
Z okazji

Dnia Samorządu Terytorialnego
składamy serdeczne podziękowania 

za współudział w tworzeniu lepszej i piękniejszej 
przyszłości naszej „małej Ojczyzny” 

wszystkim samorządowcom oraz pracownikom 
instytucji samorządowych w naszym powiecie.

Życzymy również Wam wszystkim satysfakcji zawodowej 
  oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Rada Powiatu Strzeleckiego
Zarząd Powiatu Strzeleckiego

Drogi Kandydacie!
 ruszył elektroniczny nabór 

do szkół ponadgimnazjalnych 
oraz szkół ponadpodstawowych. 

Trwa do 21 czerwca br. do godz. 15.00.
Rekrutacja w roku 2019 prowadzona jest jednocześnie 

dla dwóch roczników do różnych klas.
Link zamieszczony na tej stronie poprowadzi Cię w miejsce 

gdzie musisz wybrać prawidłową ścieżkę edukacyjną 
https://opolskie.edu.com.pl/  

oznaczoną kolorem niebieskim lub zielonym.
Ważne! 

Pamiętaj, że możesz zarejestrować się tylko jeden raz! 
Rejestracja w niewłaściwym systemie znacząco 

utrudni Ci prawidłową rejestrację!
Następnie, co najważniejsze, należy  

wybrać najlepszą dla siebie ofertę kształcenia:)
Serdecznie zapraszamy do wyboru szkół Powiatu Strzeleckiego. 

W naszej ofercie edukacyjnej na pewno znajdziesz coś dla siebie!!! 
Nie szukaj daleko, dobre szkoły są blisko Ciebie.

W dniu 20 maja br. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu nastąpiło uroczyste zawarcie pierwszych 
umów o dofi nansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z naboru we wrześniu 2018. Wśród 
dofi nansowanych inwestycji na drogach powiatowych i gminnych przyjętych do realizacji w roku 2019, znaj-
duje się zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1801 O Strzelce Opolskie – Brzezina w m. Strzelce Opol-
skie ul. Ujazdowska”. Kwota przyznanego dla Powiatu Strzeleckiego dofi nansowania wynosi  1.081.977,32 
zł., co stanowi 50 proc. kosztów. Inwestycja jest już realizowana, zakończenie robót planowane jest w drugiej 
połowie lipca.

Dofi nansowanie na drogi

Na początku lata ubiegłego roku pisaliśmy o wielomilionowych inwestycjach 
w Szpitalu Powiatowym im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, 
które zapoczątkowała przebudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i 
Intensywnej Terapii. Nowocześnie wyposażony, zapewniający zdecydowanie 
większy komfort pracy, jeszcze pachnący nowością oddział 4 lipca 2018 r. właś-
nie był oddawany do użytku. To był koniec inwestycji za 4,7 miliona. Pierwszej, 
ale nie ostatniej, o której wspominano podczas uroczystego otwarcia oddziału. 

Minął niecały rok.  Szykuje się kolejna uroczystość. 30 maja, a więc kiedy 
nasz dwutygodnik już Państwo będą mieć w rękach, wstęga (bo chyba będzie?) 
znów zostanie przecięta. I to dwukrotnie! W Pracowni Endoskopii i oraz na Od-
dziale Położniczym i Noworodków. 

Życzenia od Prezydenta RP
Z okazji święta obszerny list do samorządowców skierował również Prezydent RP Andrzej Duda. 

Oto jego fragment: 

W niektórych szpitalach powiatowych na Opolszczyźnie za-
mykane są oddziały położnicze, nasz zyskuje całkiem nowe 
oblicze. 

Rodzić po ludzku,
komfortowo

dok. na str. 4

Nowy sprzęt w nowej Sali noworodków
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W Sali Narad Starostwa Powiato-
wego w Strzelcach Opolskich, odbyła 
się uroczysta zbiórka, w związku z po-
wołaniem na stanowisko Komendan-
ta Powiatowego Policji w Strzelcach 
Opolskich nadkom. Arkadiusza Chęt-
nickiego oraz jego zastępcę podinsp. 
Jarosława Roszczaka, którzy odebrali 
z rąk Zastępcy Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Opolu nadkom. 
Jacka Basika rozkazy o powołaniu na 
stanowiska. W zbiórce uczestniczyła 
kadra kierownicza strzeleckiej komen-
dy oraz pracownicy cywilni, a władze 
Powiatu Strzeleckiego reprezentował 
starosta Józef Swaczyna.

W dniu 22 maja br.  w Sali posie-
dzeń Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koź-
le odbyło się Walne Zgromadzenie 
Członków Subregionu Kędzierzyń-
sko-Strzeleckiego. 

Podczas Zgromadzenia zatwier-
dzono m.in. sprawozdanie finansowe 
za 2018 i sprawozdanie Zarządu za 
2018 oraz udzielono absolutorium Za-
rządowi, a także podjęto uchwałę w 
sprawie uzupełnienia składu Zarządu 
po rezygnacji Tadeusza Kaucha, który 
złożył rezygnację z pełnionej funkcji. 
W jego miejsce do Zarządu wybrano 
Łukasza Jastrzembskiego.

W tym roku przypada 98. roczni-
ca III Powstania Śląskiego. Pamięć o 
tych wydarzeniach uczczono kwiata-
mi i zapalonymi zniczami pod Pomni-
kiem Czynu Powstańczego.

24 maja hołd powstańcom w imie-
niu naszej społeczności oddali starosta 
Józef Swaczyna, marszałek Andrzej 
Buła oraz Burmistrz Leśnicy Łukasz 
Jastrzembski. 

25 maja 2019 r. kwiaty złożyli 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Stanisław Krawiec, członek Zarządu 
Powiatu Janusz Żyłka, zastępca bur-
mistrza Andrzej Iwanowski oraz sta-
rosta krapkowicki Maciej Sonik.

Głównym przedmiotem obrad XX 
Zgromadzenia Związku Powiatowo-
-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”, które 
odbyło się 27 maja br. było przyję-
cie uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Związku 
sporządzonego na dzień 31 grudnia 
2018 roku wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za rok 2018. 
Przyjęto również uchwałę w sprawie 
udzielenia absolutorium Zarządowi 
Związku „JEDŹ Z NAMI”, w skład 
którego wchodzą: Przewodniczący 

Nowy Komendant Policji

Walne Zgromadzenie 
Członków Subregionu

Hołd powstańcom

Walne Zgromadzenie „Jedź z Nami”

Umowa patronacka została podpi-
sana l7 maja br. pomiędzy: Wydziałem 
Geografii i Geologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, reprezentowanym 
przez: prof. dr hab. Bolesława Do-
mańskiego - Dziekana Wydziału Geo-
grafii i Geologii UJ i dr hab. Mariusza 
Kędzierskiego – Dyrektora Instytutu 
Nauk Geologicznych UJ, a Powia-
tem Strzeleckim, reprezentowanym 
przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego, 
w imieniu którego umowę podpisali 
Starosta Strzelecki Józef Swaczyna i 
Wicestarosta Waldemar Gaida oraz Ze-
społem Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem reprezentowanym przez 
Dyrektora Zdzisława Żuchowskiego.

Współtwórcą umowy patronackiej, 
jak również będącym odpowiedzialnym 
za jej realizację jest prof. dr. hab. Joa-
chim Szulc, któremu składamy szcze-
gólne podziękowania za zaangażowa-
nie i opracowanie szczegółów umowy. 
Podziękowania składamy również dr. 
Arkadiuszowi Baronowi, który od 
wielu lat współpracuje z  prof. dr. hab. 
Joachimem Szulcem, a w szkolnej Izbie 
Regionalnej prezentuje geologiczną 
strukturę naszego regionu. 

W preambule do umowy zapisa-
no następujące słowa:

„Powiat Strzelecki wyróżnia się 
szczególnym, niezwykle bogatym, 
naturalnym potencjałem dla edukacji 
w zakresie nauk o Ziemi, czego dowo-
dem jest, m.in. utworzenie tu, decyzją 
Ministra Środowiska, w 2010 roku, 
drugiej w Polsce, jednostki o randze 
Krajowego Geoparku tj. „Geoparku 
Góry Św. Anny”. Niestety, tenże po-
tencjał jest, kontrastowo w znikomym 
stopniu, wykorzystywany w procesie 
nauczania szkolnego o historii regionu, 
w tym o jego historii geologicznej. W 
procesie poznania geologii regionu 
opolskiego, a szczególnie regionu strze-
leckiego, walny udział mają naukowcy 
z Instytutu Nauk Geologicznych UJ. 
W tym kontekście szczególnie wartym 
podkreślenia jest możliwość wykorzy-
stania ich dorobku, w ponadstandar-
dowym trybie aplikacji, dla edukacji 
przyrodniczej w szkołach regionu 
strzeleckiego, w tym, w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Zawadz-
kiem. Najlepszą formą realizacji tego 
celu jest patronat ze strony akademi-
ckiej, umożliwiający wzrost jakości 
kształcenia i przygotowanie młodzieży 
do kontynuacji nauki w zakresie nauk 
przyrodniczych zwłaszcza z dziedziny 
nauk o Ziemi.”

W treści umowy umieszczono 
wzajemne zobowiązania.

Wydział Geografii i Geologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego zobo-
wiązał się do:

Uniwersytet Jagielloński 
objął patronatem ZSP 

w Zawadzkiem

1)  wspierania koncepcyjnego Szkoły 
realizującej rozszerzony program 
nauczania 

2)  udzielania wsparcia przy opraco-
wywaniu autorskich programów 
nauczania i ich wdrażania

3)  udostępniania pomieszczeń Wy-
działu do wspólnych przedsięwzięć 
edukacyjnych oraz społeczno – kul-
turalnych

4)  pomocy w nawiązywaniu kontak-
tów z instytucjami krajowymi i 
zagranicznymi, które mają wpływ 
na jakość i poprawę warunków 
funkcjonowania Szkoły oraz mo-
dernizację poziomu kształcenia

5)  wspierania przedsięwzięć służą-
cych popularyzacji nauki i działal-
ności kulturalnej.
W ramach umowy Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem 
zobowiązał się do:
1) współpracy z Wydziałem, której 

efektem może być opracowanie 
autorskich programów nauczania 

2) prezentowanie wśród uczniów i 
nauczycieli oferty dydaktycznej 
Wydziału

3) udostępnianie swoich sal i pracow-
ni na potrzeby wspólnie podejmo-
wanych działań

4) współpracy z Wydziałem w za-
kresie projektów edukacyjnych 
krajowych i międzynarodowych

5) współdziałania w projektach Wy-
działu w zakresie nowych techno-
logii nauczania 

6) utworzenia tablicy informacyjnej o 
objęciu patronatem Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Zawadz-
kiem przez Wydział Geografii i 
Geologii UJ.

W ramach współpracy Powiat zo-
bowiązał się do tworzenia warunków 
organizacyjnych i wspierania Szkoły 
we wszelkich dziedzinach zmierzają-
cych do realizacji i rozwoju współpracy 
z Wydziałem.

Uczniowie szkoły wraz Panią Be-
atą Gratzke po części oficjalnej mieli 
okazję zwiedzić kampus Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Pan prof. dr. hab. Jo-
achim Szulc oprowadził  uczniów po 
Wydziale Geografii i Geologii pokazu-
jąc zarówno laboratoria, bibliotekę wy-
działu jak również panoramę Krakowa 
z dachu wydziału. Szczególne wrażenie 
wywarło Centrum Edukacji Przyrod-
niczej, zgromadzone tam eksponaty 
i sposób ich prezentacji. Uczestnicy 
spotkania wysłuchali dwa wykłady w 
ramach odbywających się GEOLOGY 
DAYS (Dni Geologii to studencka kon-
ferencja naukowa organizowana przez 
Koło Naukowe Geologów Studentów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego). 

Zarządu Waldemar Gaida, Zastępca Przewodniczącego Łukasz Jastrzembski oraz 
Członek Zarządu Norbert Koston.
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17 maja 2019 r. w Komendzie Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Strzelcach Opolskich obchodzony 
był Dzień Strażaka. Uroczystości 
rozpoczęły się od mszy św. w kościele 
pw. św. Wawrzyńca w Strzelcach 
Opolskich, której przewodniczył ka-
pelan strzeleckich strażaków Rudolf 
Nieszwiec. 

Następnie na placu przed budyn-
kiem komendy odbył się uroczysty 
apel. Po złożeniu meldunku Zastępcy 
Komendanta Wojewódzkiego PSP w 
Opolu bryg. Wojciechowi Nawarze 
przez dowódcę uroczystości mł. bryg. 
Piotra Zdziechowskiego wręczone 
zostały awanse na wyższe stopnie służ-
bowe oraz wyróżnienia. Wyróżnienia i 
nagrody otrzymali także laureaci kon-
kursu plastycznego pn. „Zapobiegajmy 
pożarom” oraz zwycięzcy „Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej” 
na szczeblu powiatu.

W trakcie uroczystości zostały 
odczytane życzenia skierowane do 
strażaków m.in. przez Prezydenta RP, 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji, Komendanta Głównego PSP. 

Powiatowe obchody Dnia Strażaka 

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:
mł. bryg. Paweł Poliwoda - stopień brygadiera,
st. asp. Krzysztof Lewecki - stopień aspiranta sztabowego,
asp. Rafał Bernat - stopień starszego aspiranta
mł. asp. Grzegorz Ścisły - stopień aspiranta,
mł. asp. Urszula Wiatrowska - stopnień aspiranta,
ogn. Adam Wójcik - stopień starszego ogniomistrza,
ogn. Adrian Cholewa - stopień starszego ogniomistrza,
mł. ogn. Łukasz Pelc - stopień ogniomistrza,
str. Mariusz Grzywocz - stopień starszego strażaka.

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił nagrodą 
pieniężną za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych: 
mł. bryg. Piotra Zdziechowskiego i st. kpt. Janusza Charczenko.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym “Medalem za Długoletnią 
Służbę” odznaczył:
aspiranta Tomasza Góreckiego i ogniomistrza Krzysztofa Gabora,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym „Medalem za Długoletnią 
Służbę” odznaczył
aspirant Urszulę Wiatrowską i starszą sekcyjną Katarzynę Wiśniewską.

Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Opolu nadał:
starszemu strażakowi Piotrowi Pencko - stopień sekcyjnego.

Podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się w dniu 4 maja 
bież. roku w Warszawie nominacje na pierwszy stopień oficerski otrzymali:
asp. Maciej Polak - stopień młodszego kapitana,
asp. Mateusz Prubant - stopień młodszego kapitana

Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjąć do 
własnej rodziny dziecko, ofiarować mu swą miłość i troskę. Wprowadzać je w dorosłe życie, dzielić z 
nim radości i smutki. To jeden z większych darów jakie można ofiarować drugiemu człowiekowi. I na 
szczęście przybywa ludzi, którzy chcą pójść tą szlachetną ścieżką. Rodzinne Domy Dziecka oraz Rodziny 
Zastępcze otaczają opieką coraz większą liczbę dzieci. 

Z okazji 
Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

 
składamy gorące podziękowania i życzymy wielu sił, 

zrozumienia, cierpliwości oraz doświadczania 
samego dobra w pełnieniu tak ważnej misji 

- rodzicielstwa zastępczego.
 

Dyrektor i Pracownicy 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich

Dwanaście ekip pływackich z 
Opolszczyzny spotkało się 28 maja na 
8 z kolei mityngu na basenie CRWiS 
„Strzelec”, a właściwie dwóch, rów-
nież tym mniejszym. Reprezentowa-
ły one następujące placówki: DPS w 
Kadłubie, DPS w Zawadzkiem, DPS 
w Kietrzu, Warsztaty Terapii Zajęcio-

Ósmy Mityng Pływacki 
Osób Niepełnosprawnych

wej w Lewinie Brzeskim i w Zawadz-
kiem. ZSS w Opolu, ZSS w Zawadz-
kiem, Fundację „Dom” w Opolu, ZPO 
„Ósemka” w Strzelcach Opolskich, 
Niepubliczne Przedszkole Specjalne 
„Dobry Start” w Strzelcach Op. oraz 
ZSS w Kadłubie.

Mam problem z firma Polski 
Prąd i Gaz Sp. z o.o., która naliczy-
ła mi karę za wcześniejsze zerwanie 
umowy. Słyszałam ostatnio, ze nie 
powinno już być tych kar w branży 
energetycznej?

Tak, zdaniem Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów nei po-
winno być kar za wcześniejsze roz-
wiązanie  umowy. 

UOKiK wszczął niedawno postę-
powanie o uznanie za niedozwolone 
47 klauzul stosowanych przez spółkę 
Polski Prąd i Gaz (PPiG). Sprzedawca 
energii elektrycznej i gazu nie może 
karać konsumenta za rozwiązanie 
umowy przed terminem. Niedopusz-
czalne jest też automatyczne przedłu-
żanie umów znów na czas określony. 
Spółka Polski Prąd i Gaz (dawniej Pol-
ska Energetyka Pro) sprzedaje energię 
elektryczną i paliwo gazowe. UOKiK 
już raz nałożył na nią karę,m.in. za 
wprowadzanie konsumentów w błąd 
przez podszywanie się pod ich do-
tychczasowego sprzedawcę prądu (ta 
sprawa czeka na rozstrzygnięcie przez 
Sąd Apelacyjny). Przy okazji UOKiK 
nabrał wątpliwości co do niektórych 
postanowień  stosowanych przez PPiG 

we wzorcach umów zawieranych z 
konsumentami. Zwracali na nie rów-
nież uwagę klienci w swoich skargach. 
Efektem jest postawienie zarzutów i 
wszczęcie postępowania w sprawie o 
uznanie 47 klauzul umownych za nie-
dozwolone.

W postępowaniu kwestionowane 
dwie grupy postanowień umownych. 
Pierwsza dotyczy opłat za przedter-
minowe rozwiązanie umów zawartych 
na czas określony - 48 lub 60 miesięcy. 
Polski Prąd i Gaz zastrzegał sobie, że 
jeśli konsument wcześniej zrezygnuje, 
to będzie musiał zapłacić tzw. „Opłatę 
Jednorazową”. W zależności od umo-
wy wynosiła ona 11 lub 17 zł za każdy 
miesiąc, jaki został do końca okresu, 
na jaki została zawarta. Podobnie było 
w sytuacji, gdy to spółka rozwiązywa-
ła umowę z winy klienta. 

Zdaniem UOKiK takie postano-
wienia są niedopuszczalne w branży 
energetycznej, w szczególności gdy 
umowy zawierane są na kilkuletnie 
okresy. Ograniczają bowiem funda-
mentalne prawo konsumenta do swo-
bodnego wyboru sprzedawcy prądu 
czy gazu, które zostało zagwaranto-
wane w prawie energetycznym.

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
odpowiada na pytania

Organizatorów, czyli Powiat 
Strzelecki i ZSS w Kadłubie, wspar-
ło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych w Kadłubie oraz wolon-
tariusze: Dawid Bem, Antoni Piecha, 
Mateusz Woźnik, a także uczniowie 
CKZiU w Strzelcach Op.: Martyna 
Prusko, Piotr Piątek, Dominika Ogaza, 
Monika Zug i Wiktoria Szyguła.

Starosta Józef Swaczyna i wi-
cestarosta Waldemar Gaida powitali 
wszystkich uczestników, zakończe-

nie imprezy zwieńczyła dekoracja 
medalami. Zawodnicy startowali w 
konkurencjach indywidualnych i szta-
fetowych, w osobnej kategorii starto-
wali ci, którzy wymagają wspomaga-
nia sprzętowego. Łącznie rozegrano 
33 biegi i rozdano 33 komplety meda-
li. Najmłodszy zawodnik uhonorowa-
ny złotym medalem to 4-letni Tomek! 

Po zmaganiach na basenie uczest-
ników czekał poczęstunek: bigos i 
drożdżówki, ufundowane przez Cu-
kiernię Izydorczyk.
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Zacznijmy od Pracowni Endosko-
pii. To inwestycja za ponad 2,3 milio-
na złotych. Udało się ją zrealizować 
dzięki dofinansowaniu ze środków 
unijnych w ramach RPO WO w wy-
sokości ponad 1,9 mln zł, wsparciu 
z budżetu Powiatu Strzeleckiego w 
kwocie ponad 341 tysięcy oraz wkła-
dowi własnemu szpitala na poziomie 
80 tysięcy. 

- Pracownia będzie się składać z 3 
pomieszczeń: Sali przygotowawczej 
z łazienką, Sali zabiegowej z myjnią 
i Sali wybudzeń z łazienką – mówi 
dyrektor Szpitala Powiatowego Bea-
ta Czempiel. – Kupiony został nowy 
sprzęt endoskopowy , nowa myjnia , 
szafy endoskopowe, meble . Będzie-
my wykonywać kolonoskopie w znie-
czuleniu.

Prawie milion więcej kosztowała 
modernizacja Oddziału Położniczego 

i Noworodków. Dokładnie: 3.297.330 
zł. Dofinansowanie ze środków UE, 
również w ramach RPO WO, jak 
wcześniej: 1.952.730 zł. Powiat Strze-
lecki też dodał swoją „cegiełkę” - 
344.600 zł, a środki własne szpitala to 
okrągły milion złotych. 

Inwestycja rozpoczęła się w sierp-
niu ub. roku. I ani przez moment od-
dział położniczy nie miał przerwy w 
swojej działalności! Jak to możliwe? 
Został po prostu przeniesiony na czas 
przebudowy do innej części szpitala. 
Zakres prac był ogromny. Sale dla po-
łożnic są bardziej kameralne, niemal 
wszystkie z łazienkami. We wszyst-
kich są nowe meble, a wśród nich – 
wreszcie są szafki na torby i rzeczy 
pacjentek. Powstała otwarta konsola 
pielęgniarska na odcinku położni-
czym, zabudowano taras i powstał 
ą w ten sposób dyżurka lekarska na 
oddziale noworodków, a sale na tym 
oddziale są przeszklone. Wymienione 

zostały wszystkie instalacje. Wszyst-
kie łóżka, także łóżka porodowe – wy-
licza dyrektor Beata Czempiel. I do-
daje: jest nowa wanna porodowa, jest 
nowy sprzęt monitorujący parametry 
życiowe na stanowiskach porodowych 
na Sali porodowej. I jeszcze coś, co 

Rodzić po ludzku, komfortowodok. ze str. 1

ucieszy zapewne przyszłe mamy: we 
wszystkich salach jest klimatyzacja!

Gdy pytam, czy te właśnie zakoń-
czone inwestycje w naszym szpitalu 
przyczynią się do wyższej wyceny 
świadczeń przez narodowy Fundusz 
Zdrowia, słyszę odpowiedź przeczą-
cą. – Jest odwrotnie - mówi dyrektor 
Czempiel - gdyby nie było tego re-
montu, nie moglibyśmy podpisać z 
NFZ kontraktu na te świadczenia, bo 
nasz szpital nie spełniałby wymaga-
nych warunków. 

A te są teraz znacznie lepsze niż 
poprzednio, co potwierdzają mamy 
kilkuletnich już dzieci, które wcześ-
niej rodziły w naszym szpitalu. 
Wprawdzie uroczystość otwarcia tuż-
-tuż, ale zmodernizowany oddział 
działa normalnie. I nadal zajmuje pod 

względem ilości porodów drugie miej-
sce w województwie – za Centrum Gi-
nekologii, Położnictwa i Neonatologii 
w Opolu przy ul. Reymonta, za to 
pierwsze wśród szpitali powiatowych 
na Opolszczyźnie.

I jeszcze jedno pytanie: czy to ko-
niec już inwestycji w Szpitalu Powia-
towym?

Znów dyrektor Czempiel zaprze-
cza: - W przyszłym roku remontujemy 
odział wewnętrzy , budujemy lądowi-
sko, ale trzeba też wyremontować od-
dział ginekologiczny, choć nie mamy 
na ten cel jeszcze zabezpieczonych 
środków.

Marta GórkaKonsola pielęgniarek 
w trakcie położniczym Nowy sprzęt w Sali noworodków

Sale położnic są kameralne z nowymi 
łóżkami, łazienkami i klimatyzacją

Zlot Śladami Dawnego Hutnictwa 
„Regolowiec 2019”, zorganizowany 
przez Oddział Zakładowy PTTK odbył 
się po raz 38,  

11 maja br. na startach i mecie za-
meldowało się 9 grup, łącznie ok. 200 
osób, szczególnie młodzieży szkolnej 
z gmin Zawadzkie, Kolonowskie, Je-
mielnicy, grupa KTK OZ/PTTK, koła 
Emerytów oraz  uczestników indywidu-
alnych spoza, powiatu i województwa.

W Zlocie na trasach rowerowych 
udział wzięły drużyny SKKT/PTTK 
przy  PSP Staniszcze Małe - Spórok, 
PSP Staniszcze W. – Kolonowskie3/
Fosowskie/,  PG Kolonowskie,  PSP 
Zawadzkie, PSP Kielcza, oraz PSP 
Jemielnica, a także   Koło Emerytów 
Zawadzkie, Międzyzakładowe, KTK  
O/PTTK Zawadzkie  i indywidualni 
uczestnicy z Gliwic, Strzelec Op. oraz 
innych miejscowości. 

Zlot przebiegał zgodnie z regulami-
nem i głównymi, określonymi w nim, 

Po raz 38 na Regolowcu
W sobotę, 18 maja br. odbył się 

Rodzinny Rajd Rowerowy. Organi-
zatorem rajdu był Leśnicki Ośrodek 
Kultury i Rekreacji przy współpra-
cy Parku Krajobrazowego Góra św. 
Anny oraz Koła Turystyki Rowe-
rowej PTTK „Kamienie Szlachet-
ne” ze Strzelec Opolskich. Patronat 
nad imprezą objęli: Starosta Strze-
lecki Józef Swaczyna, Burmistrz 
Leśnicy Łukasz Jastrzembski oraz 
Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom.  
Sponsorem głównym był Operator 
Gazociągów Przesyłowych GAZ – 
SYSTEM S.A. Przy wspaniałej pogo-
dzie uczestnicy rajdu pokonali swoje 
trasy i o godzinie 14.00 spotkali się  
w stodole biesiadnej w Leśnicy, 
gdzie po turystycznym posiłku od-
był się krótki program artystyczny  
z udziałem leśnickich mażoretek. Był 

również konkurs wiedzy o Leśnicy. 
Dla dzieci przygotowano dmuchańce 
i malowanie twarzy. Na zakończenie 
każdy uczestnik Rodzinnego Rajdu 
Rowerowego 2019 otrzymał torbę – 
niespodziankę z różnymi gadżetami.

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim osobom zaangażowanym w 
przygotowanie i przeprowadzenie 
tegorocznego rajdu: Beacie Wielgo-
sik, Elżbiecie Witosza i Kamilowi 
Nowakowi z Parku Krajobrazowego 
Góra św. Anny, Bogusławowi Bar-
łogowi z Koła Turystyki Rowerowej 
PTTK „Kamienie Szlachetne” ze 
Strzelec Opolskich, Piotrowi Koło-
dziejowi ze Starego Ujazdu, Marii 
Reinert z Raszowej, Teresie Kwocza-
ła z Łąk Kozielskich oraz pracowni-
kom Leśnickiego Ośrodka Kultury  
i Rekreacji.

Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

celami wychowawczymi, 
poznawczymi, propagu-
jącymi  historię regionu i 
hutnictwa,  poszanowanie 
środowiska  naturalnego, 
potrzebę obcowania z przy-
rodą, zapoznanie uczestni-
ków z osobliwościami flory 
i fauny Doliny Małej Panwi.

Rozegrane zostały kon-
kursy: wiedzy historycznej 
i krajoznawczej,  konkursy 
przyrodnicze prowadzono 
przez Nadleśnictwo Za-
wadzkie, konkursy sprawnościowe. 
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Zawadzkiem i policji zaprezentowali 
sprzęt a także pokaz jego działania. 

Poszczególne miejsca indywidu-
alne i drużynowe zostały nagrodzone 
a uczestnicy Zlotu otrzymali znaczek 
okolicznościowy, posiłek turystyczny, 
odcisk pieczęci okolicznościowej, ma-
teriały promocyjne itp.

Zgłoszone drużyny otrzymały 

dyplom i puchary uczestnictwa a zwy-
cięzcy i uczestnicy konkursów puchary, 
dyplomy, medale i nagrody.

Za objęcie patronatem imprezy 
oraz ufundowanie dla uczestników 
Zlotu  pucharów i nagród książkowych                                                                                                
składamy Zarządowi  Powiatu Strzele-
ckiego serdeczne podziękowanie.                                         

Z turystycznym pozdrowieniem    
Prezes Oddziału PTTK

Alfred Feliks    

Rodzinnie na rowerach



5P O W I A T   S T R Z E L E C K I  =  744  km2  W R A Ż E Ń

Częstochowski Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Grzegorzew-
skiej znów był gospodarzem fi nału  konkursu „Najsprawniejszy w Zawodzie”. 16 
maja 2019 r odbyło się podsumowanie i rozstrzygnięcie całorocznej rywalizacji 
uczniów w zakresie umiejętność zawodowych. W fi nale brali udział uczniowie z 
szkół i ośrodków specjalnych z województwa śląskiego i opolskiego. Uczniowie 
rywalizowali w kilku zawodach, przy okazji nabywali doświadczenia przed waż-
nym egzaminem potwierdzającym kwalifi kacje zawodowe 

W tym roku konkurs dotyczył 6 zawodów: cukiernik, kucharz, ogrodnik, 
pomocnik obsługi hotelowej, sprzedawca i stolarz. Zespół Placówek Oświato-
wych w Leśnicy reprezentowali uczniowie kształcący się w zawodach: stolarz, 

20 maja 2019 r. w Filharmonii 
Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opo-
lu odbyła się uroczysta gala podsu-
mowująca Wojewódzkie Konkursy 
Przedmiotowe. W uroczystości udział 
wzięli: Adrian Czubak Wojewoda 
Opolski, Michał Siek – Opolski Ku-
rator Oświaty oraz Artur Zapała – 
Opolski Wicekurator Oświaty. Wśród 
wyróżnionych byli uczniowie Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Strzel-
cach Opolskich, którzy zdobyli tytuł 
laureata konkursu. 
Paulina Kleman – laureatka Woje-
wódzkiego Konkursu Geografi cznego 
i Wojewódzkiego Konkursu Biolo-
gicznego
Agnieszka Raszka – laureatka Woje-
wódzkiego Konkursu Języka Francu-
skiego i Wojewódzkiego Konkursy 
Języka Niemieckiego
Martina Torka – laureatka Wojewódz-
kiego Konkursu Języka Niemieckiego
Tomasz Kustra – laureat Wojewódz-

Zostały ogłoszone wyniki Ogólno-
polskiego Konkursu Fizycznego „Eu-
reka” 2019, który odbył się 11 marca 
2019 r. w CKZiU. Spośród jedenastu 
osób biorących udział w tym popu-
larnonaukowym konkursie czworo 
uczniów zdobyło dyplom wyróżnie-
nia. Otrzymali: Piotr Krzyżostoniak z 
3 Tcw, Piotr Łazik z 3 Tam, Mateusz 
Widera i Dominik Gransort z 1 Ta. 

SUKCESY  NASZYCH  UCZNIÓW

13 maja br. w Chrząstowicach 
koło Opola odbył się V Centralny Zlot 
Klas Mundurowych.  W tych elimina-
cjach wojewódzkich biorą udział co-
rocznie uczniowie klas mundurowych. 
W tym roku nasi uczniowie zajęli 2 
miejsce. W skład naszej tegorocznej 
drużyny weszli: Julia Koroll – kapitan 
drużyny, Katarzyna Pszowska, Kata-
rzyna Chrobak, Monika Zug, Wiktoria 
Polańska, Mateusz Sotor, Bartłomiej 
Łaskawiec, Rafał Schlappa i Mariusz 
Koteluk – przedstawiciele wszyst-
kich profi li klas mundurowych naszej 
szkoły: wojskowy, policyjny, strażacki 
i służby więziennej. 

Laureaci z ZSO

Eureka dla uczniów CKZiU

Uczniowie CKZiU rokrocznie 
biorą udział w tym konkursie i każ-
dego roku zdobywają dyplomy wy-
różnienia. W konkursie może wziąć 
udział każdy uczeń, który chciałby 
sprawdzić swoją wiedzę z zakresu fi -
zyki szkolnej i zagadnień ogólnych. 
Jest to konkurs trudny, obejmujący 
szeroki zakres wiadomości. Składa się 
z 30 pytań zamkniętych oraz jednego 

Najsprawniejsi w Zawodzie 
- to uczniowie z ZPO w Leśnicy

opisowego. W sumie można uzyskać 
38 punkty. Dyplom wyróżnienia w tej 
edycji został przyznany od 26 punk-
tów.

Gratulujemy uzyskanego wyróż-
nienia uczniom CKZiU i zachęcamy 
wszystkich do udziału w kolejnych 
edycjach konkursu i sprawdzenia swo-
jej wiedzy.

Katarzyna Uchańska- Łukasik

ogrodnik, kucharz. W trakcie zmagań 
konkursowych uczniowie musieli wy-
kazać się wiedzą teoretyczną, jak i 
zdolnościami praktycznymi. W części 
teoretycznej rozwiązywali test zadań 
zamkniętych. W części praktycznej 
komisja składająca się z trzech juro-
rów niezależnych oceniała: przygo-
towanie uczestników do konkursu, 
organizację stanowiska pracy, prze-
strzeganie kolejności wykonywanych 
etapów, czystość na stanowisku pracy.

Uczniowie z Leśnicy odnieśli 
wielki sukces zdobywając: 
II miejsce w zawodzie stolarz – Gar-
bas Grzegorz
II miejsce w zawodzie kucharz – 
Klaudia Szpara  
III miejsce  w zawodzie ogrodnik-  Jo-
anna Tiszbierek
III miejsce  w zawodzie stolarz– Da-
niel Kalinowski

Jest to już kolejny sukces uczniów 
z Leśnicy w tym konkursie. Sukces 
udowadnia, że warto wybrać dobrą 
szkolę zawodowa, która stwarza moż-
liwości do osiągania jak najlepszych 
wyników w nauce. Finalistom ser-
decznie gratulujemy.

Sławomir Kossakowski 

kiego Konkursu Chemicznego i Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego 
Michał Dziarkowski – laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego

Gratulujemy laureatom i ich opiekunom.

SUKCESY  NASZYCH  UCZNIÓW
II miejsce wśród klas mundurowych

W rywalizacji o pierwsze miejsce 
i zdobycie atrakcyjnej nagrody, jaką 
był wyjazd na Poligon w Żaganiu i 
reprezentowanie województwa, nie 
zabrakło emocji i adrenaliny.

W konkurencjach naszym ucz-
niom zabrakło dosłownie kilkanaście 
sekund i punktów by być na pierw-
szym miejscu. W marszobiegu na 5 
km wykazali się niesamowitą solidar-
nością i współpracą a w konkurencji 
rzutu granatem nasz reprezentant Ma-
riusz Koteluk pobił rekord zawodów 
rzucając 42 metry.

 

Pod patronatem medialnym naszego dwutygodnika

Targi Panieńskie to stara, piękna 
przedwojenna tradycja Ujazdu, sięga-
jąca 1928 roku. Były tak popularne na 
Opolszczyźnie i Górnym Śląsku, że 
młodzi przyjeżdżali konno i wędrowa-
li pieszo z odległych wsi i miast, a pro-
wadziły ich przydrożne tablice „Fahr 
nach Ujest zum Heiratsmarkt”.  Tra-
dycja mówi, że dzień wcześniej prze-
brana Młoda Para jeździła po okolicy 
strojną bryczką i zapraszała mieszkań-
ców na zabawę. Targi zaczynały się od 
procesji i mszy świętej w kościółku 
pątniczym w Studzionce. Podobno z 
tego „cudownego źródełka” pili wodę 
narzeczeni, by przypieczętować swoją 
miłość. Wśród różnego rodzaju atrak-
cji z niecierpliwością czekali na tańce, 
a zwłaszcza na taniec kotylionowy, 
który łączył ich nieraz na całe życie. 
Dla par, które tutaj  się poznały, a na-
stępnie pobrały miejscowi rzemieśl-
nicy fundowali prezenty ślubne. Po 
wojnie tradycja Targów Panieńskich 

Targi Panieńskie

popadła w zapomnienie, przeszła do 
historii.

Po 71 latach przerwy, 2 maja 2010 
r., wróciliśmy do organizowania Tar-
gów Panieńskich. Obecnie podczas 
nich historia harmonijnie splata się z 
nowoczesnością. W tym roku na gości 
również czekało wiele niespodzianek 
i atrakcji. Wcześniej wieloletni bur-
mistrz Ujazdu Tadeusz Kauch został 
uhonorowany tytułem „Zasłużony dla 
Gminy Ujazd”, a tytułem „Honorowy 
Obywatel Gminy Ujazd”  - Karol Ce-
bula.

Burmistrz i  Sołtysi podarowali 
Młodej Parze (Paulina Biber i Adrian 
Treffoń, istotnie s parą, a poznali się 
na targach panieńskich, i to już druga 
para, którą impreza połączyła!) tor-
ty weselne, które zostały  pokrojone 
i rozdane gościom, a potem... Była już 
tylko zabawa. I wieczorny taniec ko-
tylionowy...
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Pod takim hasłem Powiatowa Sta-
cja Sanitarno – Epidemiologiczna w 
Strzelcach Opolskich zorganizowała 
konkurs plastyczny adresowany do 
przedszkolaków z placówek powiatu 
strzeleckiego, w których realizowany 
jest program przedszkolnej edukacji 
antytytoniowej pt. „Czyste Powietrze 
Wokół Nas”. Celem konkursu było 
grupowe ułożenie wiersza lub rymo-
wanki o tematyce antytytoniowej pre-
zentującej wiedzę uczestników pro-
gramu na temat szkodliwości palenia 
tytoniu i narażenia dzieci na bierne 
inhalowanie dymu tytoniowego.

Spośród 41 przedszkoli realizują-
cych w/w program edukacyjny do kon-

Nie pal przy mnie, proszę
kursu przystąpiło 27 placówek z gmin: 
Strzelce Opolskie, Leśnica, Ujazd, 
Izbicko, Kolonowskie oraz Jemielni-
ca. Nadesłano 27 prac konkursowych, 
które charakteryzowały się atrakcyjną 
szatą graficzną oraz bardzo ciekawymi 
wierszami i rymowankami.

Rozstrzygniecie konkursu odbyło 
się 10 maja br. Komisja konkursowa  
w składzie: Katarzyna Kanoza – Pań-
stwowy Powiatowy Inspektor Sani-
tarny, Anna Piątek – pracownik Sek-
cji Higieny Dzieci i Młodzieży oraz 
Patrycja Płoszaj -  pracownik Sekcji 
Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowot-
nej wyłoniła następujących laureatów: 
Przedszkole Publiczne Nr 4 z Od-
działem Integracyjnym w Strzelcach 
Opolskich, Przedszkole Publiczne w 
Dziewkowicach, Przedszkole Pub-
liczne w Dziewkowicach – Oddział 
Zamiejscowy w Błotnicy Strzeleckiej, 
Przedszkole Publiczne w Rozmier-
ce, Przedszkole Publiczne w Osieku, 
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzel-
cach Opolskich - Oddział Zamiej-
scowy w Szymiszowie, Przedszkole 
Publiczne w Leśnicy, Przedszkole 
Publiczne w Leśnicy – Oddział Za-
miejscowy w Kadłubcu, Przedszkole 
Publiczne w Jemielnicy - Oddział Za-
miejscowy w Łaziskach, Przedszko-
le Publiczne w Jemielnicy - Oddział 

Zamiejscowy w Barucie, Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Olszowej z od-
działem przedszkolnym w Olszowej, 
Zespół Szkół Gminy Izbicko Przed-
szkole Publiczne w Izbicku, Zespół 
Szkół Gminy Izbicko Przedszkole 
Publiczne w Izbicku – Oddział Za-
miejscowy w Otmicach, Zespół Szkół 
Gminy Izbicko Przedszkole Publiczne 
w Izbicku – Oddział Zamiejscowy w 
Krośnicy, Przedszkole Publiczne Nr 1 
w Kolonowskiem, Przedszkole Pub-
liczne w Staniszczach Wielkich. 

Oficjalne wręczenie pamiątko-
wych dyplomów oraz nagród ufun-
dowanych przez Urząd Miejski w 
Strzelcach Opolskich, Urząd Miejski 
w Leśnicy, Urząd Miasta i Gminy w 
Kolonowskiem, Urząd Gminy w Je-
mielnicy, Urząd Gminy w Izbicku oraz 
Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe 
miało miejsce 24 maja br. w siedzibie 
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epide-
miologicznej w Strzelcach Opolskich. 
Konkurs został objęty Honorowym 
Patronatem Burmistrza Strzelec Opol-
skich.

Wszystkim dzieciom i opiekunom 
z placówek przedszkolnych, które 
przystąpiły do konkursu składamy ser-
deczne podziękowania oraz gratulacje.   

Patrycja Płoszaj 
PSSE w Strzelcach Opolskich

W dniu 16 maja br. odbył się finał 
powiatowy XLII Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu  
Drogowym 2019. Organizatorem tur-
nieju był Zespół Szkół Gminy Izbicko. 
Powiat Strzelecki dofinansował orga-
nizację Turnieju. Turniej składał się z 
dwóch etapów – w pierwszym oceniono 

Ruch drogowy bez tajemnic

wiedzę teoretyczną młodzieży, która 
musiała rozwiązać test z zakresu ruchu 
drogowego. W drugim etapie uczniowie 
wykazali się umiejętnościami praktycz-
nymi pokonując na rowerach skompli-
kowany tor przeszkód. Na zakończenie 
najlepszym drużynom wręczono pucha-
ry, dyplomy i upominki.

W czwartek  23 maja br. odbył się  w Zespole Szkół 
Specjalnych w Kadłubie - XV  plener malarski  pod ha-
słem „Wiosna w Kadłubie”.

Z zaproszenia skorzystały zaprzyjaźnione szkoły; 
Zespół Placówek Edukacyjnych z Dobrodzienia, Specjal-
ny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Kluczborka oraz 
oczywiście gospodarze. Od wczesnych godzin rannych z 
dobrymi humorami i  uśmiechem  na twarzach uczestni-
cy  zabrali się do tworzenia swoich prac. Każdy uczestnik 
wybrał sobie najciekawsze miejsce i przedstawił je wyko-
rzystując różne techniki plastyczne: rysunek, malarstwo, 
grafika oraz kolaż.

Plenerowicze zostali obdarowani pamiątkowymi dyplomami, które  zostały wręczone przez naszą dyrektor s. Jolantę Woj-
taszak. Po kreatywnej pracy na artystów czekał zdrowy poczęstunek. Koordynatorzy pleneru pani Barbara Macygon, Monika 
Szendzielorz  - Nowakowska serdecznie dziękują za udział, za piękne niepowtarzalne prace i zapraszają na kolejny rok.

XV plener malarski „Wiosna w Kadłubie”

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Strzelcach Opolskich we 
współpracy z Fundacją „Przyjaciółka” 
w minionym tygodniu, 14 i 15 maja, 
w Powiatowym Centrum Kultury w 
Strzelcach Opolskich zorganizowało 
bezpłatne profilaktyczne badania prze-
siewowe wzroku dzieci  umieszczo-
nych w rodzinnej pieczy zastępczej. 

„Zobacz lepszą przyszłość” to 
ogólnopolski program, którego celem 
jest wyposażenie w bezpłatne okulary 

Zobaczą lepszą przyszłość

(szkła oraz oprawki) podopiecznych 
przebywających w rodzinach zastęp-
czych w wieku od 5 do 26 lat. Dzięki 
niemu u nas przebadanych zostało 36 
dzieci. Na szczęście, bo  u czternaś-
ciorga z nich wykryto problemy ze 
wzrokiem, a co za tym idzie koniecz-
ność  noszenia okularów. 

Badania prowadzone były w for-
mie zabawy przez dwójkę wolontariu-
szy - pracowników jednej z partner-
skich firm fundacji „Przyjaciółka”. 

26 maja wybieraliśmy posłów do 
Parlamentu Europejskiego. Frekwen-
cja była rekordowa, wyniosła 45,68 
proc., ale i ta oznacza, że większość 
została w domach.

 Prawo i Sprawiedliwość otrzy-
mało 45,38 procent głosów, Koalicja 
Europejska - 38,47, a Wiosna - 6,06 
procent głosów. Pozostałe ugrupowa-
nia znalazły się poniżej progu wybor-
czego. 

Większość została w domach
W Okręgu nr 12 (woj. dolnoślą-

skie i opolskie), gdzie zwyciężyła Ko-
alicja Europejska,  głosowało 43,24 
proc. uprawnionych, na Opolszczyź-
nie – 37,91 proc. 

W naszym powiecie frekwen-
cja wyniosła 31,49 proc., przy czym 
większość zdobyła Koalicja Europej-
ska, ale w dwóch gminach: Jemielni-
cy i Zawadzkiem zwyciężyło Prawo i 
Sprawiedliwość.
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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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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 pra-
wa 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, garaża-
mi i innymi obiektami budowlanymi umożliwiającymi racjonalne korzystanie z bu-
dynków mieszkalnych. 

Z przekształceniem wiąże się obowiązek wnoszenia opłaty przekształceniowej 
płatnej przez 20 lat począwszy od 1 stycznia 2019 roku. Wysokość opłaty przekształ-
ceniowej równa jest wysokości opłaty rocznej, która obowiązywałaby w dniu 1 stycz-
nia 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 Statystycz-
nego.

Podstawą wpisu w księdze wieczystej prawa własności gruntu jest zaświad-
czenie 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.

Właściciel przekształconego gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnosze-
nia 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 zgod-
nie 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.

INFORMACJA
dotycząca nowych zasad przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa 
z zabudową mieszkaniową, w prawo własności.

Na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2019 r. funkcjonują trzy punkty nieod-
płatnej pomocy prawnej, w których 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 go-
dziny dziennie radcy prawni i adwokaci udzielają porad prawnych rozwiązując 
tym samym problemy mieszkańców powiatu,  zdarzają się jednak przypadki, gdy 
zgłaszany problem prawny „nie ma jedynie natury prawnej”, wówczas osoba 
uprawniona może zostać skierowana przez udzielającego bezpłatnej pomocy 
prawnej do „innych systemów pomocy”.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 
2019 r., poz. 294) Starosta prowadzi, aktualizuje oraz publikuje listę jednostek 
nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu strzeleckiego, która obej-
muje w szczególności: poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z 
zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych 
i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach 
interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestęp-
stwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubez-
pieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób znajdujących 
się w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne. 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa zawiera dane jednostek nieod-
płatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, obejmujące 
informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontak-
towych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i 
godzinach działalności.

Wszystkie niezbędne informację znajdują się na stronie BIP Powiatu Strzele-
ckiego pod adresem http://bip.powiatstrzelecki.pl/2615/362/lista-jednostek-nie-
odplatnego-poradnictwa-dostepnego-dla-mieszkancow-powiatu-strzeleckiego.
html. Informacji można też zasięgnąć pod numerem telefonu 77 440 17 97.

BURMISTRZ  STRZELEC  OPOLSKICH
Informuje, że został ogłoszony konkurs 
na kandydata na stanowisko dyrektora

• Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach Opolskich, ul. Kozielska 
34,

• Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich, ul. W. Świe-
rzego 3,

• Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelcach Opolskich, ul. Sosnowa 3,
• Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich, ul. K.S. Wy-

szyńskiego 2,
• Zespołu Placówek Oświatowych w Kalinowicach, ul. Szkolna 1,
• Zespołu Placówek Oświatowych w Suchej, ul. Kościelna 40,
• Zespołu Placówek Oświatowych w Rozmierce, ul. Szkolna 3,
• Zespołu Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej, ul. Toszecka 19,
• Zespołu Placówek Oświatowych w Dziewkowicach, ul. Strzelecka 3,
• Przedszkola Publicznego nr 4 w Strzelcach Opolskich, ul. Piłsudskiego 4,
• Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Strzelcach Opolskich, ul. Strzel-

ców Bytomskich 2a.

Oferty należy składać w terminie do 17 czerwca 2019 r., do godz. 15.00.
Pełna treść ogłoszenia jest dostępna na stronach internetowych :

www.strzelceopolskie.pl  oraz  www.gzoj-strzelceopolskie.pl

 

Jeśli nie są Państwo pewni, która apteka pełni w danym dniu dyżur 
– można upewnić się, dzwoniąc pod numer 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 664 480 500 

Dyżury pełnią:
1. Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie”, ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
2. Apteka „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 21, tel. 77/461-38-76
3. Apteka „Multifarm” Zdrowie i Uroda Sp. z o.o., ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
4. Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383 
5. Apteka „Gemini”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03
6. Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
7. Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56 
8. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
9. Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92

CZERWIEC 2019

DYŻURY  APTEK 
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2019 r.

11. „Słoneczna”
12. „Vita” 
13. „Dr. Max” 
14. „DOZ Apteka”
15. „LIBRA”
16. „Multifarm”
17. „Pro-Pharma”
18. „Gemini”
19. „Śląska”
20. „Słoneczna”

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

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

Gminny Dzień Seniora
15 czerwca 2019 r.

Lichynia

Od godz. 15.30 w namiocie wystąpią: 
Szkolna Orkiestra Dęta PSM Leśnica, 

Frohsinn, Grzegorz Stasiak oraz Kola & Jula

ok. godz. 18.00 zakończenie i odwóz uczestników
Prosi się Szanownych Seniorów o zgłaszanie uczestnictwa u sołtysów 

w swojej miejscowości lub w Urzędzie Miejskim w Leśnicy 
w terminie do 7 czerwca 2019 r.

Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody 
na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku 

do celów promocyjnych organizatora.

godz. 14.30 Msza Święta

Nieodpłatna pomoc. 
Nie tylko prawna

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego



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

Z ogromną przyjemnością informujemy 
dziś Państwa o tym, że grono Jubilatów 
- mieszkańców powiatu strzeleckiego 
- którzy w ostatnim czasie obchodzili 
swoje okrągłe urodziny, znów się po-
większyło! W dniach tych wyjątko-

wych rocznic wszystkich Jubilatów odwiedzili przedstawi-
ciele władz Powiatu Strzeleckiego z listem gratulacyjnym, 
upominkiem urodzinowym i najlepszymi życzeniami.

Pani Jadwiga Mikołaszek, mieszkająca w Siedlcu, 95 
rocznicę urodzin obchodziła 28 maja br, a w dniu Jubileuszu 
odwiedził ją starosta Józef Swaczyna.

Pan Bolesław Cybula, mieszkaniec Szymiszowa, jubi-
leusz 90-lecia urodzin świętował 16 maja br. W dniu urodzin 
odwiedził Jubilata wicestarosta Waldemar Gaida.

Pani Olga Żołnierczyk, mieszkająca w Kolonowskiem, 
jubileusz 90-lecia świętowała 19 maja br. W  dniu urodzin 
odwiedził Ją członek Zarządu Powiatu Janusz Żyłka.

Pani Zofia Skibińska, mieszkanka Zawadzkiego, 90 
rocznicę urodzin świętowała 27 maja. Z tej okazji gratulacje 
i upominek przekazał Jubilatce starosta Józef Swaczyna.

Ad multos annos!

W ramach realizacji projektu „Euro-
pa, to lubię” 20 maja br. na sali widowi-
skowej Powiatowego Centrum Kultury w 
Strzelcach Opolskich odbyło się niezwykłe 
spotkanie. Jego uczestnikami była mło-
dzież ponadgimnazjalna z powiatu strze-
leckiego oraz trzech wyjątkowych gości, a 
wśród nich Paolo Cozza, Conrado Moreno 
oraz Jiři Byčkov. Panowie spotkali się w 
naszym Centrum, aby porozmawiać z mło-
dzieżą o sytuacji obcokrajowców w Polsce 
na przestrzeni ostatnich 15 lat funkcjono-
wania naszego kraju w Unii Europejskiej. 
Wśród tematów podejmowanych podczas 
panelu dyskusyjnego znalazły się zagad-
nienia dotyczące powodów przyjazdu ob-
cokrajowców do naszego kraju, trudności 
oraz różnic kulturowych, obyczajowych 
czy językowych, jakie napotykali na swojej 
drodze podczas asymilacji. Nie zabrakło 
również wielu ciekawych anegdot z ży-
cia zaproszonych gości oraz przykładów 
różnic i podobieństw występujących po-
między Polakami, Czechami, Włochami i 
Hiszpanami. 

Istotnym wątkiem podjętym podczas 
panelu zatytułowanego „Polska oczami ob-
cokrajowców – w 15-lecie wejścia Polski 
do Unii Europejskiej” była sytuacja nasze-
go kraju oraz jego transformacja począw-
szy od przystąpienia Polski do Wspólnoty, 
po dzień dzisiejszy.

Refleksją nasuwającą się po zakończo-
ny panelu jest fakt, iż mimo wielu różnic, 

Z końcem kwietnia Narodowe Centrum 
Kultury ogłosiło wyniki naboru do Pro-
gramu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 
2019. Celami strategicznymi Programu jest 
poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie 
warunków sprzyjających rozwojowi współ-
pracy, komunikacji, pobudzenie aktywności 
obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykre-
owanie warunków sprzyjających nowoczes-
nej edukacji kulturalnej i artystycznej. 

Wśród 50 beneficjentów, którzy otrzy-
mali dofinansowanie w wysokości 30 000 zł 
jest Powiatowe Centrum Kultury w Strzel-
cach Opolskich, które na liście rankingowej 
znalazło się na 11 miejscu. Jest nam tym 
bardziej miło, iż znaleźliśmy się na tej li-
ście już po raz drugi, co zdaniem animatora 
Narodowego Centrum Kultury jest sporym 
osiągnięciem. 

Projekt „Kultura w Centrum” to pierw-
sza część kompleksowego zadania, które 
zakłada przede wszystkim odkrycie po-
tencjału kulturotwórczego, drzemiącego w 
społeczności lokalnej; zidentyfikowanie po-
trzeb kulturalnych mieszkańców; dokonanie 
analizy funkcjonowania Powiatowego Cen-
trum Kultury na przestrzeni ostatnich 5 lat. 
W ramach zadania przeprowadzona zostanie 

Zjednoczeni w różnorodności Powiatowe Centrum Kultury 
w 50. najlepszych!

występujących w tradycji, obyczajach i historii obywateli krajów 
Unii Europejskiej jesteśmy tak naprawdę bardzo do siebie podobni. 
Unia Europejska natomiast stwarza dogodne warunki do tego, by 
się lepiej poznawać i rozwijać, dzięki swobodzie w podróżowaniu i 
wybieraniu miejsca do życia. 

Idealnym podsumowaniem całego spotkania był występ pol-
sko-czeskiej pary tanecznej Pani Dagmary Nowak-Vašina oraz 
Adama Vašina – Mistrzów Polski Par Zawodowych. Wszyscy 
uczestnicy panelu dyskusyjnego zaproszeni zostali na poczęstunek 
przygotowany przez uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Strzelcach Opolskich pod opieką Pana Krystiana 
Grondesa. Podczas spotkania miała miejsce również inauguracja 
wystawy „Młodzi na szlakach Europy”.

Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom: Paolo Cozza, 
Conrado Moreno oraz Jiři Byčkov za udział w panelu i przybliżenie 
młodzieży powiatu strzeleckiego sytuacji w jakiej znajduje się wie-
le obcokrajowców odwiedzających i zamieszkujących nasz kraj.

Dziękujemy również Partnerom projektu, tj. Powiatowi Strze-
leckiemu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Strzelcach Opolskich oraz Szkole Tańca Line Studio, a także 
współorganizatorowi – Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

Iwona Nieświec

diagnoza społeczna, identyfikująca potrzeby kulturowe mieszkań-
ców powiatu, z której powstanie raport. Dokument ten posłuży do 
stworzenia regulaminu konkursu na oddolne inicjatywy kulturowe. 
Po przeprowadzonym naborze wybranych zostanie od 3 do 7 ini-
cjatyw lokalnych, które w drugiej części zadania zostaną wspólnie 
zrealizowane.

Zachęcamy zatem do śledzenia strony Powiatowego Centrum 
Kultury w Strzelcach Opolskich (www.centrum-kultury.eu), na któ-
rej na bieżąco pojawiać się będą informacje z kolejnych etapów rea-
lizacji projektu. Szczególnie istotną wiadomością, opublikowaną na 
stronie PeCeKu z końcem czerwca będzie ogłoszenie konkursu na 
oddolne inicjatywy kulturowe, do którego zapraszamy wszystkich 
miłośników kulturotwórczego działania. 

Iwona Nieświec

Szkolna Liga Mistrzów 
o PUCHAR ŚW. JACKA

12 czerwca 2019 roku
 na stadionie MOS w Strzelcach Opolskich

(ul. Strzelców Bytomskich 2a)
Start o godz. 8.45Pani Jadwiga Mikołaszek, 95 rocznicę urodzin 

obchodziła 28 maja br.

Pan Bolesław Cybula jubileusz 90-lecia urodzin 
świętował 16 maja br.

Pani Olga Żołnierczyk jubileusz 90-lecia 
świętowała 19 maja br. 

Pani Zofia Skibińska 90 rocznicę urodzin 
świętowała 27 maja. 


