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Pierwszy raz w życiu coś wygrałam!
- tak jeszcze dziś cieszy się pani Brygida Mosz, mieszkanka Izbicka. To właśnie jej kartę wyciągnęła „sierotka” Martynka spośród 

927 ważnych głosów oddanych na „Nagrodę Konsumenta”. Dzięki temu do pani Brygidy trafił cisnieniowy ekspres do kawy wraz z jej 
zapasem, czyli nagroda przewidziana dla tych, którzy nie tylko głosowali na wybrany przez siebie SuperProdukt lub SuperUsługę, ale i 
prawidłowo odpowiedzieli na zadane pytanie. 

- To całkiem porządny ekspres, a pierwszą kawę przyrządziliśmy rano w niedzielę, czyli pierwszego dnia po ostatniej Gali Lauri. 
Najpierw jednak trzeba było się nieco „wgryźć” w instrukcję, a tego zadania jako pierwszy podjął się mąż. Ja też już sobie co nieco po-
czytałam i… pijemy bardzo dobrą kawę! Taką, jak lubimy, bo można jej moc dopasować do swoich upodobań.

- Wiadomość o nagrodzie sprawiła mi ogromną radość. Biorę udział w różnych konkursach, ale do tej pory los nie był dla mnie łaska-
wy – mówi pani Brygida. – A tu taka niespodzianka! W dodatku wcale nie głosowałam na zwycięzcę w tym konkursie, tylko na Catering 
Cherry Joanny Warwas z Grabowa. To nasza gminna firma, w dodatku bardzo dobra, więc miałam prosty wybór.

Kiedy sugeruję, że może warto „iść za ciosem” i wziąć udział w kolejnym konkursie, bo przecież szczęście chadza parami, pani 
Brygida przyznaje, że już słyszała podobne rady, ale… woli losu nie kusić tak od razu. Może za jakiś czas szczęście znów się do niej 
uśmiechnie.

Nasi Najlepsi, czyli Gala Lauri 2019
Siedemnasta edycja Gali Lauri odbyła się 30 marca w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. 

Było bardzo uroczyście, było dużo wzruszeń a nawet łez. Wszyscy „Nasi Najlepsi” zostali uhonorowani podczaj tej prestiżowej dla 
Powiatu Strzeleckiego imprezy.

Pan Tadeusz Kauch jest związany z Powiatem Strzeleckim od 
37 lat. Przez wszystkie lata, jego działalność i osiągnięcia przy-
czyniły się do rozwoju gospodarczego Gminy i całego Powiatu. 
Dzięki jego staraniom zostały zrealizowane największe inwesty-
cje infrastrukturalne na terenie Gminy Ujazd. W podejmowanej na 
rzez Gminy działalności kładł szczególny nacisk na utworzenie i 
uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG), która w kon-
sekwencji powstała na ok. 500 ha. Dziś zatrudnienie w niej znaj-
dują mieszkańcy z całego powiatu strzeleckiego. Ten sukces go-
spodarczy Gminy dostrzeżony został już w 2002, kiedy ówczesny 
Premier RP przesłał na ręce Burmistrza list gratulacyjny za zajęcie 
czołowej lokaty w rankingu „Wspólnoty”. W 2004 roku otrzymał 
tytuł „Postać Roku 2004” w powiecie strzeleckim i krapkowickim. 
W 2005 natomiast został wyróżniony tytułem „Dobry Gospodarz”  
za budowę na terenie gminy trwałych i niskokosztowych dróg be-
tonowych. Dzięki  jego staraniom zostały zrealizowane największe 
inwestycje infrastrukturalne na terenie Gminy Ujazd. Między in-
nymi Gmina została w 100 proc. podłączona do sieci kanalizacyj-
nej i prawie w całości skanalizowana, przeprowadzono termomo-
dernizację i kapitalne remonty obiektów szkolnych, wybudowano 
nowoczesne gimnazjum z halą sportową. W roku 2009 Gmina 
Ujazd zdobyła Certyfikat Fair Play  przyznawany samorządom, 
które w sposób szczególny potrafią zachęcać przedsiębiorców do 
inwestowania na swoim terenie.

W 2011 roku Tadeusz Kauch został obdarzony zaufaniem 
strażaków i otrzymując maksymalną liczbę głosów został wybra-
ny na prezesa OSP w Gminie Ujazd. Wspierał strażaków i dbał o 
wyposażenie strażackich remiz. Dzięki jego staraniom w 2011 r. 
powstał Ujazdowski Inkubatora Przedsiębiorczości, którego głów-
nym celem jest pomoc młodym firmom w rozwoju i współpraca z 
przedsiębiorcami ze strefy aktywności gospodarczej Gminy Ujazd. 
W 2018 roku zostało podpisane Partnerstwo na rzecz ochrony róż-
norodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd 
oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn dzięki, któremu Gmina odbuduje 
zdegradowany staw wiejski w Starym Ujeździe oraz  zagospodaru-
je parku miejski w Ujeździe. Ponadto wspólnie z Nadleśnictwem 
zostanie przygotowana kampania edukacyjno-informacyjną.

Zasłużony 
dla Powiatu Strzeleckiego 

- Tadeusz Kauch
Wino białe, 

różowe i czer-
wone, pocho-
dzące z Winni-
cy Rodzinnej 
J&MC Marcin 
Cwielong z Bal-
carzowic.

Założyli ją 
miłośnicy wina. 

– Pięć lat 
temu, po wypi-
ciu paru lampek 
dobrego wina, 
zaczęliśmy się 
zastanawiać: a 
gdybyśmy sami 
zaczęli robić 
wino? Po pierw-
sze - bo sami je 
lubimy, po dru-
gie – żeby mieć 
produkt, który stanie się promocją regionu – wspomina Marcin 
Cwielong. – I od razu usłyszeliśmy: wino, u nas?! No, u nas. Prze-
cież już kiedyś produkowano w powiecie strzeleckim wino, na co 
wskazuje nawet herb Strzelec Opolskich!  Pomysł już był. Wspie-
rała go cała rodzina, a właściwie dwie: Cwielongów i Olszewskich. 
Skoro był pomysł, trzeba było go wprowadzić w życie. Powolutku 
to się udawało. A że wino smakowało tym, których częstowaliśmy, 
rozszerzaliśmy naszą działalność. Dziś to już nie jest wino „domo-
wej roboty”, tylko produkcja na skalę przemysłową. Od 2017 roku, 
po spełnieniu wszelkich wymogów i formalności, po przejściu sze-
regu kontroli i procedur, możemy sprzedawać nasze wina. 

Sadzonki sprowadzane są z Niemiec. To sadzonki z tzw. „pasz-
portem”, z określoną nazwą gatunkową rośliny, np. Regent czy 
Rondo. On zapewnia, że produkowany w Balcarzowicach napój to 
wino jakościowe, spełniające określone wymogi. 

Winorośl w Winnicy Rodzinnej uprawia się dziś na jednym 
hektarze. Daje to ok. 8 tysięcy litrów rocznie, czyli 10,5 tysiąca 
butelek. Wśród nich są wina półsłodkie i słodkie, półwytrawne i 
wytrawne. Te ostatnie jednak na lokalnym czy regionalnym rynku 
nie cieszą się aż takim powodzeniem, jak te słodsze. 

A jednak to właśnie wytrawne wino z Balcarzowic zdobyło 
nagrody! W Międzynarodowym Galicyjskim Konkursie Win „Mu-
scatto” rocznik 2016 z Winnicy Rodzinnej zajął 1 miejsce w Polsce 
w kategorii win wytrawnych oraz 6 miejsce w Europie.

- To była radość: taka prestiżowa nagroda dla nas, choć od tak 
niedawna funkcjonujemy na rynku! Ale szczerze powiem, że jesz-
cze bardziej ucieszyliśmy się wyróżnieniem na Gali Lauri. Tym 
bardziej, że nasze wino zdobyło nie tylko tytuł SuperProduktu Po-
wiatu Strzeleckiego, ale i Nagrodę Konsumenta, bo ponad jedną 
trzecią głosów (dokładnie 274 z 927 – przyp. red.) oddano na nasze 
wina! Ważne są nagrody krajowe i międzynarodowe, ale bardziej 
smakuje docenienie w lokalnym środowisku – mówi Marcin Cwie-
long.

Gdy pytam, czy nie zdarzył się moment, kiedy nasi winiarze 
mieli już wszystkiego serdecznie dość, bo przecież jakość wina za-

SuperProdukt 
Powiatu Strzeleckiego to wino!
Nagroda Konsumenta - wino!

Tę usługę 
oferuje firma 
Bartem z Ko-
lonowskiego. 
Jej właściciel 
to Bartłomiej 
M i k ł u s z k a , 
który na razie 
zdecydowaną 
większość zle-
ceń wykonuje 
sam, na ma-
szynach CNC.  
Tylko w razie 
nawału zleceń 
zatrudnia do-
datkowych pra-
cowników.

W dodatku 
to jedyna firma 
o takim profilu 
funkcjonują -
ca w powiecie strzeleckim. Pomysł na tę niszową usługę, czyli 
ostrzenie pił, frezów, noży, gilotyn itp. (wraz z odbiorem i dostar-
czeniem do klienta po naostrzeniu) okazał się prawdziwym „strza-
łem w dziesiątkę”. Popyt na te precyzyjne usługi jest, a klienci 
zgłaszają się nie tylko z województwa opolskiego, ale i śląskiego 
czy wielkopolskiego. 

Dodajmy, że pewną zasługę w promocji ma także nasz dwu-
tygodnik: krótka informacja w naszym o kandydaturach do tytułu 
SuperUsługi sprawiła, że zgłosili się nowi klienci. Mamy nadzieję, 
że będzie ich przybywać!

Z laureatem, czyli Bartłomiejem Mikłuszką, rozmawiam tuż 
po Gali Lauri, który tuż po uroczystości wyjechał na urlop zagra-
nicą. 

- Wyjazd planowany był od dawna, ale odkładaliśmy go właś-
nie z myślą o Gali - mówi. – Nie do końca wierzyłem, że mogę 
zdobyć tytuł, ale w głębi serca myślałem o tym. I spełniło się! 
Gdy podczas uroczystości ogłoszono zwycięzcę, moja żona pra-
wie rozpłakała się ze wzruszenia, a ja… bardzo, bardzo się ucie-
szyłem. Bo przecież usługi, które oferuje moja firma, są bardzo 
specjalistyczne, skierowane do wąskiego raczej grona odbiorców, 
a nie szerokiego ogółu. Tym samym, nie jest to zakres usług, który 
wzbudziłby szerokie zainteresowanie i popularność w środowisku. 
Tym bardziej cieszy fakt, że kapituła konkursu doceniła to, czym 
się zajmuję i w jakim sposób wykonuję swoje zlecenia.

SuperUsługa 
Powiatu Strzeleckiego to Ostrzenie 

Narzędzi Przemysłowych!

Nagroda dla konsumenta

leży w ogromnej mierze od pogody, w odpowiedzi słyszę, że to nie 
pogoda dała się im we znaki, a… kontrole urzędników. W roku, 
kiedy ich wino zdobyło tę krajową i międzynarodową nagrodę w 
Winnicy Rodzinnej pojawiło się dwadzieścia kontroli! 

Gdzie można kupić wino z Balcarzowic? Na razie tylko w po-
wiecie strzeleckim, czyli w sklepie Winnicy Rodzinnej i w sklepie 
Merlot w Strzelcach Opolskich. Jednak winiarze zamierzają po-
szerzyć sprzedaż i zdobyć podniebienia wielbicieli win w Opolu i 
Krakowie. Latem planują też powrót do praktykowanych już po-
przednio piątkowych degustacji win w winnicy. 
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Dominik Musiel, uczeń Zespołu Szkół przy DPS w Zawadz-
kiem

Utalentowany 16-latek ma na swoim koncie nie tylko osiąg-
nięcia sportowe w pływaniu i bowlingu, ale i cały szereg osiągnięć 
artystycznych w różnych dziedzinach twórczości.

Nasi Najlepsi, czyli Gala Lauri 2019

Najlepszy Uczeń – Bez Barier

Szymon Cybulski, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Zawadzkiem

Średnia ocen tego 14-latka wynosi 5,60. Zdobywca wysokich 
miejsc w olimpiadach i konkursach matematycznych na szczeblu 
krajowym, z sukcesami bierze też udział w konkursach ortograficz-
nych i wiedzy religijnej.

Najlepszy Uczeń 
Szkoły Podstawowej

Najlepszy Uczeń Gimnazjum

Najlepszy Uczeń 
Szkoły Ponadgimnazjalnej

Mistrz w Zawodzie

- Jak w pana uszach 
brzmi ten tytuł?

- Dumnie, zaszczyt-
nie. Nie spodziewałem 
się tego. A swoją no-
minację zawdzięczam 
kolegom i koleżankom, 
za co serdecznie im dzię-
kuję. W Zespole Szkół 
Specjalnych w Kadłu-
bie pracuję 28 lat i kilka 
miesięcy, a przecież miałem być kierowcą! Tak przynajmniej my-
ślałem jeszcze w szkole. A los potoczył się inaczej. Najpierw było 
studium nauczycielskie, potem teologia na opolskiej filii KUL, jak 
kończyłem studia był to już Uniwersytet Opolski. Potem skończy-
łem Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. I jeszcze 
studia podyplomowe, informatyka. Rozrzut duży, ale taka była po-
trzeba chwili. Tak wygląda moja historia…

- Do Kadłuba miałem przyjechać i… nie trafiłem do szkoły. 
Siostra mnie tu w końcu przywiozła. Przyjechałem na chwilę. 
Zostałem na dłużej. I gdybym miał jeszcze raz wybierać zawód – 
powtórzyłbym każdy krok na tej drodze, zrobionej 1 października 
1991 roku.

- Co jest najważniejsze w pracy nauczyciela?
- Kontakt z uczniem. A w przypadku dzieci i młodzieży nie-

pełnosprawnej konieczne jest też sprawiedliwe i konsekwentne 
postępowanie. Jak się pracuje z diamentami – trzeba to robić. A my 
właśnie z diamentami pracujemy. W fantastycznej atmosferze. I to 
daje satysfakcję i zadowolenie. 

- Ale pieniędzy nie za wiele…
- Byłoby fajnie, gdyby więcej ich było, ale to nie pieniądze są 

najważniejsze na tym świecie. Jest wiele innych rzeczy, nawet ma-
łych, dających radość. Choćby takie chwile, gdy absolwenci przy 
wejściu na mnie czekają… I witają radośnie. Każdego dnia uczę 
się pokory. Ta praca cały czas pokazuje, jak naprawdę wygląda 
życie. Nie tak jak w serialu, gdzie wszyscy są piękni i pogodni cały 
czas. Gdzie nie ma zbyt dużo bólu. To nie jest prawdziwe życie. U 
nas są smutne chwile, ale i wesołe. Ta praca zmienia człowieka. To 
też przynosi satysfakcję.

Nauczyciel Roku – Roman Bem

Tomasz Kustra, uczeń Publicznego Gimnazjum Dwuję-
zycznego w ZSO w Strzelcach Opolskich  

Średnia ocen tego 15-latka wynosi 5,40. Jest laureatem woje-
wódzkich konkursów przedmiotowych: chemicznego, biologicz-
nego i matematycznego.

Joanna Adamiec, uczennica Liceum Ogólnokształcącego 
z Oddziałami Dwujęzycznymi w ZSO w Strzelcach Opolskich 

Ma 19 lat, a jej średnia ocen wynosi  5,36. Jest finalistką XLVI-
II Olimpiady Literatury i Języka Polskiego szczebla centralnego.

David Boritzka, uczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Ma 19 lat, a jego średnia ocen wynosi 5,42. Laureat XLVII 
Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego, zdobywca 1 miejsca 
w Konkursie Logimpiada 2018 i 4 miejsca w Ogólnopolskim Kon-
kursie Statystycznym; bierze też z powodzeniem udział w konkur-
sach historycznych i literackich.

Najlepsi uczniowie szkół naszego powiatu odbierali swoje wyróżnienia - pamiątkowe statuetki i „czeki” 
z nagrodą pieniężną - w obecności swoich rodziców, rodzeństwa i dyrektorów szkół. To przecież jest 
wspólny sukces. Takich chwil się nie zapomina. Zostają w pamięci na długo po opuszczeniu szkolnych 
murów. Oby każda z tych nagród stanowiła wstęp do kolejnych osiągnięć w ich życiu. 
Tego serdecznie im życzymy.

Najlepsi Uczniowie i Nauczyciel Roku na pamiątkowym zdjęciu ze starostą Józefem Swaczyną i wicestarostą Waldemarem Gaidą
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Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich                 
to nowoczesna szkoła z ponad 70-letnią tradycją. Kształcimy skutecznie i innowacyjnie.

Nasza szkoła

• jest wyróżniona tytułem „Złotej Szkoły” w rankingu Perspektyw i zaj-
muje czwarte miejsce wśród liceów województwa opolskiego 

• uzyskuje wysokie wyniki egzaminu maturalnego
• współpracuje z uczelniami wyższymi
• należy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych
• jest szkołą partnerską Republiki Federalnej Niemiec 
• stwarza możliwość bezpłatnego zdobycia certyfi katów językowych 

DSD I i DSD II
• jest ofi cjalnym Centrum Przygotowawczym Cambridge English i przy-

gotowuje do testu Cambridge English First (wcześniej FCE), 
• realizuje międzynarodowe projekty edukacyjne, m.in. Erasmus+
• umożliwia każdemu z uczniów tworzenie indywidualnego profi lu kształ-

cenia 
• proponuje uczniom szczególnie uzdolnionym realizację indywidualnego 

programu lub toku nauki
• zapewnia uczniom możliwość rozwijania zainteresowań naukowych, 

sportowych i artystycznych 

Dla uczniów w strzeleckim liceum:

• zajęcia dodatkowe do wyboru z retoryki, ekonomii w praktyce, algoryt-
miki, elementów prawa cywilnego, podstaw infobrokeringu

• szkolna sekcja lekkoatletyczna i Uczniowski Klub Sportowy „Komar”
• ACADEMIKA – stały dostęp do cyfrowych zasobów Biblioteki Naro-

dowej
• pracownie przedmiotowe wyposażone w komputery i sprzęt multime-

dialny 
• biblioteka z czytelnią 
• wewnętrzna i zewnętrzna siłownia 
• sala gimnastyczna i kompleks boisk
• pokój cichej nauki
• szatnia z oddzielnymi szafkami dla każdego ucznia
• kawiarenka uczniowska
• kserokopiarka dla uczniów

Rekrutacja w systemie elektronicznym trwa od 13 maja 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.
Szczegółowe warunki rekrutacji i informacja o ofercie edukacyjnej znajdują się na stronie internetowej szkoły www.lostrzelce.pl
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W roku szkolnym 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów 
planowane jest otwarcie czterech klas a dla absolwentów 

szkół podstawowych pięciu klas o następujących profi lach:

Liceum to także:

• „Zielona szkoła” nad Bałtykiem
• wyjazdy integracyjne i wycieczki
• rajd „Strzelecka Wiosna” i obozy narciarskie
• Tydzień Edukacji Globalnej
• wyjazdy do kina,  teatru, opery, fi lharmonii, wieczory fi lmowe, 

„noce z pasją”, 
• akcje samorządu uczniowskiego i wolontariatu, 
• koncerty szkolnego chóru „Sursum Corda”
• spektakle uczniowskiego teatru,
• „Wieczór Talentów” i konkursy artystyczne
• możliwość rozwoju pasji i zdolności poprzez udział  w projektach 

naukowych, sportowych i artystycznych realizowanych w szkole

Klasa I A – politechniczna

- o ukierunkowaniu informatycznym
Dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą ze studiami politechnicznymi: automatyką i robotyką,  projektowaniem 
gier i przestrzeni wirtualnej, mechatroniką, telekomunikacją, elektrotechniką, logistyką, geodezją, mechaniką i 
budową maszyn, matematyką stosowaną, inżynierią, lotnictwem, architekturą, budownictwem lądowym i wod-
nym, transportem,   fi zyką  itp.
- ukierunkowaniu infobrokerskim
Dla tych, których celem jest przygotowanie się do studiowania  i wykonywania zawodu brokera informacji, 
czyli specjalisty, który będzie posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie w poruszaniu się po zasobach 
informacji, znał strategie poszukiwań oraz  potrafi ł oceniać wiarygodność odszukanej informacji. 

Uczniom klasy informatyczno - matematycznej oferujemy możliwość udziału w zajęciach prowa-
dzonych przez pracowników naukowych Politechniki Opolskiej oraz kontynuację zajęć z podstaw 
infobrokeringu.

Klasa I B – medyczno - farmaceutyczna

Dla osób zainteresowanych studiowaniem medycyny, biotechnologii, stomatologii, farmacji, dietetyki, kos-
metologii, ratownictwa medycznego, fi zjoterapii, analityki medycznej, inżynierii biomedycznej, położnictwa, 
pielęgniarstwa, weterynarii, wychowania fi zycznego, biochemii rehabilitacji, zdrowia publicznego itp.

Uczniom klasy medycznej oferujemy możliwość udziału w zajęciach dodatkowych z ratownictwa 
medycznego oraz w zajęciach z wykorzystaniem technik doświadczalnych z biologii, chemii i 
ochrony środowiska.

Organizujemy także spotkania uczniów ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny.

Klasa I C  społeczno - prawna

- o ukierunkowaniu prawnym
 Dla tych, co swoją przyszłość wiążą z  prawem, administracją rządową,  dyplomacją, zarządzaniem w jednost-
kach samorządu terytorialnego, kryminalistyką, politologią itp.
- o ukierunkowaniu dziennikarskim
Dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą z dziennikarstwem, aktorstwem, fi lmem i teatrem, reklamą, kulturo-
znawstwem,  public relations itp. 

Uczniom klasy społeczno - prawnej oferujemy także możliwość udziału w zajęciach z elementów 
prawa cywilnego.  

Organizujemy także spotkania z ludźmi mediów, prawnikami oraz umożliwiamy uczniom udział w zajęciach na 
Wydziale Prawa Uniwersytetu Opolskiego.

Klasa I D  ekonomiczno – turystyczna

- o ukierunkowaniu ekonomicznym
Dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą z: bankowością, doradztwem fi nansowym i inwestycyjnym, zarządza-
niem w biznesie, analizą trendów rynkowych, inżynierią sprzedaży, marketingiem itp.
- o ukierunkowaniu turystycznym
Dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą z obsługą ruchu turystycznego,  kulturoznawstwem, hotelarstwem, 
rekreacją, organizacją transportu itp.

Dla absolwentów szkół podstawowych klasa

I E  sportowa – koszykówka dziewcząt i chłopców  

Uczniowie klasy sportowej realizują 10 h wychowania fi zycznego tygodniowo. Wyjeżdżają na obozy, zawody 
sportowe.

Dodatkową ofertą dla uczniów klasy ekonomiczno-turystycznej oraz sportowej jest udział w za-
jęciach z zakresu zarządzania i marketingu na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 
oraz wyjazdy na obozy turystyczno-sportowe organizowane przez tę uczelnię.



Znicz Olimpijski Letnich Światowych 
Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi już 
zgasł. Zakończyły się Mistrzostwa. Olimpia-
da przeszła już do historii. Jednak my, jeszcze 
długo będziemy wspominać ogromny sukces na-
szego absolwenta, Jacka Czarneckiego – złotego 
Olimpijczyka. 

69 medali – to dorobek Polskiej Reprezenta-
cji na Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad 
Specjalnych w odległych, Zjednoczonych Emi-
ratach Arabskich. Jacek zdobył aż trzy z nich. 
Dwa złote i jeden srebrny. W dyscyplinie Jeź-
dziectwo, nie miał sobie równych. To ogromny 
sukces.

Biało –czerwoni z dumą wrócili do kraju, gdzie powitały ich na lotnisku tłumy kibiców. 
Zawodnicy z dumą prezentowali swoje medale. My swojego Mistrza uroczyście i hucznie 
powitaliśmy w szkole. Do tego wyjątkowego wydarzenia zaangażowała się cała społecz-
ność szkolna i rodzice. Jacek, jak na prawdziwego Mistrza przystało, pojawił się w szko-
le w swoim odświętnym olimpijskim stroju z medalami na szyi. Wyglądał niesamowicie.  
Odśpiewaliśmy mu „Sto Lat”, złożyliśmy życzenia i gratulacje. Każdy mógł sobie zro-
bić zdjęcie z Mistrzem i poczuć „ciężar sukcesu”. Nie zabrakło petard ze złotym konfetti. 
Przygotowaliśmy również dla Jacka upominek w postaci pięknego wieszaka na medale 
oraz „Śniadanie z Mistrzem”. Jacek był niezwykle wzruszony i szczęśliwy z tak hucznego 
przywitania. Gorąco wszystkim dziękował, a w szczególności swojemu terenowi Arturowi, 
wieszając mu na szyi wcześniej przygotowany – specjalny „Złoty medal” za zasługi. Był 
to wyjątkowy moment, a uścisk trenera i zwycięzcy z Abu dhabi uwieńczył ich wspólny 
sukces. 

Polacy z dumą wrócili do swoich miejscowości, gdzie jeszcze długo będą żywym przy-
kładem na tok iż wola walki i determinacja pozwalają przezwyciężać wszelkie problemy, 
osiągać sukcesy i spełniać marzenia. Ci niezwykli sportowcy znają radość zwycięstwa i 
gorycz porażki jak nikt inny. Na co dzień zmagają się z problemami zdrowotnymi, zmęcze-
niem oraz bólem. Ich medale są nie tylko wspaniałą pamiątką na całe życie, ale i nagrodą 
za niezwykły, sportowy wysiłek. 

Jacek jest żywym dowodem na to, że przełamując bariery można spełniać swoje naj-
skrytsze marzenia i osiągać sukcesy na arenie międzynarodowej. Stał się wzorem god-
nym do naśladowania przez pozostałych uczniów naszej szkoły. Dziękujemy serdecznie 
Jackowi, za dostarczenie nam niesamowitych emocji, wiele radości i momentów wzruszeń. 
Życzymy wszystkim tyle pogody ducha, woli walki i siły, ile ma nasz wspaniały zawodnik 
– Mistrz Olimpijski z Abu Dhabi – Jacek Czarnecki. 

Justyna Gireń, Monika Nowak, Jolanta Ruhnke, Artur Walkowiak - trener

6 P O W I A T   S T R Z E L E C K I  =  744  km2  W R A Ż E Ń

17. „Śląska”
18. „Słoneczna”
19. „Vita” 
20. „Dr. Max” 
21. „DOZ Apteka”
22. „LIBRA”
23. „Multifarm”

1. „Vita” 
2. „Dr. Max” 
3. „DOZ Apteka”
4. „LIBRA”
5. „Multifarm”
6. „Pro-pharma”
7. „Gemini”
8. „Śląska”

9. „Słoneczna”
10. „Vita” 
11. „Dr. Max” 
12. „DOZ Apteka”
13. „LIBRA”
14. „Multifarm”
15. „Pro-Pharma”
16. „Gemini”

 
DYŻURY  APTEK  W STRZELCACH OP.     KWIECIEŃ 2019

15 marca obchodziliśmy Światowy 
Dzień Konsumenta. Z okazji Światowe-
go Dnia Konsumenta Zarząd Powiatu 
Strzeleckiego wraz z Rzecznikiem zapro-
sił wszystkich chętnych konsumentów 
na spotkanie z Rzecznikiem przy Kawie 
22 marca o godz. 10 w Sali Narad Staro-
stwa.  Z zaproszenia skorzystało ponad 80 
osób. Przy kawie i cieście rozmawialiśmy                 
o podstawowych prawach konsumentów, 
zagrożeniach dla konsumentów, zwrotach 
towarów, różnicach cen na półce i przy 
kasie, niezamawianych przesyłkach czy 
ubezpieczeniach.

Każdy z uczestników otrzymał drobne 
upominki jak również mógł wziąć udział 
w teście świadomości konsumenckiej, za 
udział w którym można było wylosować 
nagrodę. Z testu wynika, iż świadomość 
jest już całkiem duża. Test składał się z 
6 pytań i 83 osoby, które wzięły w nim 
udział mogły uzyskać łącznie 498 punk-
ty za poprawne odpowiedzi. Odpowiedzi 
poprawnych było 384 natomiast błędnych 
było 114. Najwięcej błędnych odpowiedzi 
dotyczyło pytania o to czy informacja „to-

war nie podlega reklamacji” jest zgodna z 
prawem (zaledwie 34 poprawnych odpo-
wiedzi na 83 osoby), jak również możliwo-
ści zwrotu towaru w sklepie stacjonarnym 
– 38 poprawnych odpowiedzi. Najwięcej 
poprawnych odpowiedzi dotyczyło pytania 
jak nazywa się Powiatowy Rzecznik Kon-
sumentów  w Strzelcach Opolskich – 81 
poprawnych odpowiedzi na 84,  terminu 
odstąpienia od umowy zawartej na odległo-

ści – 14 dni  (76 poprawnych odpowiedzi) 
oraz jaka cena obowiązuje jeżeli cena na 
półce jest niższa niż przy kasie – 76 po-
prawnych odpowiedzi.

Myślę że dla uczestników spotkania 
było to bardzo miłe przedpołudnie tak jak 
dla mnie i wspólne spotkania przy kawie w 
marcu staną się tradycją. Serdecznie dzię-
kuję wszystkim konsumentom za przyby-
cie!

24. „Pro-Pharma”
25. „Gemini”
26. „Śląska”
27. „Słoneczna”
28. „Vita” 
29. „Dr. Max” 
30. „DOZ Apteka”

26 marca 2019r. w Zespole Placówek 
Oświatowych Ósemka w Strzelcach Opol-
skich odbył się XVI Wojewódzki Konkurs 
Wiedzy Technicznej  dla uczniów szkół 
specjalnych. 

Konkurs ten ma swoją rangę. Został 
objęty Honorowymi Patronatami Starosty 
Strzeleckiego oraz Burmistrza Strzelec 
Opolskich.

Pomysłodawcami i organizatorami 
konkursu są nauczyciele techniki Zespo-
łu Placówek Oświatowych „Ósemka”. W 
założeniu konkurs ma promować wiedzę 
i umiejętności techniczne, zwrócić uwagę, 
że edukacja dzieci i młodzieży w tym za-
kresie jest bardzo ważna. Przygotowuje bo-
wiem uczniów do aktywności zawodowej 
na rynku pracy, na którym  wytwarzanie i 
usługi są ważnym zadaniem społecznym 
dla rozwoju naszego regionu.

W konkursie wzięło udział 8 uczest-

Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

Z techniką za pan brat!
ników- uczniów szkół specjalnych woje-
wództwa opolskiego.

Konkurs składał się z dwóch części: 
teoretycznej i praktycznej. Uczniowie naj-
pierw rozwiązywali test z różnych dzie-
dzin techniki, a następnie musieli według 
instrukcji wykonać dwa zadania prak-
tyczne, w trakcie których posługiwali się 
narzędziami do obróbki metalu i papieru. 
Uczestnicy wykazali się także wiedzą i 
umiejętnościami z zakresu orgiami, ponie-
waż jedno z zadań konkursowych dotyczy-
ło właśnie  sztuki składania papieru. Pyta-
nia i zadania nie były łatwe, ale uczestnicy 
byli świetnie przygotowani. 

W duchu zdrowej rywalizacji najlepsi 
okazali się: 
I miejsce -  ex aequo Andreas Nowakowski 
z Prudnika i Szymon Tiszbierek ze Strzelec 
Opolskich 
II miejsce -  ex aequo Łukasz Sawczuk z 

Podobnie jak w ubiegłych latach, czas 
nieco zwolnił, bo 11 i 12 marca dla naszej 
szkoły nastała pora rekolekcji wielkopost-
nych 2019, które przeżywaliśmy wspólnie 
z mieszkańcami Domu Pomocy Społecz-
nej.

Podobnie jak każdego roku była  
wspólna Msza święta, sakramenty, Droga 
Krzyżowa, słowa konferencji wygłoszone 
przez O. Kamila Tymeckiego OFM.

W tym roku zapytaliśmy się Świętych 
o ich modlitwę…. czym dla nich była mod-
litwa… co przemieniła w ich życiu, kim 
stali się dla innych ludzi i świata.

Zaprosiliśmy do nas „specjalistów”: 
Maryję, Matkę Teresą z Kalkuty, siostrę 
Faustynę, Jana Pawła II, Franciszka z Asy-
żu, Annę, Weronikę z VI stacji Drogi Krzy-
żowej, Bernadettę z Lourdes…

Kędzierzyna -Koźla i Mateusz Niesmak ze 
Strzelec Opolskich 
III miejsce -  Andreas Sibiga z Krapkowic

Dzięki wsparciu Burmistrza Strzelec 
Opolskich oraz Stowarzyszeniu na Rzecz 
Rozwoju Szkoły Specjalnej Ósemka wszy-
scy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody.

Konkurs był nie tylko sprawdzianem 
wiedzy i umiejętności. Był także okazją do 
spotkania na rozmowę , na wymianę do-
świadczeń nauczycieli  i uczniów z różnych 
miejsc i szkół. 

Konkurs ma już swoją tradycję, a jego 
XVI edycja świadczy o tym, że cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem.   

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i 
ich nauczycielom. Dziękujemy sponsorom, 
także Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju 
Szkoły Specjalnej Ósemka, jako organowi 
prowadzącemu szkołę, które było jednym 
ze współorganizatorów konkursu. 

Dnia 21 marca 2019 roku w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Strzelcach Opol-
skich odbył się turniej charytatywny piłki 
nożnej „Gramy dla Bartka”.  Impreza cie-
szyła się dużym zainteresowaniem. Mecze 
były rozgrywane pomiędzy siedmioma 
drużynami ze szkoły i spoza niej. Zorgani-

Innowacja pe-
dagogiczna „Geo-
grafia jest cieka-
wa”, realizowana 
w Centrum Kształ-
cenia Zawodowe-
go i Ustawiczne-
go w Strzelcach 
Opolskich, jest 
odpowiedzią na 
potrzebę powią-
zania treści teore-
tycznych geografii z obserwacją zjawisk i 
procesów w terenie. Innowacja wprowadza 
zmiany w zakresie dotychczas realizowa-
nej oferty edukacyjnej i organizacji za-
jęć geografii w zakresie rozszerzonym w 
technikum. Program nauczania geografii 
zakłada realizację zajęć terenowych, ale 
w ramach innowacji ustalony został kanon 
miejsc, które uczniowie mają odwiedzić. 
Poznanie regionalnych obiektów umoż-
liwia zrozumienie omawianych zjawisk i 
procesów geograficznych. Jednocześnie 
ukazane zostają walory regionalne oraz in-
teresujące miejsca, które są egzemplifika-
cją omawianych procesów.

Uczniowie klasy 4 technikum, którzy 
wybrali geografię w zakresie rozszerzo-
nym,  w ramach innowacji uczestniczyli 
w dniu 21.03.2019  w wyciecze dydak-
tycznej do Parku Krajobrazowego Góra 
św. Anny, gdzie poznali historię i budowę 
geologiczną najbliższego regionu na tle 
zjawisk dotyczących ziem polskich. Park 

Gramy dla Bartka

Geografia jest ciekawa

Krajobrazowy „Góra Św. Anny” to jedno z 
niewielu miejsc na mapie Polski, gdzie na 
stosunkowo niewielkim obszarze, można 
zobaczyć jedne z najładniejszych i dobrze 
zachowanych profili środkowego wapienia 
muszlowego z liczną dobrze zachowaną 
fauną oraz ślady wulkanizmu w kamie-
niołomie nefelinitów. Trwające niegdyś 
procesy geologiczne były bardzo złożone, 
dzięki czemu w skałach, możemy obserwo-
wać przejawy metamorfizmu kontaktowe-
go, deformacje, uskoki, zapadliska, formy 
krasowe.

Po prelekcji, w siedzibie Parku Kra-
jobrazowego dotyczącej fenologicznych 
pór roku, ze szczególnym uwzględnieniem 
złożoności wiosny, uczniowie wyruszyli w 
teren, aby uwiecznić na fotografiach pierw-
sze oznaki wiosny. Wycieczkę zakończyła 
wizyta w Bazylice św. Anny.

Zamiast wagarów pierwszy dzień 
wiosny upłynął młodzieży na poszerzaniu 
wiedzy o najbliższym regionie, bo przecież 
geografia jest ciekawa.

Mirosława Stańczak, Eligiusz Stańczak

zowano także kącik ze słodkościami i prze-
kąskami oraz loterię fantową, z których do-
chód przeznaczony został na rehabilitację 
chorego chłopca. Dzięki zaangażowaniu 
wielu osób oraz sponsorom udało się ze-
brać ponad 1,5 tysiąca złotych. Wszystkim 
serdecznie dziękujemy w imieniu Bartka.

I jak w prawdziwej szkole… każdy ze 
Świętych na moment stał się dla nas na-
uczycielem i świadkiem otwarcia swego 
serca na dobro i piękno, na bliźnich dzięki 
modlitwie, a niektórzy-  przemiany swojej 

ścieżki życia w służbę potrzebującym i 
ubogim.

Serdeczne podziękowania dla wszyst-
kich którzy włączyli się w przygotowania i 
przeprowadzenie rekolekcji. 

Modlę się do Ciebie, Boże Innowacja pedagogiczna

Podczas jednodniowej, za to o bardzo 
rozbudowanym programie wycieczki do 
Warszawy, 13 marca uczniowie CKZiU 
mieli okazję do spotkania w Pałacu Pre-
zydenckim Pierwszej Damy Agaty Korn-
hauser-Dudy. W Sali Kolumnowej opo-
wiedziała o swojej roli jako żony głowy 
państwa. Pytała również o szkołę i życie 
szkolne uczniów, którzy początkowo byli 
całkowicie onieśmieleni. Po pierwszych 
zdjęciach i selfie atmosfera się rozluźniła. 

Selfie z Pierwszą Damą
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Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 
744, 745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 763.
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Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 
756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

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

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

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

tel kom. 604 540 402 

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

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

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

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

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: sekretariat@ppp.powiatstrzelecki.pl

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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Ponad 300 ofert pracy czeka!

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 25 marca 2019 r. 
przestał funkcjonować dotychczasowy adres e-mail 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich
(pppstrzelce@o2.pl). 

Nowy adres e-mail, przez który można kontaktować się 
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Strzelcach Opolskich to: 

sekretariat@ppp.powiatstrzelecki.pl 

Uwaga!
1. Wszelkie informacje o sprawach załatwianych przez Wydział Komuni-

kacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich oraz 
stosowne druki w wersji do pobrania znajdują się na stronie internetowej  
http://bip.powiatstrzelecki.pl/1210/291/wydzial-komunikacji-i-transpor-
tu.html

2. W sprawach rejestracji pojazdów oraz dowodów rejestracyjnych istnieje 
możliwość rezerwacji terminu telefonicznie, nr telefonu 77 440 17 00

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony co roku 7 kwietnia z okazji rocznicy 
powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ma za zadanie zwrócić uwagę 
na wybrany problem związany ze zdrowiem publicznym. W roku bieżącym tema-
tem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia jest „Uniwersalny dostęp do opieki 
zdrowotnej”, ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu podstawowej opieki 
zdrowotnej – POZ. Jest to kontynuacja ubiegłorocznego hasła Światowego Dnia 
Zdrowia „Zdrowie dla wszystkich”. 

Powszechny dostęp do opieki zdrowotnej jest celem numer jeden Światowej 
Organizacji Zdrowia. Kluczem do osiągnięcia tego jest zapewnienie, że każdy 
może uzyskać potrzebną opiekę, kiedy jej potrzebuje. Niestety miliony ludzi 
nadal nie mają dostępu do opieki zdrowotnej. Miliony są zmuszone do wyboru 
między opieką zdrowotną a innymi codziennymi wydatkami, takimi jak jedze-
nie,  odzież, a nawet dom. Przekonanie, że wszyscy ludzie powinni mieć moż-
liwość osiągnięcia jak najwyższego poziomu zdrowia powoduje, że tegoroczne 
święto mocno koncentruje się na temacie Powszechnej Opieki Zdrowotnej oraz 
Powszechnych Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Podstawowa opieka zdrowotna powinna być pierwszym ogniwem w kon-
taktach z systemem ochrony zdrowia. To na tym poziomie jednostki, rodziny 
i społeczności powinny uzyskiwać większość świadczeń, począwszy od działań 
profilaktycznych, aż po leczenie, rehabilitację oraz opiekę paliatywną. Co waż-
ne podstawowa opieka zdrowotna powinna zapewniać dostęp do świadczeń jak 
najbliżej ludzi – w miejscach gdzie pracują i żyją.

Więcej informacji na temat tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdro-
wia znaleźć można pod adresem: https://www.who.int/campaigns/world-health-
-day/world-health-day-2019.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 
                                                                          w Strzelcach Opolskich

Światowy Dzień Zdrowia 2019

Zdrowie dla wszystkich  

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 Dzien-
niku Ustaw z 2018 r. Pozycja 1716).

Na mocy tej ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 roku następuje przekształce-
nie 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 ra-
cjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. 

Z przekształceniem wiąże się obowiązek wnoszenia opłaty przekształcenio-
wej 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 wskaź-
nika zmiany ceny nieruchomości ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego.

Podstawą wpisu w księdze wieczystej prawa własności gruntu jest zaświad-
czenie wydane przez Starostę, zawierające również informację o wysokości opła-
ty przekształceniowej należnej do zapłaty na rzecz właściciela gruntu, Skarbu 
Państwa. Zaświadczenie to stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczy-
stej roszczenia o opłatę.

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 po-
zostającej 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 któ-

rym 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.

INFORMACJA
dotycząca nowych zasad przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa 
z zabudową mieszkaniową, w prawo własności.
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Z ogromną przyjemnością in-
formujemy dziś Państwa o tym, że 
grono Jubilatów - mieszkańców po-
wiatu strzeleckiego - którzy w ostat-
nim czasie obchodzili swoje okrągłe 
urodziny, znów się powiększyło! 

Wszystkich w imieniu całej na-
szej społeczności - z gratulacjami 
oraz najlepszymi życzeniami i uro-
dzinowym upominkiem odwiedzi-
li przedstawiciele władz Powiatu 
Strzeleckiego. 

Pan Franciszek Cwielong, 
mieszkaniec Gąsiorowic, 90. rocz-
nicę urodzin świętował 22 marca br. 
W tym wyjątkowym dniu nie mogło 
zabraknąć pamiątkowego wspólne-
go zdjęcia ze starostą Józefem Swa-
czyną.

Pani Stefania Radecka, miesz-
kanka Otmic, piękną rocznicę 90-le-
cia urodzin obchodziła 24 marca br. 
W tym wyjątkowym dniu z gratu-
lacjami pospieszyli starosta Józef 
Swaczyna i wicestarosta Waldemar 
Gaida oraz wójt Brygida Pytel.

Pani Joanna Donat, mieszkan-
ka Strzelec Opolskich, jubileusz 
90-lecia obchodziła 28 marca. W 
dniu jubileuszu odwiedził Ją staro-
sta Józef Swaczyna.

Pan Rajmund Wolny, mieszka-
niec Centawy, okrągłą 90 rocznicę 
urodzin świętował 1 kwietnia. W 
tym wyjątkowym dniu Jubilata od-
wiedził starosta Józef Swaczyna.

Pan Teodor Nieswiec, miesz-
kaniec Grodziska, jubileusz 90-le-
cia świętował 29 marca. Jubilata 
odwiedził z tej okazji wicestarosta 
Waldemar Gaida.

Pani Emilia Deja, mieszkają-
ca w Jędryni, rocznicę 90 urodzin 
obchodziła 26 marca. W tym dniu 
Jubilatkę odwiedzili starosta Józef 
Swaczyna i wicestarosta Waldemar 
Gaida.

Ad multos annos!

Gratulacje na sesji Rady Powiatu

Pan Franciszek Cwielong 90. rocznicę urodzin świętował 22 marca br. 

Pani Stefania Radecka rocznicę 90-lecia urodzin obchodziła 24 marca br. 

Pani Joanna Donat jubileusz 90-lecia obchodziła 28 marca. 

Pan Rajmund Wolny okrągłą 90 rocznicę urodzin świętował 1 kwietnia.

Pan Teodor Nieswiec  jubileusz 90-lecia świętował 29 marca. 

Pani Emilia Deja rocznicę 90 urodzin obchodziła 26 marca.

Podczas uroczystości w Opolu 3 kwietnia na uroczystej gali tym zaszczyt-
nym tytułem wyróżniono:

Muzeum sztuki sakralnej – Ryszard Makowiecki w kategorii Przedsiębior-
stwo Promujące Region. Mikro i Małe Przedsiębiorstwo.

Firma Adamietz –kategoria Inwestycja 15-lecia UE
Firma Adamietz – kategoria Przedsiębiorca 15-lecia UE

Tradycyjnie już podczas ostatniej 
sesji gratulacje i kwiaty przekazano 
tym, którzy rozsławiają nasz powiat.

Laureatami Plebiscytu Opolski 
Hipokrates 2018 zostali:

Lekarz Rodzinny Roku I miejsce 
w powiecie, III miejsce w wojewódz-
twie - Bernard Knosala NZOZ Med.-
-IZB, Izbicko

Pediatra Roku I miejsce w powie-
cie, I miejsce w województwie –Jaro-
sław Mijas - Specjalistyczna Praktyka 
Lekarska Strzelce Opolskie

Stomatolog Roku I miejsce w po-
wiecie-Gabriela Mijas - Gabinet Sto-
matologiczny Strzelce Opolskie

Pielęgniarka Roku I miejsce w po-
wiecie – Maria Włodarz Caritas Die-
cezji Opolskiej Stacja Żędowice

Przychodnia Roku I miejsce w 
powiecie NZOZ Med.-IZB, Izbicko - 
przedstawiciel Bernard Knosala

Gratulacje odebrała również Mał-
gorzata Płaszczyk-Waligórska, która 
niedawno w Warszawie wyróżnio-
na została jako jeden z najlepszych 
rzeczników konsumentów w Polsce.

Gratulowano także mistrzowi 
olimpijskiemu o czym piszemy na 
stronie 6

W następnym numerze naszego 
dwutygodnika - relacja z obrad na-
szych radnych

Opolska Marka 
dla naszych!

2 kwietnia br. pod siedzibą Ministerstwa Zdrowia odbyła się pikieta w obro-
nie szpitali powiatowych. Jej organizatorami były dwie organizacje: Ogólnopol-
ski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych oraz Związek Powiatów Pol-
skich.

 W tym milczącym proteście brał również udział starosta Józef Swaczyna, bo 
nasz szpital, podobnie jak wszystkie szpitale powiatowe w Polsce ma problemy.

Uczestnicy pikiety domagali się, aby przyszedł do nich minister zdrowia. Do 
zgromadzonych po pewnym czasie wyszli wiceministrowie: Sławomir Gadomski 
oraz Maciej Miłkowski. Na ich ręce uczestnicy złożyli petycję w sprawie popra-
wy sytuacji szpitali powiatowych, z postulatami, wśród których na 1 miejscu 
znalazł się zapis o wzroście kwoty ryczałtu na rok 2019, która wciąż nie została 
wyliczona, o minimum 15%, mimo że I kwartał się skończył. Na kolejnych: wy-
równanie wzrostu kosztów świadczeń szpitalnych za 2018,rekompensata wzrostu 
kosztów świadczeń medycznych spowodowanego decyzjami płacowymi Mini-
stra Zdrowia oraz zmiana wyceny świadczeń medycznych z uwzględnieniem 
kosztów ponoszonych przez szpitale oraz pełne fi nansowanie świadczeń ratują-
cych życie.

Starosta w pikiecie


