
„Powiat  Strzelecki    =  744  
km2 wrażeń”. A który jego „ka-
wałek” wart jest większej uwagi? 
Gdzie najbardziej lubicie spędzać 
czas? Gdzie jedziecie lub idziecie, 
żeby się wyluzować? Po drodze 
zatrzymujecie się gdzieś na prze-
kąskę, obiad czy kolację? Gdzie 
najchętniej zabralibyście swo-
ich gości, by pokazać, że wrażeń 
istotnie u nas nie brakuje? I takich 
miejsc jak u nas, nie ma nigdzie 
indziej? Zapraszamy do dziele-
nia się swoimi spostrzeżeniami. 
Każdy może przesłać jeden tekst 
polecający ciekawe miejsca na ro-
dzinne lub samotne wycieczki po 
naszym powiecie. Liczy się cieka-
wa treść, osobiste spostrzeżenia, 
ciekawostki i atrakcje dotyczące 
prezentowanego miejsca. 

Do każdego tekstu (do 3000 
znaków ze spacjami) można do-
łączyć także do 3 zdjęć związa-
nych z opisywanym przez Was 
miejscem lub trasą rowerową czy 
spacerową. Tekst nie może mieć 
charakteru reklamowego, zwłasz-
cza w odniesieniu do wskazanych 
przez Was hoteli czy pensjonatów. 
Dotyczy to też restauracji lub cu-
kierni, warto jednak napisać, co w 
nich polecacie. 

Wrażenia za wrażenia

Lot balonem za tekst!

dok. na str. 3

Główne nagrody dla trojga zwycięzców to rekreacyjne loty balonem 
(nie na uwięzi)! Wy opisujecie swoje wrażenia, my fundujemy Wam wra-
żenia!

Rok 2017. Kiedy pojawiła się 
szansa zrewitalizowania Pomnika 
Historii, czyli Pomnika Czynu Po-
wstańczego i amfi teatru na Górze św. 
Anny przy pomocy środków unijnych, 
obydwa samorządy – Gmina Leśnica 
i Powiat Strzelecki skwapliwie spró-
bowały skorzystać z tej możliwości. 
Setna rocznica III Powstania Śląskie-
go rysowała się coraz wyraźniej na 
czasowym horyzoncie, a stan obiek-
tów, nieremontowanych od lat, stale 
się pogarszał. 

Wiadomo było jedno: żadnego z 
samorządów nie stać na to, by włas-

Drugie życie 
jest zbyt drogie

nymi, a nawet połączonymi swoimi 
siłami, udźwignąć fi nansowo tak duże 
zadanie. W dodatku przecież nie ich, 
bo obiekty stanowią własność Skarbu 
Państwa. Ale skoro pojawia się szansa 
zdobycia dość dużych pieniędzy i tyl-
ko dołożenia brakującej części ze swo-
ich samorządowych budżetów, by w 
zamian zyskać fantastyczne miejsce, 
które przyciągałoby turystów nawet z 
odległych stron, bo an i na chwilę nie 
przestawałoby tętnić życiem, to grze-
chem byłoby nie skorzystać z niej.

Pomnik Czynu Powstańczego nie będzie zrewitalizowany...

Już od 01 lipca 2019 roku pierwsi 
uczniowie szkół zawodowych z tere-
nu powiatu strzeleckiego tj. Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Strzelcach Opolskich, 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Zawadzkiem i Zespołu Placówek 
Oświatowych w Leśnicy  rozpoczy-
nają płatne  staże i praktyki u Praco-
dawców.

Praktyki i staże są realizowane 
przez Powiat Strzelecki w ramach 
projektu pn.: „Zawodowi Zawodow-
cy” współfi nansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Nudzisz się? 
Skorzystaj z płatnych staży lub praktyk

Każdy staż trwa 150 godzin. Ucz-
niowie po odbyciu stażu/praktyki 
otrzymają wynagrodzenie tzw. Sty-
pendium stażowe w wysokości 120% 
zasiłku. Powiat Strzelecki jako rea-
lizator projektu gwarantuje również 
zwroty kosztów dojazdu,  zakwate-
rowania lub wyżywienia. Docelowo 
w projekcie z tej formy wsparcia ma 
skorzystać 228 uczniów.  Jest to ide-
alna forma wsparcia, która uzupełnia 
zajęcia teoretyczne i praktyczne rea-
lizowane zgodnie z podstawa progra-
mową a dodatkowo pozwoli uczniom 
poznać tajniki prowadzenia działalno-

dok. na str. 2

dok. na str. 3

Uroczyste podpisanie poro-
zumienia pomiędzy Mi-

nisterstwem Zdrowia i Lotniczym 
Pogotowiem Ratunkowym, a przed-
stawicielami tych szpitali na terenie 
województwa opolskiego, w których 
funkcjonują szpitalne oddziały ratun-
kowe, odbyło się 24 czerwca w Opol-
skim Urzędzie Wojewódzkim.

Szpital Powiatowy im. Prałata J. 
Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich 
reprezentowała dyrektor Beata Czem-
piel, która wyjaśniła, że podpisany 
dokument wcale nie dotyczy budowy 
przyszpitalnych lądowisk dla helikop-
terów. 

- Porozumienie dotyczy progra-
mu Ministerstwa Zdrowia TOP SOR 
– mówi dyrektor B. Czempiel. Pro-
gram ma usprawnić system segregacji 
pacjentów, tzw. triaż, na Szpitalnych 
Oddziałów Ratunkowych i ujednolicić 

system kwalifi kacji pacjentów w ca-
łym kraju. Oznacza to, że  nadawany 
im będzie status pilności. W zależno-
ści od stanu chory otrzyma opaskę: 
czerwoną, żółtą lub zieloną. Dzięki 
zastosowanemu oprogramowaniu wia-
domo będzie, ile pacjent czekał na le-
karza. Wprawdzie na SOR-ach segre-
gacja pacjentów pod względem stanu 
ich zdrowia już została wprowadzona, 
ale bez programu informatycznego 
wprowadzenia  ich do systemu brak 
faktycznego potwierdzenia, jak w rze-
czywistości długo czekali.

Zgodnie z zapowiedziami wicemi-
nistra zdrowia Macieja Miłkowskiego, 
nowy system pozwoli na monitoro-
wanie pracy szpitalnych oddziałów 
ratunkowych i na wyeliminowanie 
zbyt długiego oczekiwania pacjen-
tów. W październiku 2019 r. system 
wprowadzony zostanie do 86 dużych 

szpitalnych oddziałów ratunkowych w 
Polsce, od sierpnia 2020 roku wejdzie 
do ponad 200 mniejszych, czyli także 
do naszego szpitala – dodaje dyrektor 
B. Czempiel. – Zakup sprzętu i opro-
gramowania to zadanie Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego, dlatego też 
porozumienie w Urzędzie Wojewódz-
kim w Opolu podpisane zostało przez 
Marka Maślankę dyrektora Regionu 
LPR Południe.

Dodajmy, że program TOP SOR 
dofi nansowany jest z funduszy UE. 
Wspomniany natomiast wyżej triaż 
polega na tym, że personel pomoc-
niczy dokonuje selekcji poszkodo-
wanym na wymagających pomocy 
niezwłocznej i takich, którzy muszą 
poczekać, dopóki lekarze (czasem do-
datkowo sprowadzeni) po załatwieniu 
przypadków cięższych, będą w stanie 
się zająć lżejszymi.

Zmiany na SOR
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Pani 
Ewelinie Dombek

wyrazy głębokiego współczucia

po śmierci

Taty

składają

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
oraz koleżanki i koledzy

ze Starostwa Powiatowego

Gmina Leśnica (to my jako pierw-
si rzuciliśmy hasło wspólnego dzia-
łania, podkreśla burmistrz Łukasz 
Jastrzembski)  i Powiat Strzelecki wy-
szły z inicjatywą ożywienia wszyst-
kich obiektów na Górze św. Anny po 
ich wcześniejszej odbudowie. Pomysł 
zyskał poparcie. Powiat Strzelecki 
opracował wniosek i zgłosił go do 
konkursu o dofinansowanie w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko. Nasz projekt wygrał 
– dofinansowanie ze środków unij-
nych miało wynieść ponad 8,5 mln zł. 
Resztę miały dopłacić oba samorządy: 
Gmina Leśnica i Powiat Strzelecki. 

Koniec roku 2017. Umowa na re-
alizację projektu została podpisana z 
Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, zarządzająym środkiami 
UE w ramach wspomnianego Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko.  Zakres projektu jest ogrom-
ny. Ale za to Pomnik Historii zyska 
drugie, całkiem  nowe życie.

Samorządowcy myślą już o 
zwiększonym napływie turystów. 
Opracowany zostaje projekt zada-
nia „Poprawa dostępu do Centrum 
Pielgrzymkowo – Rekreacyjno –Tu-
rystycznego Gra  św. Anny poprzez 
usprawnienie komunikacyjne drogi 
powiatowej 1808 O DW – Zdzieszo-
wice” – „Przebudowa drogi powiato-
wej 1808 O DW 409 – Zdzieszowiec, 
Etap I – odcinek Wysoka – Góra św. 
Anny”.

Też jest na liście rankingowej pro-
jektów, które mają zostać dofinanso-
wane ze środków unijnych.

- Nasze dwa samorządy wyszły 
nie tylko z inicjatywą odnowienia 
obiektu, ale i zabezpieczyły na ten cel 
pieniądze. Dokumentacja „Zagospo-
darowania zabytkowego amfiteatru i 
Pomnika Czynu Powstańczego wraz z 
otoczeniem” już jest gotowa. Jej koszt 
podzieliliśmy między siebie po poło-
wie. Podobnie będzie z kosztem całej 
inwestycji : Powiat Strzelecki i Gmina 
Leśnica wydadzą na to wszystko po 
ok. 6,2 mln złotych (tak zakładano w 
roku 2017). Mimo – co warto podkre-
ślić – że wszystkie prace będą prowa-
dzone na terenie nie naszym, a należą-
cym do Skarbu Państwa. Jednak naszą 
powinnością jest – wobec dawnych, 
ale i przyszłych pokoleń – zachowanie 
i ożywienie tego dziedzictwa związa-
nego nierozerwalnie z historią naszej 
ziemi i naszych rodzin – mówił wtedy 
wicestarosta Waldemar Gaida.

Drugie życie 
jest zbyt drogie

Zostały przeprowadzone badania 
stanu obiektów. Opracowano projek-
ty modernizacji Pomnika i amfiteatru. 
Ogłoszono pierwszy przetarg na robo-
ty budowlane. Został unieważniony. 
Obydwie złożone oferty wykonaw-
ców wartością znacznie przekraczały 
założenia. I możliwości finansowe 
samorządów –  konieczne jest to uzu-
pełnienie.

Mijały kolejne miesiące. Koszty 
rosły. Zapłacona została cała doku-
mentacja i opracowanie. Ogłaszano 
kolejne przetargi. Unieważaniano je. 
W sumie było ich sześć. W ostatnim 
zaproponowane ceny robót budowla-
nych to 18,5 mln zł i 14,8 mln zł (z 
VAT). Nadal zbyt dużo. Takie są jed-
nak warunki rynkowe: to wykonawcy 
dyktują ceny, a nie zamawiający, jak 
było jeszcze przed kilku zaledwie laty.

Rok 2019. Powiat Strzelecki 
wprawdzie jeszcze zabezpiecza w 
swoim budżecie środki na rewitaliza-
cję Góry Św. Anny, ale i tak okazuje 
się, że jeszcze dodatkowo musiałby 
wyłożyć ponad 700 tysięcy. 

- Gdyby wartość robót utrzymała 
się na zakładanym pierwotnie pozio-
mie, bylibyśmy w stanie udźwignąć 
wydatki. Środki na ten cel mieliśmy 
zabezpieczone w budżecie – mówi 
dziś burmistrz Leśnicy Łukasz Ja-
strzębski. – przy obecnym wzroście 
– nie mamy możliwości wyłożenia z 
budżetu przekraczającego trzydzieści 
kilka milionów ok. 3,2 mln zł na rewi-
talizację obiektu, który nie jest naszą 
własnością. To byłby, z punktu widze-
nia samorządu gminnego, absolutnie 
nieodpowiedzialne i niegospodarne. 
Nie stać nas. Przedstawiłem tę spra-
wę na posiedzeniu Zarządu Powiatu 
w pierwszej dekadzie czerwca bież. 
roku i końcowy wniosek: nie stać nas, 
wycofujemy się. Choć zdajemy sobie 
sprawę z wagi miejsca i jego roli w 
historii. Wszystko to – jako samorząd 
gminny - wzięliśmy pod uwagę.

- Zarząd Powiatu Strzeleckiego 
postanowił odstąpić od realizacji obu 
zadań związanych z Górą św. Anny 
– mówi wicestarosta Waldemar Gai-
da. – Po wycofaniu się z uczestni-
ctwa w projekcie Gminy Leśnica, też 
musimy się z tego wycofać. Okazuje 
się, że drugie życia Pomnika Historii 
jest zbyt drogie. Dla nas, samorządu 
powiatowego, to jedyne wyjście. Nie 
możemy w tak dużym stopniu finan-
sować rewitalizacji obiektów nie nale-
żących do nas, a do Skarbu Państwa. 

Marta Górka

-

dok. ze str. 1

Piętnastego czerwca w gospodar-
stwie agroturystycznym „Giprol” w 
Staniszczach Małych odbyło się nasze 
powiatowe „Święto Rodzin Zastęp-
czych”. 

W wydarzeniu wzięły udział 104 
osoby, w tym 46 dorosłych i 58 dzieci. 
Na początku, Starosta Strzelecki Józef 
Swaczyna oraz Dyrektor PCPR Jolan-
ta Chowaniec złożyli rodzinom za-
stępczym najszczersze gratulacje oraz 
wyrazy uznania i szacunku za trud 
pracy, poświęcenie, stworzenia ciepła 
domowego ogniska. Rodzinom zostały 
wręczone uroczyste podziękowania.

Święto Rodzin Zastępczych 2019

Podziękowania otrzymali również 
koordynatorzy pieczy zastępczej. Po 
części oficjalnej odbył się poczęstu-
nek w postaci kawy, herbaty, ciasta. W 
tym czasie dzieci mogły skorzystać z 
atrakcji gospodarstwa – placu zabaw, 
gokartów, trampolin, warsztatów (np. 
pieczenie ciasteczek). 

Była również możliwość wydoje-
nia sztucznej krowy oraz nakarmienia 
kóz. Po obiedzie odbywały się anima-
cje prowadzone przez animatorów z 
grupy Perffecto. Nie zabrakło muzyki, 
tańców i różnych zabaw, między inny-
mi gry w siatkówkę, budowania kon-

strukcji z patyczków, modelowania 
balonów (tworzenie z nich różnych 
kształtów, np. psa) a także „pojedyn-
ków” w dmuchanych kulach „bum-
per ball”. Atrakcją „Giprolu” była też 
możliwość zwiedzenia domu PRL, w 
którym można było „przenieść się w 
czasie” do tamtego okresu. Pod koniec 
„Święta” odbyła się „wojna” na balo-
niki z wodą, co okazało się największą 
frajdą, zarówno dla dzieci, jak i doro-
słych, zwłaszcza w tak upalny dzień. 
Zorganizowanie pikniku możliwe było 
dzięki funduszom europejskim pozy-
skanym przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opol-
skich, które realizuje projekt pt. „Bli-
żej Rodziny i dziecka – wparcie rodzin 
przeżywających problemy opiekuńczo 
- wychowawcze oraz wsparcie pieczy 
zastępczej – II edycja”. 

Udział w projekcie gwarantuje or-
ganizację kilku wydarzeń, o których 
PCPR z pewnością będzie informo-
wać.

Zuzanna Dryndos
psycholog PCPR Strzelce Op.

23 czerwca 2019 roku w Opol-
skim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
w Łosiowie odbyło się podsumowa-
nie „XXVI edycji konkursu AgroLiga 
2019”. W roku bieżącym laureatami 
zostali także przedstawiciele naszego 
powiatu:

II miejsce w kategorii Firma prze-
twórstwa rolno-spożywczego i usług 
rolniczych – Winnica J&M C Marcin 
Cwielong z Balcarzowic

Wyróżnienie w kategorii Rolnik 
indywidualny – Państwo Daria i Mar-
cin Pietruszka z Grodziska 

Laureaci „AgroLigi  2019”
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Vouchery na loty wręczone zo-
staną podczas Powiatowego Święta 
Chleba -  w niedzielę 29 września.

Wtedy też zostaną wręczone inne 
nagrody  ufundowane przez sponso-
rów: vouchery na spływ kajakiem, 
zabiegi kosmetyczne, m.in. masaż re-
laksacyjny, bony do wykorzystania w 
cukierniach, wejściówki do JuraParku 
i wiele innych!

Na teksty i zdjęcia czekamy do 6 
września br.

Prace opatrzone dopiskiem Kon-
kurs „Zabierz mnie tam - magiczne 
miejsca w powiecie strzeleckim” moż-
na dostarczyć:
-   pocztą lub osobiście na adres:
 Starostwo Powiatowe w Strzel-

cach Opolskich
 Zespół ds. Promocji Powiatu
 ul. Jordanowska 2; 47-100 Strzel-

ce Opolskie
-  mailem na adres:
  pp@powiatstrzelecki.pl albo re-

dakcja@powiatstrzelecki.pl 

dok. ze str. 1

Zagraniczne wakacje bez kar-
ty EKUZ to spore ryzyko. Niestety, 
fakt posiadania dokumentu również 
nie rozwiązuje wszystkich proble-
mów.

EKUZ – czyli Europejską Kartę 
Ubezpieczenia Zdrowotnego – zabie-
ramy w podróż, by uniknąć finanso-
wych konsekwencji problemów ze 
zdrowiem. W teorii karta uprawnia 
do korzystania z publicznej służby 
zdrowia podczas pobytu w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej oraz 
EFT-y, czyli w większości krajów na 
terenie Europy. Nie gwarantuje jednak 
automatycznego pokrycia kosztów le-
czenia, a jedynie uprawnia do refunda-
cji poniesionych za leczenie opłat – i 
to nie wszystkich, bo tylko tych, które 
w danym kraju oferowane są w ra-
mach bezpłatnej pomocy medycznej.

Warto pamiętać – co podkreśla 
sam NFZ – że EKUZ nigdy nie za-
stępuje ubezpieczenia turystycznego, 
a jedynie może obniżyć jego koszt. 
Część świadczeń oferowanych przez 
towarzystwo ubezpieczeniowe może 
bowiem pokrywać się z tymi zawarty-
mi w EKUZ. Niestety wciąż wielu tu-
rystów wyjeżdżających za granicę ma 
przekonanie, że sama karta w zupeł-
ności wystarczy. Nie brakuje jednak 
sytuacji, w których EKUZ to za mało. 
Zanim wybierzesz się na wakacje za 
granicę, sprawdź, w jakich sytuacjach 
samo posiadanie karty może okazać 
się niewystarczające.

1. Usługi nierefundowane przez 
publiczną służbę zdrowia w danym 
kraju

Każde państwo ma własne regula-
cje prawne dotyczące pokrycia kosz-
tów leczenia. W większości krajów 
Europy obowiązuje zasada współfi-
nansowania opłat medycznych i tak 
np. w niektórych z nich trzeba zapłacić 
za leczenie stomatologiczne, wizytę u 
lekarza pierwszego kontaktu, za po-
byt w szpitalu (częściowo), transport 
karetką pogotowia czy konsultacje ze 
specjalistą. Ile? Koszt poszczególnych 
usług uzależniony jest od indywidu-
alnych regulacji danego państwa. Np. 
w Hiszpanii koszt badania krwi to 30 
euro. W Grecji za tygodniowy pobyt w 
szpitalu zapłacisz 1400 euro, a za kon-
sultację specjalistyczną na Cyprze 40 
euro. Informacje na temat usług, któ-
re nie są refundowane przez EKUZ w 
danym kraju można znaleźć na stronie 
internetowej NFZ.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Co warto wiedzieć 
przed wyjazdem?

2. Leczenie prywatne
Karta EKUZ uprawnia do sko-

rzystania ze świadczeń w sytuacjach 
nagłych tylko w placówkach, które 
działają w ramach systemu publiczne-
go. W kurortach turystycznych często 
znajdują się wyłącznie prywatne przy-
chodnie oraz szpitale. Może się więc 
zdarzyć, że w sytuacji zagrożeniem 
życia lub zdrowia nie będzie czasu na 
poszukiwanie publicznej placówki. 
Skorzystanie z usług prywatnej przy-
chodni może natomiast skutkować 
koniecznością pokrycia samodzielnie 
kosztów udzielonej pomocy.

3. Kontuzje i wypadki podczas 
uprawiania aktywności: sporty eks-
tremalne i koszty ratownictwa

Uprawianie sportów ekstremal-
nych lub podwyższonego ryzyka wią-
że się z większym ryzykiem kontuzji 
lub wypadku. EKUZ nie gwarantuje 
bezpłatnej pomocy w takich przypad-
kach. W większości krajów europej-
skich koszty ratownictwa pokrywa 
sam poszkodowany – każda akcja ra-
townicza, np. w górach, na morzu czy 
na jeziorze, może kosztować nawet 
5000 euro. 

4. Transport powrotny do kraju
EKUZ w żadnej sytuacji nie po-

krywa kosztów powrotu do kraju. 
Zarówno przewiezienia chorego spe-
cjalistyczną karetką pogotowia, śmi-
głowcem czy samolotem sanitarnym, 
jak i sprowadzania zwłok z zagranicy. 
Polskie placówki konsularne mogą je-
dynie pomóc w organizacji powrotu, 
ale wszystkie koszty z nim związane, 
poszkodowany lub jego rodzina po-
krywają sami. 

5. Nieszczęśliwy wypadek kra-
dzież, inne problemy za granicą

EKUZ zapewnia częściowe 
wsparcie w przypadku problemów ze 
zdrowiem. Poszkodowany nie otrzy-
ma wsparcia związanego z organizacją 
przyjazdu bliskich, pomocy w razie 
kradzieży dokumentów, problemów 
z prawem czy jakichkolwiek innych 
kłopotów w czasie podróży. Karta 
gwarantuje częściową ochronę, ale nie 
zapewnia pełnej pomocy za granicą.

Sam EKUZ najczęściej nie wy-
starczy. Dopiero uzupełniony o ubez-
pieczenie turystyczne gwarantuje 
pełne wsparcie na czas podróży zagra-
nicznej. Warto więc posiadać kartę, ale 
jednocześnie dokupić polisę. Można 
porównać kilkanaście różnych ofert 
i dopasować ochronę do swoich po-
trzeb, charakteru i celu wyjazdu oraz 
możliwości finansowych. 

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Wrażenia za wrażenia

Lot balonem za tekst!

Prace muszą być podpisane, zawierać telefon kontaktowy, a w przypadku 
niepełnoletniego uczestnika konkursu – zgodę opiekuna prawnego/rodzica

Cały Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Powiatu 
Strzeleckiego – www.powiatstrzelecki.pl

ści gospodarczej, zapoznać się 
bezpośrednio z warunkami jakie panu-
ją na rynku pracy.

W związku z powyższym serdecz-
nie zachęcamy uczniów do udziału w 
stażach i praktykach nawet w okresie 
wakacyjnym.

Wszystkich chętnych uczniów za-
praszamy do Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanow-
ska 2, Strzelce Opolskie pok. 304 po 
dokumenty i więcej informacji.

Nudzisz się? 
Skorzystaj z płatnych staży lub praktyk

Zapraszamy do współpracy rów-
nież pracodawców chętnych przyjąć 
stażystów do pracy. 

Więcej szczegółów pod numerem 
telefonu: 77 440 17 91. 

dok. ze str. 1

Kiedy na dworze panuje dobra 
pogoda, wydaje się, że jazda samo-
chodem czy motocyklem nie powin-
na sprawiać żadnych problemów. 
Tymczasem policja ostrzega: to mit! 
Wtedy na drogach wcale nie jest bez-
pieczniej!

Przykłady można znaleźć każdego 
pogodnego dnia. 

W ubiegłym roku w czasie waka-
cji w całym kraju aż 76 proc. wypad-
ków drogowych zdarzyło się podczas 
dobrych warunków atmosferycznych. 
Przy świetle naturalnym  - 85 proc. i 
84 proc. przy suchej nawierzchni. 

Do takich zdarzeń dochodzi co 
roku, i w każdym miejscu. W naszym 
powiecie również.

Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

Turniej Piłki Nożnej Domów Dziecka

Jak co roku na boisku Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Barka odbył się Turniej Piłki Nożnej Domów Dziecka. 
Zorganizowano go 18 czerwca w Domu „Kaczorownia” w Warmątowicach.

Dobra pogoda to dobra jazda?
Nie - to mit, tak wynika z policyjnych statystyk

W czasie ostatniego długiego 
czerwcowego weekendu (od 19 do 
23 czerwca) na terenie powiatu strze-
leckiego doszło do 7 kolizji i jednego 
wypadku (w Jemielnicy, w którym 
ranna została kobieta). 

Strzeleccy policjanci ponad 60 
kierowców ukarali mandatami za nad-
mierną prędkość, a wśród skontrolo-
wanych 190 kierowców ujawnili jedną 
osobę pod wpływem alkoholu.

Rzecznik strzeleckiej policji Pau-
lina Porada przypomina tuż na począt-
ku wakacji: dobra pogoda sprzyjająca 
małej liczbie kolizji i wypadków to 
mit. Nie rozwijajmy zbyt dużej pręd-
kości, bo mamy mniej czasu na obser-
wację drogi i zachowań innych użyt-

kowników drogi, a także chodników 
i poboczy.

Pamiętajmy też o tym, by zacho-
wać szczególną ostrożność podczas 
jazdy w bardzo upalne dni, a takich 
nie brakuje. Rzecznik informuje też, 
że na stronie internetowej KP Policji 
w Strzelcach Opolskich można za-
poznać się z mapą opracowaną przez 
KG Policji ze wskazaniami dróg i 
punktów, w których dochodzi na 
drogach do wypadków śmiertelnych. 
Mama jest codziennie uzupełniana, 
warto więc przed wybraniem się w 
podróż na urlop zapoznać się z nią i 
miejscami, w których do wypadków 
dochodzi najczęściej.

Przewodnik psa - mł. asp. Rafał Gruszka z Komendy Po-
wiatowej Policji w Strzelcach Opolskich oraz jego czwo-
ronożny przyjaciel Korina zajęli I miejsce w Mistrzo-
stwach Tresury Psów Specjalnych. W rywalizacji psów 
do wykrywania narkotyków nasza para nie miała sobie 
równych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Najlepszy 
przewodnik i pies



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

Absolwenci gimnazjów i ósmej klasy szkoły podstawowej wybierają 
szkoły równocześnie. To nic, że będą się w nich uczyć według odrębnych 
programów i długość ich nauki też będzie różna. Teraz liczy się jedno: idą do 
tych samych szkół. I towarzyszy im pytanie: dostaną się tam, gdzie chcieli, 
czy nie. Przypomnijmy: każdy absolwent miał prawo wyboru trzech szkół. 

W województwie opolskim elektroniczna rekrutacja zakończyła się 21 
czerwca. Termin składania wszystkich dokumentów (dołączenie do wniosku 
o przyjęcie do wybranej szkoły o świadectwo oraz zaświadczenie o wyni-
kach egzaminu zewnętrznego) wyznaczono na 25 czerwca. Potem… już tyl-
ko czekanie na ogłoszenie listy przyjętych (i tych nieprzyjętych). Te zostaną 
opublikowane 16 lipca. 

Wybór trzech szkół, o czym wspomniałam wyżej, nastręczał nastolatkom 
problemów. Jak mówił dyrektor ZSP w Zawadzkiem Zdzisław Żuchowski, 
dziwiła go rozbieżność zainteresowań kandydatów. Była tak duża, że ab-
solwenci wybierali nie tylko między różnymi profilami klas w tym samym 
typie szkół, ale potrafili też jako pierwszy wybór wskazać klasę w LO, jako 
drugi - klasę w technikum i jako trzeci - w szkole branżowej. – W wielu przy-
padkach zaobserwować można było „pęd stadny”. Koledzy wybierają jakąś 
szkołę to ja też tak zrobię. Podobnie bywało też w poprzednich latach, ale 
chyba wybory uczniów nie różniły się tak znacznie jak w tej chwili. Można 
by w tym miejscu zapytać, jak spisali się doradcy zawodowi w szkołach, do 
których chodzą uczniowie wybierający tak różne profile kla i szkół.

O tym, ilu uczniów ostatecznie rozpocznie 1 września naukę w szkołach 
średnich, dla których Powiat Strzelecki jest organem prowadzącym, przeko-
namy się w lipcu, kiedy już kandydaci podejmą ostateczne decyzje, kiedy 
uzupełnią wymagane dokumenty kandydatów zostaną uzupełnione, a komi-
sje rekrutacyjne ogłoszą listy przyjętych. Dla tych nieprzyjętych do żadnej 
ze szkół będzie istniała jeszcze szansa rekrutacji uzupełniającej:  będą mogli 
składać podania do szkoły dysponującej wolnymi miejscami.

 Marta Górka

ŻEGNAJ  SZKOŁO - WITAJCIE  WAKACJE
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Strzelcach Opolskich

W Liceum Ogólnokształcącym w 
Strzelcach Op. zakończyliśmy projekt 
Wiem więcej – mogę więcej, współ-
finasowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Nie smucimy się jednak, gdyż 
powodem do satysfakcji są bardzo 
konkretne korzyści wynikające dla 
naszych uczniów. Mowa o certyfika-
tach językowych Cambridge First, do 
których 31 osób przygotowywało się 
przez cały kończący się rok szkolny. 

Kończy się dwuletni udział szkoły 
w projekcie, a kolejna grupa naszych 
licealistów we wtorek 11 czerwca 
przystępuje do egzaminu językowego 
potwierdzającego kompetencje języ-
kowe. Do tej pory 122 uczniów nasze-
go liceum było beneficjentami kolej-
nych edycji projektu, dzięki któremu 
stali się oni szczęśliwymi posiadacza-
mi certyfikatów językowych uzna-
wanych na świecie i  nie tracących 
swojej aktualności. Dzięki wspólne-

Z radością i dumą informujemy, 
że w Publicznym Gimnazjum Dwu-
języcznym w Strzelcach Opolskich z 
ezgaminu gimnazjalnego były zdecy-
dowanie wyższe od średniej dla wo-
jewództwa opolskiego i kraju. Warto 
podkreślić, że spośród 61 uczniów 
przystępujących do egzaminu 51 gim-
nazjalistów (co stanowi 83,6 proc. 
ogółu zdających) uzyskało z poszcze-
gólnych zakresów egzaminu 100 proc. 
możliwych do uzyskania punktów.

Wynikami z języka angielskiego 
i języka niemieckiego uczniowie na-
szego gimnazjum znaleźli się wśród 
najlepszych 4 proc. szkół w Polsce, a 
pod względem innych przedmiotów – 
wśród 7 proc. najlepszych. 

Pożegnanie gimnazjalistów odby-
ło się 18 czerwca.

Gorące lato absolwentów

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich

Zakończenie projektu 
Wiem więcej – mogę więcej

mu wysiłkowi nauczycieli i uczniów 
oraz dzięki współpracy z centrum 
egzaminacyjnym nasza szkoła weszła 
również do elitarnego grona placówek 
przygotowujących do egzaminów cer-
tyfikatowych Cambridge First, gdzie 
do egzaminu można przygotować się 
za darmo.

W dobiegającym końca roku 
szkolnym 20018/2019 grupy języ-
kowe przygotowywane były przez 
nauczycielki i nauczycieli anglistów: 
Katarzynę Kozłowską, Dominikę Le-
licką, Urszulę Łukaszczyk i Artura 
Gołdyna. W każdej z grup przepro-
wadzono po 140 godzin zajęć. Był to 
czas wytężonej pracy dla jednej i dru-
giej strony. Ktoś kiedyś powiedział, 
że jeśli uczymy się języków, wszędzie 
czujemy się jak w domu. Satysfakcja z 
opanowania j. angielskiego i zadowo-
lenie wynikające ze zdobycia certyfi-
katu Cambridge rekompensują wszel-
kie trudy odbytej drogi.  

Katarzyna Kozłowska

Brawa dla gimnazjalistów !

Strzeleckie Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO ukończyło 1400 osób od początku jego istnienia
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Rok szkolny kończymy akcentem 
artystycznym. Od wielu lat było na-
szym marzeniem, aby poświęcić jedną 
z imprez ludziom, który zaufali naszej 
małej szkole – rodzicom uczniów. Na 
drodze imprezy stał od długiego czasu 
szereg przeszkód – tyle w tej materii 
rzec można, że z terminu marcowego 
zrobił się czerwcowy. Ale wyszło! 

Chcemy, aby „Dzień Rodzica” 
na trwałe wszedł w kalendarz szkol-
nych wydarzeń. Byłby to dzień popisu 
uczniowskich talentów, pokaz pracy 
młodzieży i szkoły, a może nawet – to 
byłoby marzenie – aby w przyszłości 
stać mógłby się też prezentacją uzdol-
nień i dorobku samych rodziców... Kto 
wie bowiem, co wyrośnie z tego świe-
żo narodzonego niemowlęcia. 

W dniu 16 czerwca zaprezentowa-
li uczniowie spektakl „Rodzice i my”, 
czyli perypetie dziewczyny z rodzica-
mi co chce się zabawić po swojemu, 
na melanżu młodzieżowym. Rodzice 
natomiast, ku zgrozie córki, z chronie-
nia swojej pociechy „od wszelakich 
złych przygód” uczynili motto swego 
życia. Głównie chodzi tu o mamę ( w 
tej roli rewelacyjnie wystąpiła Oliwia 
Kałuża). Staraliśmy się też okrasić wy-
stęp jakimiś wzruszającymi akcentami 
– solówkami Przemka Brzezińskiego 
na saksofonie, wierszami o rodzicach 
i wstrząsająco pięknymi interpretacja-
mi znanych piosenek w wykonaniu 
Marioli Kwas. Mariola powaliła pub-
liczność na kolana. Liczymy, że nieraz 
jeszcze pokaże swoje nadzwyczajne 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem

We wtorek  11 czerwca ucznio-
wie szkoły podstawowej, gimnazjum 
i  szkoły przysposabiającej do pracy  z 
Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS 
w Kadłubie pojechali na wycieczkę 
nad jezioro Dzierżno. Dzięki naszym 
zaprzyjaźnionym Klubom Żeglarskim  
„Kornelius”, „Klar” i „Dal” mogli-
śmy kolejny raz popływać żaglówka-
mi. Mogliśmy również skosztować 
pysznych słodkości  upieczonych 
specjalnie na nasz przyjazd. Dodatko-
wo pobyt umilił nam p. Marian, który 
pięknie grał szanty i inne piosenki na 
gitarze, a my z ochotą mu wtórowa-
liśmy. Wspaniały dzień zakończyło 
pieczenie kiełbasek na ognisku. Prze-
żyliśmy fantastyczną przygodę za co 

ŻEGNAJ  SZKOŁO - WITAJCIE  WAKACJE

Zespół Szkół Specjalnych w Kadłubie
Rok szkolny 2018/2019 zakoń-

czony. Na uroczysty apel przybyli 
rodzice, opiekunowie i pani Iwona 
Wojciechowska - zastępca Naczelni-
ka Wydziału Edukacji. Na pożegna-
nie uczniowie zaprosili nas do Krainy 
Lodu - przedstawienia przygotowane-
go pod kierunkiem pani Iwony Miel-
carz i pani Marty Kapica. Wyróżnieni 
uczniowie - Mateusz Piszczałka, Ka-
mil Mochnik i Mateusz Gargacz otrzy-
mali nagrody rzeczowe z rąk pani Iwo-
ny Wojciechowskiej, która w imieniu 
organu prowadzącego podziękowała 
za cały rok współpracy. Potem świa-
dectwa otrzymali uczniowie kończący 
gimnazjum oraz kończący edukację w 
naszej szkole.Były kwiaty, upominki i, 
jak to zwykle bywa, łzy pożegnania... 
Dyrektor szkoły, s. Jolanta Wojtaszak, 
podziękowała wszystkim za całorocz-

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem

Dzień Rodzica
umiejętności...

Na sali zasiadło około stu osób i 
mamy nadzieję, że nie uważają one 
spędzonego z nami czasu za stracony. 
Dziękujemy im za poświęcenie części 
swojego wolnego dnia na obejrzenie 
efektów naszej pracy. 

Impreza powstała w ramach pro-
jektu realizowanego przez Powiat 
Strzelecki współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej pn.: ,,Wiem 
więcej – mogę więcej” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020. Zadanie realizowała grupa 
„Podejmujemy inicjatywę – organi-
zujemy samych siebie - Eventy” pod 
opieką dr. Arkadiusza Barona.

Przygoda na jeziorze
bardzo serdecznie dziękujemy  orga-
nizatorom.  Wyjazd ten był możliwy 
dzięki projektowi „Poznajemy świat”, 
opracowanym w ramach rozszerzenia 
oferty edukacyjnej, który został sfi-
nansowany przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych w Kad-
łubie. Wycieczkę nad jezioro Dzierżno 
będziemy długo i bardzo miło wspo-
minać, a zdjęcia z naszego wyjazdu 
można zobaczyć odwiedzając naszą 
stronę na facebooku  

h t tps : / /www.facebook .com/
Zespół-Szkół-Specjalnych-w-Kadłu-
bie-1052391798152690

Iwona Mielcarz 

ną pracę i życzyła udanych, spokojnych i bezpiecznych wakacji.. Do zobaczenia 
we wrześniu...

s. Jolanta Wojtaszak

Zakończył się rok szkolny. Było 
uroczyście i wesoło zarazem. swoją 
obecnością zaszczyciła nas Sekretarz 
Powiatu Strzeleckiego Pani Eweli-
na Jelito, która wręczyła nagrody za 
osiągnięcia edukacyjne najzdolniej-
szym uczennicom: Karolince i Paulin-
ce. Imprezę uświetniło przedstawie-
nie zorganizowane przez uczniów i 
nauczycieli pt. „Wakacyjny spontan”. 
Szkoda żegnać się ze szkołą, ale czas 
na odpoczynek. Życzymy wszystkim 
uczniom wszystkiego co najlepsze.



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

W niedzielę 16 czerwca w Lichy-
ni odbył się XXVII  Przegląd Orkiestr 
Mniejszości Niemieckiej Leśnica 
2019. Organizatorem imprezy było 
Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe 
we współpracy z Burmistrzem Leśni-
cy. W namiocie ustawionym na placu 
za kościołem w Lichyni wystąpiło 
łącznie 15 orkiestr dętych, zarówno z 
województwa opolskiego, jak i z wo-
jewództwa śląskiego. 

Tego popołudnia orkiestry mia-
ły jedną z nielicznych okazji do za-
prezentowania swoich umiejętności 

muzycznych na scenie przed licznie 
przybyłą publicznością, która posłu-
chać mogła utworów kompozytorów 
niemieckich, nawiązujących do nie-
mieckiego dziedzictwa kulturowego, 
bądź utworów z kręgów niemieckiej 
kultury. Wśród gości obecni byli Po-
seł na Sejm MN Ryszard Galla, Edyta 
Gola Radna Sejmiku Województwa 
Opolskiego, Marek Wittek Pełnomoc-
nik do Spraw Wielokulturowości oraz 
Łukasz Jastrzembski Przewodniczący 
Śląskiego Stowarzyszenia Samorzą-
dowego i Burmistrz Leśnicy. 

Po przesłuchaniu wszystkich orkiestr, jury konkursu w składzie: Tadeusz Wi-
dera – Przewodniczący, Gotfryd Włodarz oraz Waldemar Olszewski postanowiło 
przyznać następujące miejsca w trzech poniższych kategoriach: 

W grupie ORKIESTRY DOROSŁE:
I miejsce ex aequo: Orkiestra Dęta OSP Dobrzeń Wielki i Orkiestra Dęta Łow-
kowice
II miejsce ex aequo: Orkiestra Dęta Bażany, Orkiestra Dęta Żędowice, Myśliw-
ska Orkiestra Dęta Gminy Komprachcice
III miejsce ex aequo: Orkiestra OSP Węgry, Bialska Orkiestra Dęta, Orkiestra 
Dęta Kotulin

W grupie ORKIESTY MŁODZIEŻOWE:
I miejsce: Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Kaprys” 
II miejsce: Orkiestra Dęta DFK Pokrzywnica 
III miejsce ex aequo:  Gminna Orkiestra Dęta Cisek, Jemielnicka Orkiestra Dęta 
Wyróżnienie: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice

W grupie MAŁYCH ORKIESTR:
I miejsce: OderBlassBand           
II miejsce: Glogovia Brass
Wyróżnienia jury odebrali: Tomasz Weinkopf (Orkiestra Dęta DFK Pokrzywnica), 
Mateusz Puchalla (Bialska Orkiestra  Dęta), Mateusz Pytel (Orkiestra Dęta Ko-
tulin) oraz Igor Havryletsky (Myśliwska Orkiestra Dęta Gminy Komprachcice).

Każda z występujących orkiestr 
otrzymała dyplom, puchar oraz nagro-
dę pieniężną, której wysokość uzależ-
niona była od zajętego miejsca. 

Podczas obrad jurorów koncert 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leś-
nicy, która swoim repertuarem za-
chwyciła publikę oraz umiliła czas 
oczekiwania na werdykt jurorów.

Podczas ogłaszania werdyktu 
jury podkreśliło, iż również w tym 

roku poziom muzyczny i techniczny 
orkiestr utrzymał się na wysokim po-
ziomie. Życząc dalszych sukcesów, 
jury podziękowało i pogratulowało 
wszystkim uczestniczącym w przeglą-
dzie orkiestrom oraz ich dyrygentom, 
za włożony trud i wysiłek w przygoto-
wanie tak wspaniałego i urozmaicone-
go repertuaru. 

Przy realizacji zadania wsparcia 
organizacyjno-technicznego udzielili: 

sołectwo Lichynia, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Lichyni oraz DFK Lichy-
nia. 

XXVII Przegląd Orkiestr Mniej-
szości Niemieckiej Leśnica 2019 zre-
alizowano dzięki dotacjom Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Konsulatu Generalnego Republiki 
Federalnej Niemiec w Opolu oraz ze 
środków otrzymanych od Samorządu 
Województwa Opolskiego.

XXVII Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej

Na Orliku przy CKZiU w Strzel-
cach Opolskich 15 czerwca br. odby-
ło się uroczyste zakończenie sezonu 
Miro Deutsche Fussballschule Strzel-
ce Opolskie. Kilkadziesięcioro dzieci 
z terenu gminy Strzelce Opolskie gra 
w trzech grupach wiekowych i uczy 
się przy tym języka niemieckiego. 

Zakończenie sezonu było okazją 
do wspólnego spotkania i integracji 

Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

Koniec sezonu na boisku

dzieci i rodziców. Odbyły się bardzo 
ciekawe mecze dzieci przeciwko ro-
dzicom oraz konkursy rzutów kar-
nych. Nie brakowało emocji i dobrej 
zabawy. 

Wszystkie dzieci otrzymały na-
grody oraz upominki, wyróżnieni zo-
stali również najbardziej aktywni w 
sezonie. Rodzice upiekli pyszne cia-
sta, były też kiełbaski, kawa i napoje.

Już po raz dwunasty na stadionie 
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowe-
go w Strzelcach Opolskich odbywał 
się  Międzydiecezjalny Turniej Piłkar-
ski o Puchar św. Jacka, patrona Metro-
polii Górnośląskie.

Ten pochodzący z pobliskiego 
Kamienia  Śląskiego jest jedynym ka-
nonizowanym świętym pochodzącym 
ze Śląska – naszej małej ojczyzny, a 
czczony jest u nas w nietypowy spo-
sób: rozgrywkami piłkarskimi, z za-
chowaniem zasad fair play, bez wul-
garyzmów, w formie radosnej zabawy.

Tegoroczna formuła Turnieju 
przypominała rozgrywki  najbardziej 
prestiżowych europejskich pucharów: 
Ligi  Mistrzów i Ligi Europy. 

Uczestniczyło w nim 20 zespołów 
szkolnych z 4 diecezji: częstochow-
skiej, gliwickiej, katowickiej i opol-
skiej. Rywalizowali w 3 kategoriach 
o 3 oddzielne puchary: małe szkoły 
podstawowe rozgrywały swoje mecze 
na boisku o nawierzchni syntetycznej 
- Orlik, szkoły podstawowe   z   od-
działami   gimnazjalnymi   i   szko-
ły   ponadpodstawowe   grały   na   3   
boiskach trawiastych równocześnie.  
Każda  drużyna, która w wyniku lo-
sowania wcieliła  się w jeden z klu-
bów   występujących  w   tegorocz-
nych   edycjach   Ligi   Mistrzów   lub   
Ligi   Europy,  rozegrał odpowiednio  
5 lub 6 spotkań, po 16 minut, czyli w 
sumie około 90 minut. W ciągu 6 go-
dzin rozegrano 52 mecze, w których 
strzelono 183 gole, najwięcej 80 goli 
trafili   najmłodsi,   grający   na   boisku   
Orlik.   Szkoły   podstawowe   z   od-
działami   gimnazjalnymi zdobyły  63  
bramki,  a  ponadpodstawowe -  40. 
Najskuteczniejszym  zawodnikiem 
turnieju był Justin Daniel z Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach 

Opolskich, który zdobył 10 bramek,   
najlepszymi   bramkarzami   byli   na   
równi   Oskar   Glapiak   z   Publicznej   
Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzel-
cach Opolskich oraz Fabian Pallus z 
Zespołu Szkół Elektrycznych z Opola,     
którzy   stracili   tylko   po   jednym   
golu.   Najbardziej   wartościowymi   
piłkarzami   w poszczególnych kate-
goriach zostali uznani: Paweł Wiśnia 
(PSP 1 Strzelce Opolskie) – w katego-
rii szkół   podstawowych,   Bartłomiej   
Rojek   (MSP   13   Piekary   Śląskie)   
–   w   kategorii   szkół podstawowych 
z oddziałami gimnazjalnymi oraz 
Gabriel Gwózdek (CKZIU Strzelce 
Opolskie) – w kategorii szkół ponad-
podstawowych. W  kategorii   szkół   
podstawowych   zwyciężyła   drużyna   
ze   Szkoły   Podstawowej   nr  1   w 
Strzelcach   Opolskich   reprezentują-
ca   Arsenal   Londyn,   w   kategorii   
szkół   podstawowych   z oddziałami 

gimnazjalnymi – Miejska Szko-
ła Podstawowa  nr 13 w Pieka-
rach Śląskich, będąca FC Barce-
loną,   a   w   kategorii   szkół   
ponadpodstawowych   –   Cen-
trum   Kształcenia   Zawodowe-
go   i Ustawicznego ze Strzelec 
Opolskich, które występowało 

jako Juventus Turyn.
 Chcemy z serca podziękować 

wszystkim tym, którzy na różne spo-
soby włączyli się w organizację tego 
dzieła, przede wszystkim uczniom i 
nauczycielom - głównego organizato-
ra tego przedsięwzięcia czyli Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Strzelcach Opolskich. Z roku 
na rok Turniej św. Jacka zyskuje na 
popularności i jednocześnie na atrak-
cyjności dzięki dobrej współpracy z 
różnymi instytucjami i organizacjami, 
między innymi z Międzyszkolnym 
Ośrodkiem   Sportu,   Wydziałem   
Teologicznym   Uniwersytetu   Opol-
skiego,   Kapelanem   Sportu Diecezji   
Opolskiej,   szkołami,   władzami   sa-
morządowymi,   parafiami,   firmami   
sponsorującymi nagrody, mediami pa-
tronującymi z Portalem Internetowym 
św. Jacka na czele.

Adam Kała

Turniej o Puchar św. Jacka
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Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystki 
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
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Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Inwestycji i Zarządzania 
Funduszami
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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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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.

 

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  Śląskich 15, tel. 77/461-02-92

LIPIEC 2019

DYŻURY  APTEK 
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2019 r.

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

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

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

Apteka Dr. Max mieszcząca się w Strzelcach Opolskich przy os. Piastów Śląskich 15 
zmieniła godziny pracy:

Poniedziałek – piątek: 8:00 – 18:00 Sobota: 8:00 – 14:00
Niedziela: nieczynna  (dyżur zgodnie z harmonogramem dyżurów)

od 24.06.2019 do 25.08.2019

poniedziałek – piątek
14.00 – 22.00

sobota - niedziela   
12.00 – 20.00
ZAPRASZAMY !!!

Pływalnia zamknięta w dniach 26-30.08.2019                        
 (przerwa konserwacyjna)

Godziny otwarcia 
pływalni 

w czasie wakacji

Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Strzeleckiego z 17 czerwca br. można 
odpłatnie wynająć salę narad w Starostwie Powiatowym  w przypadku, gdy nie 
koliduje to z działalnością Rady Powiatu Strzeleckiego i Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich.

Mogą w niej być organizowane sympozja, narady, seminaria, konferencje, 
szkolenia, kursy, wykłady i spotkania, pod warunkiem, że ich tematyka nie jest 
związana z działalnością polityczną.

Sala może być wynajęta w godzinach urzędowania Starostwa, a także po go-
dzinach pracy, jednak nie później niż do godziny 19.00. Dopuszcza się również 
możliwość wynajęcia Sali w soboty i niedziele.

Stawka za wynajem sali w dni powszednie w wysokości 60 zł + VAT za każdą 
rozpoczętą godzinę, natomiast w soboty i niedziele stawka wynosi 80 zł + VAT za 
każdą rozpoczętą godzinę. Cena obejmuje: wynajęcie sali, koszty eksploatacyjne, 
sprzątanie (sali narad, sanitariatu, zaplecza kuchennego).

Z opłat zwolnione są: jednostki organizacyjne Powiatu Strzeleckiego, organi-
zacje pozarządowe mające siedzibę na terenie Powiatu Strzeleckiego, powiatowe 
służby inspekcyjne i straże.

Regulamin wynajmu sali dostępny jest na stronie internetowej: www.
powiatstrzelecki,pl

Można wynająć salę narad

Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Informacje na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu 
Strzeleckiego w 2019 r.  znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna: http://bip.powiatstrzele-
cki.pl/1055/258/harmonogram-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-
-terenie-powiatu-strzeleckiego.html oraz na stronie http://powiatstrzelecki.
pl/2619/204/nieodplatna-pomoc-prawna.html.
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Z ogromną przyjemnością infor-
mujemy dziś Państwa o tym, że 
grono Jubilatów - mieszkańców 
powiatu strzeleckiego - znów się 
powiększyło! 

Fantastyczny jubileusz 95. 
urodzin obchodziła mieszkanka 
Szymiszowa. 

To Pani Maria Grabolus, któ-
ra tę uroczystość świętowała 14 
czerwca br. 

Ad multos annos!

Do wszystkich urodzinowych życzeń z okazji „okrągłych” 
urodzin dołączamy również swoje: wielu jeszcze lat 
w jak najlepszym zdrowiu, pełnych słońca i radości. 

Powiatowe Centrum Kultury 
zaprasza 

Ten wyjątkowy dzień Jubilatka obchodziła w gronie rodziny i bli-
skich. Z listem gratulacyjnym, urodzinowym upominkiem i najlepszymi 
życzeniami Jubilatkę odwiedził wicestarosta Waldemar Gaida, a także 
burmistrz Strzelec  Tadeusz Goc.


