewodniczący
Rady
Zdzisław Ćwieląg: - Dziękuję za pracę w ostatnich czterech latach. W zasadzie mam możliwość uczestnictwa
w Radzie od momentu utworzenia
samorządów i zapewniam, że ta Rada
była jedyną, która funkcjonowała
owocnie i bezkonfliktowo. Dziękuję
kierownikom jednostek organizacyjnych za pomoc w naszej działalności
oraz wszystkim pracownikom za włożony trud.
Dyrektor ZSO w Strzelcach
Opolskich Jan Wróblewski: - Będę
wyrazicielem woli podziękowań
przedstawicieli wszystkich jednostek
oświatowych oraz uczniów: dziękuję
za kolejną kadencję współpracy oraz
możliwość wsparcia. Na tle innych
powiatów nasza współpraca kształtuje
się bardzo dobrze. Korzystając z okazji życzę powodzenia w nadchodzących wyborach.
Na zakończenie sesji wszyscy radni dziękowali sobie za współpracę, a
Przewodniczący Rady wręczył radnym podziękowania oraz upominki.
oprac. mg

Podziękowania za cztery lata współpracy dla pań.
Od lewej stoją: radna Edyta Bem, skarbnik powiatu Jolanta Drochomirecka,
sekretarz powiatu Ewelina Jelito, radna Gizela Szendzielorz, radna Aleksandra
Labus-Gałuszka i Sylwia Wolf z biura obsługi Rady.
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WYBORY 2018
Nowych radnych Powiatu Strzeleckiego wybieraliśmy w czterech okręgach. Mniejszość Niemiecka zdobyła 9 mandatów, Koalicja Obywatelska
(Platforma i Nowoczesna) - mandatów, Ziemia Strzelecka - 3 mandaty,
a PiS - 1 mandat.
Oto ich nazwiska i liczba głosów, które zdobyli:

Okręg wyborczy nr 1
(miasto i gmina Strzelce Opolskie oraz gmina Izbicko)
Uprawnionych do głosowania: 28.620; frekwencja: 44.83 proc.
KRAWIEC Stanisław
TUBEK Sławomir
WOJTASZEK Mieczysław
GAIDA Waldemar
SZŁAPA Stefan
BEM Edyta
ZUBEK Jan
SZUBA Piotr
BOLECHOWSKI Dariusz

(KO)
(KO)
(PiS)
(MN)
(MN)
(MN)
(ZS)
(ZS)
(ZS)

672
785
839
1 011
916
351
585
459
447

Okręg wyborczy nr 2
(miasto i gmina Kolonowskie oraz gmina Jemielnica)
Uprawnionych do głosowania: 10.866; frekwencja:39.92 proc.
DREJA Piotr
SWACZYNA Józef
NOCOŃ Ryszard

(KO)
(MN)
(MN)

422
1 147
427

Okręg wyborczy nr 3
(miasto i gmina Zawadzkie)
Uprawnionych do głosowania: 9.477; frewencja 37.05 proc.
KUBAL Kazimierz
PAGACZ Ryszard
SZOSTOK Joachim

(KO)
(KO)
(MN)

342
430
393

Okręg wyborczy nr 4
(miasto i gmina Leśnica oraz miasto i gmina Ujazd)
Uprawnionych do głosowania: 11 365; frekwencja: 45.67 proc.
MATUSZEK Mariola
KAUCH Tadeusz
BEDNAREK Waldemar
SZENDZIELORZ Gizela

(KO)
(MN)
(MN)
(MN)

384
934
846
323

Kadencja nowej Rady Powiatu trwać będzie 5 lat. Wszystkie sesje, łącznie
z pierwszą, zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o samorządzie, transmitowane będą online i będzie można oglądać je na żywo po kliknięciu w linki
zamieszczone na BIP i stronie internetowej Powiatu Strzeleckiego. Kolejne
novum to urządzenie do głosowania, podobne do zainstalowanego w Sejmie
RP.
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NFZ tu mógłby się uczyć,
jak zorganizować wizytę u lekarza!
To jedna z opinii mieszkańców naszego powiatu, którzy zostali przebadani podczas
ostatniej Białej Soboty, 27 października. To była już piąta z kolei akcja profilaktyczna
Zarządu Powiatu Strzeleckiego.
Czy, jak poprzednie, była udana? Oto kilka opinii.

Pani Anna z Dziewkowic wybrała
wizytę u ortopedy. - Ten doktor Porwoł
jest wyśmienity! Trafiłam do niego z
bólem stóp. Postawił diagnozę. Dał mi
bardzo dużo wskazówek dotyczących
zasad, dzięki którym mogę ulżyć sobie w bólu, czyli ćwiczeń, fizjoterapii
m.in. ultradźwiękami, wkładek do butów itp.
Pani Alicja ze Strzelec Opolskich
skorzystała z porady kardiologa. - To
był bardzo wnikliwy wywiad z pacjentem. Wszystkim poświęcał dużo
czasu, mnie trochę więcej - mam jeszcze inne poważne schorzenia. Jestem
bardzo zadowolona nie tylko z wizyty,
ale i całej akcji. Wszystko przebiegało
bardzo sprawnie, a dostać się do lekarza specjalisty bez kolejki to w dzisiejszych czasach prawdziwa okazja!
Trzeba z niej skorzystać, jeśli tylko to
możliwe.
Pani Elwira z Sieroniowic zapisała się do endokrynologa. - Co roku
pakiet badań do tego specjalisty był
najlepszy z możliwych. W tym roku
doszło jeszcze badanie USG podczas
wizyty – i już więcej nic nie trzeba.
Sama jestem niezwykle zadowolona,
ale i inni pacjenci, z którymi rozmawiałam przed gabinetem, chwalili tę
akcję. W jednym byliśmy zgodni: całokształt akcji zasługuje na podziw i
szacunek. I same przygotowania organizacyjne, prowadzenie zapisów, i potem – kierowanie na badania i wizyty
u lekarzy. Za to należą się duże wyrazy
uznania.
Pani Monika ze Strzelec wybrała się do dermatologa. - Dostałam nie

tylko leki, ale i sugestię, by nadal korzystać z dermatologicznej specjalistycznej opieki. To schorzenie, które
mam, to raczej defekt dermatologiczno-kosmetyczny, ale wymagający
dość długiego leczenia.
Pani Maria z Dziewkowic również skorzystała z porady dermatologa. - Bardzo długi wywiad lekarski na
pewno pomógł w postawieniu diagnozy. Wyszłam od lekarza z receptą i
zaleceniami, jak przy moim schorzeniu dalej postępować. A wiadomo – w
dermatologii leczenie zazwyczaj trwa
długo. Jestem bardzo zadowolona, że
wreszcie mam rozpoznanie.
Pan Adam ze Strzelec Opolskich do endokrynologa szedł bardziej „pro forma”, żeby potwierdzić,
że nic mu nie dolega. - Tymczasem
wyszedłem od lekarza z problemem:
już wiadomo, że „nic mi nie dolega”

to nieprawda. Mam skierowanie na
dalsze pogłębione badania. Gdyby
nie Biała Sobota, do endokrynologa
zapewne bym nie trafił, bo nie mam
żadnych objawów, które mogłyby sugerować, że coś jest nie tak z moim
zdrowiem. Lekarz był bardzo kompetentny i wnikliwy. NFZ mógłby
się uczyć, jak organizować wizytę u
lekarza. W czasie Białej Soboty pacjent czuje się oczekiwany, a nie jak
przysłowiowe „piąte koło u wozu”,
którego należy się z gabinetu jak najszybciej pozbyć, bo za drzwiami kolejka czeka. Kolejki pewnie nie znikną, ale podejście lekarzy do pacjentów
zdecydowanie powinno się zmienić.
Biała Sobota jest przykładem, że to da
się zrobić.
Na marginesie: z 40 pacjentów
przyjętych przez endokrynolog ów
podczas Białej Soboty aż 35 skierowanych zostało na pogłębione badania!

Zadbajmy o swoje
bezpieczeństwo
- „ZNICZ 2018”
Zbliża się Dzień Wszystkich
Świętych, wielu z nas wybierze się
na cmentarz, żeby odwiedzić groby
bliskich. Nie zapominajmy jednak o
swoim bezpieczeństwie. Zabierajmy
ze sobą tylko najpotrzebniejsze przedmioty. Pamiętajmy także o odblaskach, dzięki nim, będziemy widoczni na drodze. W rejonie cmentarzy
w większości miast regionu zostanie
zmieniona organizacja ruchu. Nad
bezpieczeństwem będą jak co roku
czuwać policjanci.
31 października strzeleccy policjanci rozpoczną akcję „ZNICZ
2018”. Działania potrwają do 4 listopada. Głównym zadaniem policjantów
będzie zapewnienie płynnego i bezpiecznego ruchu w rejonach cmentarzy, ale również na głównych ciągach
komunikacyjnych miast.
Zadaniem policjantów będzie
również eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierowców. Funkcjonariusze zwracać będą uwagę na właściwe
używanie świateł przez całą dobę, a
także prędkość, z jaką poruszają się
kierowcy. Policjanci będą informować
o możliwości dojazdu do parkingów
oraz o występujących utrudnieniach w
ruchu drogowym.
Jak co roku w tych dniach, przewidujemy wzmożony ruch na drogach
tranzytowych, jak również na drogach
dojazdowych do cmentarzy i w rejonie
samych nekropolii. W rejonie cmentarzy w większości miast regionu zostanie zmieniona organizacja ruchu.
Zapadający szybko zmierzch, opady deszczu i mgły znacznie ograniczają widoczność. Dlatego tak ważne jest
używanie przez pieszych i rowerzystów elementów odblaskowych.
Przygotowując się do podróży,
pamiętajmy o sprawdzeniu stanu technicznego samochodu. Zadbajmy o to
abyśmy byli wypoczęci. Dobrze jest
także zaplanować podróż. Pamiętajmy
aby nigdy nie siadać za kierownicą po
alkoholu. Jeśli nie mamy pewności
czy możemy prowadzić, sprawdźmy
swój stan trzeźwości w najbliższej
jednostce Policji.
Wyjeżdżając, zadbajmy o swój
dom. Zawróćmy uwagę na to czy

okna i drzwi są dobrze zamknięte.
Jeśli mamy taką możliwość, porozmawiajmy z sąsiadem lub z inną zaufaną
osobą, aby zwróciła uwagę na nasze
mieszkanie, zabrała pocztę ze skrzynki, a w razie podejrzeń alarmowała
policjantów.
Na cmentarzach pojawia się coraz
więcej osób, które odwiedzają groby
bliskich. Niestety w rejonie cmentarzy
również mogą pojawić się złodzieje.
Dlatego tak ważne jest zadbanie o
swoje bezpieczeństwo. Wybierając
się na cmentarz pamiętajmy, by zabrać ze sobą tylko najpotrzebniejsze
przedmioty. Na te, które mamy przy
sobie powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Pamiętajmy, żeby nie zostawiać bez nadzoru torebek, portfeli
czy telefonów. Uważajmy również na
osoby w naszym otoczeniu. Czasem
wystarczy chwila nieuwagi, żeby stać
się ofiarą złodziei. Niestety zajęte, zamyślone osoby, to dla złodziei idealny
cel. Szczególną czujność powinniśmy
również zachować podczas korzystania z komunikacji publicznej. Zwłaszcza przy wsiadaniu i wysiadaniu.
Na terenie Strzelec Opolskich
miejsca parkingowe przy nekropoliach, będą wzorem lat ubiegłych zlokalizowane w tych samych miejscach
tj. w rejonie ul. Opolskiej przy Cmentarzu Parafialnym, będzie można bezpiecznie zaparkować przy pawilonie
handlowym Kaufland.
W związku z przewidywanym dużym natężeniem ruchu kierujących i
pieszych w okresie „Dnia Wszystkich
Świętych” oraz w trakcie całej akcji
znicz policjanci proszą kierowców o
zachowanie szczególnej ostrożności
w rejonie cmentarzy. Parkowanie w
miejscach wyznaczonych. Stosowanie
się do poleceń funkcjonariuszy, znaków i sygnałów drogowych. Przypominają również o tym, by w zaparkowanych samochodach nie pozostawiać
w widocznych miejscach wartościowych przedmiotów jak również nie
zabierać ich ze sobą na cmentarz.
Policjanci na bieżąco będą udzielali
informacji o możliwościach dojazdu
oraz o utrudnieniach w ruchu.

PKS-em do teatru
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zapraszają mieszkańców regionu opolskiego do obejrzenia
najnowszych spektakli. Dla wszystkich, którzy zdecydują się spędzić niedzielne
popołudnia w teatrze, przygotowaliśmy wyjątkową ofertę :)
Skorzystaj z biletów w specjalnych cenach i przyjedź PKS-em do Opola 4
listopada na spektakl „Moralność Pani Dulskiej” hiszpańskiego reżysera - Giovanniego Castellanosa!
Trasa przejazdu: STRZELCE OP. DW. PKS 17:10 – IZBICKO 17:20 – NAKŁO 17:25
Koszt przejazdu w dwie strony: 10 zł
Cena biletu normalnego – 29 zł (w kasie normalny kosztuje 44 zł)
Cena biletu ulgowego – 19 zł (przysługuje emerytom, rencistom, seniorom
oraz młodzieży uczącej się do 26. roku życia; 27 zł kosztuje w kasie)
Istotna uwaga: posiadacze biletów miesięcznych PKS Strzelce Opolskie za
przejazd do teatru nie płacą w ogóle!
Z tej oferty warto skorzystać. Jak o zrobić?
Trzeba zadzwonić pod nr kasy Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu 77
45 45 941 i poprosić o zarezerwowanie miejsca lub miejsc, jeśli wybiera się więcej osób. To jest równoznaczne z zarezerwowaniem miejsca na przejazd. Płatnośc
uiszcza się przelewem lub gotówką w autobusie – w każdym jedzie ktoś z obłsugi
Teatru ( najlepiej mieć wyliczoną kwotę).
I jeszcze jedno: można zgłosić wyjazd z każdej miejscowości, przez którą
przejeżdża autobus PKS na trasie do Opola – zatrzyma się na przystanku.
Wreszcie najważniejsze: w ten sam sposób można rezerwować bilety na inne
spektakle w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Wystarczy tylko wybrać
z repertuaru tę sztukę, którą się chce obejrzeć.
Więcej informacji o spektaklu: https://teatropole.pl/moralnosc-pani-dulskiej/
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Mazurek Dąbrowskiego
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Powiatu Strzeleckiego,
którzy chcą uczcić 100.

Rocznicę Odzyskania
przez Polskę Niepodległości
na wspólne zaśpiewanie

„Mazurka Dąbrowskiego”
w piątek, 9 listopada
przed budynek Strzeleckiego Starostwa.
Zbieramy się nieco wcześniej,
by o godzinie 11:11 razem zaśpiewać hymn Polski.
Zapraszamy!

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz, Dąbrowski...
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Marsz, marsz, Dąbrowski...
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakanySłuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Marsz, marsz, Dąbrowski...

Bieg na 100 lecie Niepodległości

Zaczęło się od hymnu narodowego, historycznego zarysu, oficjalnego
otwarcia a potem to już „poleciało”…
A poleciało aż 100 uczniów i aż 100
okrążeń boiska sportowego!
Tak właśnie uczniowie CKZiU w
Strzelcach Opolskich uczcili przypadającą w tym roku setną rocznicę odzyskania Niepodległości.
W słoneczny ranek 26 października 2018 roku na boisku szkolnym
rozbrzmiewały pieśni patriotyczne
a dominującym kolorem był biały i
czerwony, bo takie barwy przyodziali
uczestnicy biegu.
Każdy uczeń przebiegł z flagą
jedno okrążenie ale nie brakowało
chętnych długodystansowców, którzy
przemierzyli ich nawet 10. Całkowity
pokonany dystans przez wszystkich
biegaczy to 16000 metrów. Na uczestników czekały po biegu przepyszne
„patriotyczne babeczki”, które przygotowała pierwsza klasa o profilu gastronomicznym.
Ostatnie – setne kółko, wieńczące
cały bieg, przebiegli wszyscy uczest-

nicy na czele z panią dyrektor Haliną
Kajsturą.
Miłym akcentem tego wydarzenia
była obecność pana Waldemara Gaidy, członka zarządu powiatu strzeleckiego, a jego przemowa przeniosła
słuchaczy w wydarzenia tego pamiętnego roku, tak ważnego w dziejach
naszego kraju.

Takie historyczne przedsięwzięcia
świadczą o duchu patriotyzmu naszej
młodzieży. Dowodzą, że aktywność
fizyczna i wspólna historia potrafią łączyć w osiąganiu wspólnego celu.
Organizatorami byli nauczyciele
: M. Kirstein, K. Fait, B. Furman, A.
Jadowski, S. Miś i I. Koziołek.
Izabela Koziołek

Nowy odcinek drogi

22 października odbył się odbiór
zmodernizowanego w ciągu 60 dni odcinka o długości 425 m drogi powiatowej nr 1472 O Leśnica – Krasowa
w Leśnicy ul. Krasowska na odcinku
skrzyżowania z ul. Góreckiego do posesji nr 33 oraz robót uzupełniających
na odcinku 505 m wraz parkingiem
oraz wykonaniem nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego.
Pierwsza część inwestycji to zadanie
realizowane we współpracy z Gminą
Leśnica, która przekazała na ten cel
100 tys. zł, taką samą kwotę w formie
darowizny przekazała spółka akcyjna
ArcelorMittal Poland, a ponad 98,7
tysięcy złotych ze swego budżetu
wyasygnował Powiat Strzelecki. Sfinansowanie drugiej części zadania

(wspomniane roboty uzupełniające)
możliwe było dzięki oszczędnościom
poprzetargowym.
Wykonawca inwestycji to lubliniecka spółka OLS. Zadanie polegało
na frezowaniu istniejącej nawierzchni
bitumicznej w celu uzyskania odpowiednich płaszczyzn i usunięciu starej
masy; wykonaniu warstwy wiążącej z
betonu asfaltowego (w ciągu drogi),
ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego (w ciągu drogi oraz na
zatokach postojowych); wykonaniu
poboczy utwardzonych wraz z profilowaniem pobocza gruntowego; regulacji urządzeń w pasie wykonywanych
robót i odnowieniu oznakowania poziomego grubowarstwowego.
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Dzień Edukacji Narodowej Z wizytą w Obwodzie Kaliningradzkim
w Kadłubie

Apel został przygotowany przez
DPS w Kadłubie przez uczniów i absowlwentów - pod kierunkiem pani
Heleny Sachta-Griner. Przywitała nas
Dyrektor DPS w Kadłubie s. Janina
Telega składając serdeczne życzenia.
Swoją obecnością zaszczycili nas: pan
Józef Swaczyna Starosta Strzelecki,
pan Waldemar Gaida czlonek Zarządu
Powiatu, pani Ewa Pinkawa Naczelnik
Wydziału Edukacji.
Pan Starosta i pan Gaida składając
życzenia pracownikom szkoły wrę-

czyli przepyszny tort. Nastepnie pani
Iwona Mielcarz otrzymała nagrodę
Starosty. Dyrektor szkoły s. Jolanta
Wojtaszak wręczyła dyplomy uznania Panu Staroście, panu Gaidzie oraz
pani Pinkawie dziękując za cały rok
udanej współpracy.
Następnie wręczyła nagrody dyrektora a także dyplomy uznania pracownikom szkoły. Zamiast kwiatów
wręczyła pracownikom pamiątkowe
zdjęcie z jubileuszu 50-lecia szkoły.

W dniach 7.10.-12.10.2018 roku
10-osobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Zawadzkiem, pod opieką germanistki
i rusycystki w jednej osobie Moniki
Żurek-Czajkowskiej, miała okazję
uczestniczyć w trójstronnym spotkaniu młodych ludzi z Polski, Niemiec
i Rosji w Svetłogorsku w Obwodzie
Kaliningradzkim.
Spotkanie to odbyło się pod
hasłem:”Naturschatz braucht auch
Naturschutz-Bogactwo przyrodnicze
potrzebuje także ochrony” i było kolejnym, trzecim, po spotkaniach w Gdańsku i w Leutesdorf .

Gospodarze zadbali o to, aby
uczestnicy z Polski i Niemiec nie tylko poznali uroki przyrody, zabytki i
skarby Obwodu Kaliningradzkiego,
ale również najważniejsze fakty z bogatej historii i geografii. Dzięki temu
zobaczyliśmy m.in. nowoczesne muzeum oceanogreaficzno-etnograficzne
w Svetłogorsku; muzeum bursztynu,
park Bäckera oraz zakład wydobycia
bursztynu w Jantarnem; osobliwości
miasta Gusev; forty, starówkę, muzeum marcepanu i zoo w Kaliningradzie; Park Narodowy na Mierzei
Kurońskiej.

Wieczorami odbywały się prezentacje i prace projektowe poszczególnych krajów, dotyczące ochrony zasobów naturalnych Morza Bałtyckiego
w ich kraju. Była również dyskoteka,
ognisko, rozgrywki sportowe i mnóstwo możliwości, by szlifować nie tylko język projektu-niemiecki, ale także
by zauroczyć się i nauczyć podstawowych zwrotów w języku rosyjskim, a
co za tym idzie – osobiście przekonać
się, że popularne i znane przed przyjazdem do Rosji stereotypy i uprzedzenia, dotyczące innych nacji, są
często nieprawdziwe i niejednokrotnie
krzywdzące.

OFERTY PRACY
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

STANOWISKO

Stypendia Marszałka
W dniu 17 października 2018 w Filharmonii
Opolskiej
miała miejsce uroczystość
wręczenia
260 uczniom szkół z
terenu województwa
opolskiego stypendiów
„Wspieramy
najlepszych II”.
Są one przyznawane przez Urząd
Marszałkowski
Województwa Opolskiego uczniom, którzy
w roku szkolnym
2017/2018
uzyskali
średnią ocen nie niższą
niż 4,80, a z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych lub przedsiębiorczości uzyskali średnią nie niższą niż
4,60 oraz pochodzą z rodzin o niskich dochodach.
Z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich dwie uczennice znalazły się w gronie nagrodzonych: Martyna Ludwig z
klasy 1 fw3 oraz Dorota Panek z klasy 2 Tse.
Serdecznie gratulujemy wyróżnienia. Mamy nadzieję, że uzyskane stypendium pozwoli rozwijać pasje i zainteresowania oraz uzyskiwać coraz lepsze wyniki w nauce.
Mirosława Stańczak

MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

SPECJALISTA DS. UTRZYMANIA
OLSZOWA
- wykształcenie średnie techniczne,
RUCHU		
- wymagane doświadczenie zaw. w dziale utrzymania ruchu,
		
- uprawnienia elektryczne do 1 kw.
KOSMETYCZKA
STRZELCE OPOLSKIE
- wymagane wykształcenie kierunkowe
SAMODZIELNY/A KSIĘGOWY/A
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie wyższe
		
- 2-3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
KUCHARZ
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunkowe
BUFETOWY/BUFETOWA
STRZELCE OPOLSKIE
- obsługa kasy fiskalnej, - prawo jazdy kat. B
		
- mile widziane doświadczenie zawodowe
KASJER - SPRZEDAWCA
JEMIELNICA
- książeczka do celów sanitarno epidemiologicznych
			 lub chęć jej wyrobienia
KASJER - SPRZEDAWCA
PIOTRÓWKA
- wykształcenie zawodowe, - obsługa kasy fiskalnej,
		
- obsługa komputera
KRAWIEC
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
		
- doświadczenie min. 1 rok
SPAWACZ/ MONTER
WOJ. OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK BRYGADY
ZAWADZKIE
- uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego i suwnicy
TRANSPORTOWEJ			 z poziomu roboczego
KASJER SPRZEDAWCA
JEMIELNICA
- wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
STACJI PALIW
TYNKARZ/ POMOCNIK TYNKARZA
WG. ZLECEŃ
MURARZ TYNKARZ
WOJ. OPOLSKIE
- mile widziane doświadczenie zawodowe
DOCIEPLENIOWIEC
ELEKTRYK
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- uprawnienia SEP 1 Kv, - mile widziane prawo jazdy kat. B
ELEKTRYK
ZAWADZKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
MECHANIK SAMOCHODOWY
BARUT
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- prawo jazdy kat. B
MECHANIK SAMOCHODÓW
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
CIĘŻAROWYCH
KIEROWCA C+E
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- prawo jazdy C+E, - dyspozycyjność
TRAKTORZYSTA
ZAWADZKIE
- wymagane prawo jazdy T lub B
MAGAZYNIER
STRZELCE OPOLSKIE
- uprawnienia na wózek widłowy,
		
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- prawo jazdy kat. B
MAGAZYNIER - LOGISTYK
OLSZOWA
- wykształcenie zawodowe
		
- uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
OPERATOR SUWNIC (SUWNICOWY)
ZAWADZKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
OPERATOR CNC
KOLONOWSKIE
- wymagane doświadczenie przy obsłudze maszyn CNC
OPERATOR ŁADOWARKI
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie, - znajomość rysunku technicznego
OPERATOR ŻURAWIA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- wymagane uprawnienia na żurawie przenośne II ż
OPERATOR FORWARDERA
WG. ZLECEŃ
- prawo jazdy kat. T lub B
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Powiatowe Centrum
Kultury zaprasza

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830
Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422,
fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl
Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl
Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail:centrumkultury@powiatstrzelecki.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 77 4636422, 77 4636337
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel. 77 4615216
e-mail: zpolesnica@gmail.com
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl
Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903
Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903
Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313
Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

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

INFORMACJA

dotycząca nowych zasad przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego gruntów
Skarbu Państwa z zabudową
mieszkaniową, w prawo własności.
W dniu 5 października 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018
roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2018 r. Pozycja 1716).
Na mocy tej ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 roku następuje przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co
najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami
gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi umożliwiającymi racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
Z przekształceniem wiąże się obowiązek wnoszenia opłaty przekształceniowej płatnej przez 20 lat począwszy od 1 stycznia 2019 roku. Wysokość opłaty
przekształceniowej równa jest wysokości opłaty rocznej, która obowiązywałaby
w dniu 1 stycznia 2019 roku za prawo użytkowania wieczystego gruntu.
Opłata może podlegać waloryzacji raz na 3 lata przy zastosowaniu wskaźnika zmiany ceny nieruchomości ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.
Podstawą wpisu w księdze wieczystej prawa własności gruntu jest zaświadczenie wydane przez Starostę, zawierające również informację o wysokości opłaty przekształceniowej należnej do zapłaty na rzecz właściciela gruntu, Skarbu
Państwa. Zaświadczenie to stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę (hipoteka).
Właściciel przekształconego gruntu w każdym czasie trwania obowiązku
wnoszenia opłaty, będzie mógł zgłosić Staroście Strzeleckiemu na piśmie (od
dnia 1 stycznia 2019 roku) zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej przysługuje
bonifikata, ustalana zgodnie z art. 9 ust. 3 wymienionej na wstępie ustawy, w
wysokości :
1) 60 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku,w
którym następuje przekształcenie
2) 50 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku
po przekształceniu
3) 40 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim
roku po przekształceniu
4) 30 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym
roku po przekształceniu
5) 20 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku
po przekształceniu
6) 10 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym
roku po przekształceniu.

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!

Medal dla starosty
Józefa Swaczyny
Na Zamku Piastów Śląskich w
Brzegu 24 października odbyły
się uroczyste obchody 100-lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę oraz 100. rocznica
powstania Terenowych Organów
Administracji Wojskowej, podczas których Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna otrzymał pamiątkowy medal związany z uroczystościami.

Pani Gertruda Krawczyk 26 października br. skończyła 101 lat
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 odwiedził starosta Józef Swaczyna.
Pani Gertruda Krawczyk,
mieszkająca w Izbicku, 26 października br. skończyła 101 lat!

Pan Paweł Maciuch 90 urodziny świętował 23 października.

Pan Paweł Maciuch, mieszkający w Kolonowskiem, 90 urodziny świętował 23 października.
Pani Adelajda Kronfeld,
mieszkanka Staniszcz Wielkich,
jubileusz 90-lecia urodzin obchodziła 24 października.

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

Strzeleccy dzielnicowi przeprowadzili interwencję, która przybrała
dla nich nieoczekiwany obrót. Policjanci rozpoczęli pościg za kierującym
osobowym passatem, który popełnił
wykroczenie, a skończyło na jego pilotażu w kierunku szpitala. Policjanci umożliwili w ten sposób szybkie i
bezpieczne dotarcie tam kobiecie z
bólami porodowymi. Dzięki tej interwencji rodząca kobieta została w porę
przekazana w ręce lekarzy.
8 października, przed godz. 8:00,
dzielnicowi podczas obchodu centrum
miasta zauważyli kierującego osobowym passatem. Mężczyzna jadąc
ulicą Krakowską nie zastosował się
do podwójnej ciągłej, wyprzedzając
pojazdy na skrzyżowaniu.

Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za nim, dając sygnał do zatrzymania. Kierowca widząc duży ruch
zatrzymał swój pojazd na kolejnym
skrzyżowaniu. Zdenerwowany mężczyzna podbiegł do mundurowych, informując, że potrzebuje pilnie dostać
się do szpitala, ponieważ w pojeździe
znajduje się jego rodząca żona. Policjanci natychmiast podjęli decyzje
o eskorcie samochodu. Dzielnicowi używając sygnałów świetlnych i
dźwiękowych, pilotowali passata do
szpitala przez zatłoczone ulice miasta. Przyszli rodzice w porę dotarli do
szpitala. Tam kobieta otrzymała niezbędną pomoc medyczną.

Powiatowe Centrum
Kultury zaprasza
Pani Adelajda Kronfeld jubileusz 90-lecia urodzin
obchodziła 24 października.

Świadomi bezpieczni

Dnia 19.10.2018r. w Powiatowym
Centrum Kultury odbyło się spotkanie „Świadomi, bezpieczni”, którego
organizatorem był Zarząd Powiatu
Strzeleckiego wraz z Powiatowym
Rzecznikiem Konsumentów. Ponad 60
seniorów skorzystało z zaproszenia.
Obecnych przywitał Członek Zarządu
Powiatu Strzeleckiego Pan Waldemar
Gaida, który podkreślił jak ważne jest
bezpieczeństwo w życiu codziennym
i jak potrzebne są takie akcje jak ta.
Spotkanie składało się z trzech bloków
tematycznych. W pierwszym bloku
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Na „porodówkę”
z policyjną eskortą

Małgorzata Płaszczyk – Waligórska
przedstawiła przykłady nieuczciwych
praktyk rynkowych na które trzeba
uważać, których jest coraz więcej
i poprosiła seniorów o zgłaszanie jej wszelkich takich
przypadków. Seniorzy mogli
obejrzeć scenki przedstawiające najczęstsze zachowania nieuczciwych sprzedawców. W drugim bloku
tematycznym Pani Małgorzata Szlachciuk Dyrektor
Regionu Firmy Quantum
opowiedziała jak dochodzić

odszkodowań i co w przypadku ich
zniżania. Natomiast trzeci blok tematyczny poprowadziła Pani Anna Kutynia z Komendy Powiatowej Policji,
która przedstawiła wiele cennych rad
i sposobów, jak zapobiec zagrożeniom
np. wyłudzenia pieniędzy (metoda na
policjanta, na rzekomy kredyt etc.)
Seniorzy wypełnili test świadomości
konsumenckiej, z którego wynika, iż
świadomość jest bardzo dobra – na
360 pytań 226 odpowiedzi było poprawnych. Za wypełnienie testu można było wylosować nagrody, a każdy
uczestnik otrzymał drobne upominki.
Spotkanie było bardzo udane i przy
kawie uczestnicy również wymienili
cenne doświadczenia.

