
Drodzy Rodzice - ci obecni i ci przyszli! 
Na Akademię nie trzeba się zapisywać. 
Zapraszamy w czwartek - 6 listopada - na MAŁĄ AKADEMIĘ 

RODZICÓW I BRZUSZKÓW do Powiatowego Centrum Kultury w 
Strzelcach Op. ul. Dworcowa 23! 

Szczegóły strona 4

druga edycja
15 listopada

Zdjęcie obok dokumentuje ogromne zainteresowanie mieszkańców 
powiatu strzeleckiego drugą edycją naszej akcji prozdrowotnej. 

Najbardziej niecierpliwi pacjenci zjawili się w starostwie już po 
godzinie szóstej. Zupełnie niepotrzebnie. Zapisy rozpoczęły się zgod-
nie z planem – w piątek, 31 października, o godzinie 13. Przyszło tak 
wiele osób, że szybko cofnęliśmy się w dawno minione czasy kolejek i 
towarzyszących im emocji. „Trzeba było numerki wprowadzić”. „Pani 
była za mną!”. „Pan się odsunie. Nie ma po co stać nade mną”.

Ale emocje szybko opadły. Nawet wśród tych, którzy bali się, iż 
nie dostaną się do kardiologa czy urologa. Te dwie specjalności były 
najbardziej oblegane.

dok. na str. 4

Całkowita wartość projektu – 5 835 207 
Dotacja – 4 217 918

Przez lata strzeleckie „Casino” podupadało. Wydawało się, że obiekt w niedługim czasie dojdzie do takiego stanu, że jedynym rozsądnym wyjściem będzie jego zburzenie. A jednak stało inaczej. 
Kiedy zapadła decyzja o tym, że ma tu powstać centrum kulturalne naszego powiatu, aktywne i przyciągające coraz więcej mieszkańców swoją atrakcyjną ofertą, wielu nie wierzyło w sukces.

Dziś Powiatowe Centrum Kultury ma nieco ponad rok. Przebudowa obiektu i dostosowanie go do wyznaczonych funkcji nie było ani szybkie, ani tanie. Inwestycję rozpoczęto w roku 2010, zakoń-
czono trzy lata później.

Za projekt pn. „Zagospodarowanie terenu zdegradowanego byłego budynku CASINO poprzez utworzenie multipleksu usług kulturalnych, społecznych i edukacyjnych w Strzelcach Opolskich” 
realizowany przez nasz powiat uzyskał także nominację w kategorii „Kultura” w konkursie pn. „Innowacyjny Samorząd” Powiat Strzelecki otrzymał tytuł Honorowy Powiat Innowacyjny 2014. 

Rok 2009

Rok 2013

Drugie życie „Casina” nagrodzone

O godz. 8.45 zbieramy się pod strzeleckim ratuszem, by w pochodzie z pocztami sztandarowymi przejść do kościoła pw. 
św. Wawrzyńca. Tam o godz. 9.00 rozpocznie się Msza św. w intencji Ojczyzny. Stamtąd udamy się pod Pomnik Ofiarom 
Wojen i Przemocy, gdzie zostaną złożone kwiaty i wieńce. 

Serdecznie zapraszamy 
na 11 Listopada – Święto Niepodległości
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Zwołana na 28 października sesja rady 
Powiatu, 48. z kolei, była ostatnią, na której 
radni spotkali się w takim składzie. Nie 
znaczy to wcale, że wszyscy podziękowali 
sobie za współpracę i szybko rozeszli się 
do domów. Obrady trwały ponad cztery 
godziny i nie zabrakło w tym czasie 
żywej wymiany zdań. Zanim jednak do 
niej doszło, gratulacje i podziękowania 
przekazano sołtysom wsi, których korony 
żniwne uzyskały wyróżnienia (piszemy o 
tym obok). 

Raport o zdrowiu psychicznym miesz-
kańców powiatu strzeleckiego za rok 2013, 
zaprezentowany przez dr Andrzeja Golisa 
został przyjęty jednogłośnie. Zasadniczych 
zmian w stosunku do poprzedniego roku 
nie zanotowano, ale niepokój może budzić 
fakt, że odnotowuje się coraz więcej tzw. 
epizodów depresyjnych i coraz więcej 
mieszkańców zgłasza się po porady zwią-
zane z nadużywaniem alkoholu i leków. 
Niepokojące jest też, że wprawdzie został 
przyjęty Powiatowy Program Ochrony 
Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015, 
ale… w ślad za nim nie poszły wystarcza-
jące środki na jego realizację.

Informacja Wojewódzkiego Inspek-
tora Ochrony Środowiska o stanie śro-
dowiska na obszarze województwa ze 
szczególnym uwzględnieniem powiatu 
strzeleckiego także wzbudziła dyskusję, 
podobnie jak projekt uchwały dotyczący 
przyjęcia Strategii Powiatu Strzeleckiego 
na lata 2014-2020.

Najpierw wypowiedzieli się w tej 
kwestii przewodniczący komisji proble-
mowych. 

Radny Ryszard Nocoń: – Komisja 
Bezpieczeństwa przyjęła strategię z kilko-
ma uwagami – brakowało wzmianki o or-
ganizowanych Laurach Ziemi Strzeleckiej, 
o agroturystyce, brakowało szczegółów 
dot. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 
napisano także, że występuje wysokie 
bezrobocie, co mija się z prawdą, itd. Te 
uwagi zostały przekazane Zarządowi i były 
przez Zarząd analizowane.

Wicestarosta Waldemar Gaida: 
– Zapis w Strategii będzie brzmiał: 
„Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 
przyjmuje raporty kierowników służb i 
straży, a następnie Starosta przedstawia 
sprawozdanie z prac tej Komisji Radzie 
Powiatu”. Informację o wysokim bezro-
bociu zweryfikujemy z PUP. Natomiast co 
do uwag: brak wzmianki o Laurach Ziemi 
Strzeleckiej, brak wzmianki o agrotury-
styce – ta informacja, która ma charakter 
stanu obowiązującego, będzie zawarta w 
diagnozie społeczno-gospodarczej powiatu 
w odpowiednich działach. 

Radny Norbert Lysek: – Komisja 
Gospodarcza wnosi jedną, ważną uwagę. 
Komisja chce, aby wyraźnie wyartykuło-
wać w strategii w polu strategicznym nr 
1 problem obwodnicy południowej dla 
miasta Strzelce Op. Wiem, że to nie będzie 
zadanie powiatu, ale chcemy by powiat 
włączył się do tego problemu. Myślę, że 
zadaniem strategicznym wszystkich sił 
politycznych i społecznych jest powrót do 
tego tematu, bo ta obwodnica prędzej czy 
później musi się znaleźć w planie. Wiemy, 
że wiele miast w kraju boryka się z takim 
problemem, mieszkańcy protestują i te 
protesty są przez jednych przyjmowane, a 
przez innych nie. Uważam, że jest to ważny 
problem. Poza tym w mieście Strzelce Op. 
brakuje garaży. 

 1.  Ustala się wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi 
w następujących wysokościach: 

 1) rower lub motorower:
 a. za usunięcie - 112 zł; 
 b. za każdą dobę przechowywania - 19 zł, 
 2) motocykl:
 a. za usunięcie - 221 zł; 
 b. za każdą dobę przechowywania - 26 zł, 
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: 
  a. za usunięcie - 485 zł; 
  b. za każdą dobę przechowywania - 39 zł, 
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:
 a. za usunięcie - 606 zł; 
 b. za każdą dobę przechowywania - 51 zł, 
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:
 a. za usunięcie – 858 zł; 
 b. za każdą dobę przechowywania - 73 zł, 
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:
 a. za usunięcie - 1 265 zł; 
 b. za każdą dobę przechowywania - 135 zł, 
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:
 a. za usunięcie - 1 539 zł; 
 b. za każdą dobę przechowywania - 199 zł. 

§ 2.  Ustala się wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, 
jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów, 
w następującej wysokości:

1) rower lub motorower - 84 zł;
2) motocykl - 166 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 364 zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 455 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 644 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 949 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1 154 zł.

Wicestarosta W. Gaida: – Nie jest 
tak, że garaży brakuje, bo na Osiedlu 
Piastów Śl. firma wykupiła nasz teren i 
garaże stoją, nie ma chętnych do kupna i 
budowy. Bezsprzecznie – obwodnica jako 
priorytet – tak. Nie tylko dla powiatu, ale 
szczególnie dla miasta. Ale nie może to być 
cel strategiczny dotyczący zadań  możli-
wych do wykonania przez powiat. Gdzie 
można to zapisać mocno w wymiarze 
potrzeby budowania między samorządami 
współpracy do stworzenia możliwości 
wybudowania tej drogi. Powiat strzelecki 
z własnych dochodów, za zgodą tej Rady, 
część obwodnicy z drugiej strony prak-
tycznie wybudował. Po drugie, wspierając 
dodatkowo rozwój biznesowych interesów 
dot. transportu materiałów ciężarówkami 
powiat wpompował pieniądze w założenia 
koncepcyjne, które były stworzone na 
bazie północnej i południowej obwodnicy 
Strzelec Op. To jest jasne, tym bardziej, 
że rośnie siła drogi alternatywnej 94 do 
sytuacji skrajnych na autostradzie. Po 
drugie, coraz więcej ludzi jedzie tędy, bo 
jest tak samo szybko jak z węzła nyskiego 
w kierunku na Gliwice.

Pozostałe komisje problemowe nie 
wniosły żadnych uwag. Natomiast w dys-
kusji zabrał głos radny Kazimierz Kubal.

Radny K. Kubal: – Zabrakło mi 
2 zasadniczych zadań priorytetowych, 
które powinny być uwzględnione. Były 
prowadzone konsultacje, spotykaliśmy 
się na sali i na ten temat rozmawialiśmy. 
Tymczasem w Strategii zostało to ujęte 
ogólnikowo. Napisano o rozwoju bazy 
rekreacyjno-sportowej w mieście Strzelce 
Op. Pod tym pojęciem kryje się wiele 
boisk. Chodziło mi konkretnie o budowę 
w Strzelcach Op. urządzeń na stadionie 
miejskim do uprawiania lekkoatletyki. Za-
leżało mi na wyartykułowaniu w strategii: 
budowy bieżni lekkoatletycznej tartanowej 
na stadionie, budowy skoczni, budowy 
rzutni. Wydaje mi się, że lekkoatletyka, 
jako królowa sportu, jest pozbawiona tych 
urządzeń w naszym mieście powiatowym. 
Szkoły organizując mistrzostwa powiatu 
w lekkoatletyce nie mają obiektu na ich 
przeprowadzenie. 

Druga niepokojąca rzecz to zapis ogól-
ny o współpracy samorządów wszystkich 
szczebli, a nie ma wzmianki o współpracy 
w zakresie budowy infrastruktury drogo-
wej. My w powiecie strzeleckim mamy 
38% dróg powiatowych w stanie dobrym, 
bardzo dobrym. Ale powiat jest także po-
strzegany z innego punktu widzenia: mamy 
drogi, które są drogami wojewódzkimi i 
które są w złym stanie. Mogę powiedzieć, 
że współpraca między samorządem wo-
jewódzkim a samorządem powiatowym 
wygląda bardzo źle. To chciałem wyar-
tykułować w strategii, by do roku 2020 
te drogi zostały naprawione. Wówczas 
całkiem inaczej będzie postrzegany powiat. 

Starosta Józef Swaczyna: – Drogi 
wojewódzkie na terenie powiatu strze-
leckiego zostały w ostatnich 5-6 latach 
zostały wyremontowane w 80%. Brakuje 
odcinka na drogach 426 i 463. ZDW czeka 
tylko na pieniądze europejskie. To też wy-
nika ze strategii województwa opolskiego. 
Patrząc na samorządy gminne, to ta współ-
praca jest, oprócz gminy Zawadzkie, która 
kolejny rok już stwierdziła, że nie warto 
dokładać się do wspólnych inwestycji 
drogowych z powiatem. 

Radny Janusz Żyłka: - Jeśli w stra-
tegię wpisujemy zadanie nazwane obwod-
nicą południową, która nie jest zadaniem 
powiatu, to dlaczego nie ma być wpisana 
współpraca w zakresie modernizacji  ma-
jącej na celu polepszenie stanu dróg woje-
wódzkich. Współpraca nie polega tylko na 
współfinansowaniu, ale współplanowaniu.

Wernika Burman, z firmy, która 
przygotowywała Strategię Powiatu Strze-
leckiego: – W Strategii istnieje zapis: 
„stymulowanie współpracy między sa-
morządami m.in. w obszarach związanych 
z przedsiębiorczością, rynkiem pracy, 
kulturą, edukacją, turystyką, rolnictwem, 
promocją o raz infrastrukturą drogową. 
Podobnie jeśli chodzi o kierunek dot. bazy 
rekreacyjnej – też został ten kierunek wpi-
sany: wspieranie budowy bazy sportowej 
i rekreacyjnej”.

Ostatecznie radni przyjęli Strategię 
Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020 
stosowną uchwałą (18 za; 1 głos wstrzy-
mujący się).

Jednogłośnie natomiast przyjęto 
uchwałę  w sprawie przyjęcia Powiato-
wego Programu Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu 
powiatu strzeleckiego. Przypomnijmy 
w tym miejscu, ze najlepsi uczniowie z 
terenu powiatu strzeleckiego od kilku już 
lat otrzymują nie tylko honorowe tytuły, 
ale i nagrody pieniężne. Przyjmując tę 
uchwałę rozszerzono dotychczasowy 
katalog nagród o tytuł Najlepszy Uczeń 
Powiatu - Mistrz w zawodzie (wysokości 
nagród dla najlepszych publikujemy obok). 

Przyjęto również uchwały w spra-
wach:
-  rozkładu godzin pracy aptek ogólno-

dostępnych na terenie Powiatu Strze-
leckiego w 2015 roku (jednogłośnie)

-  wyrażenia poparcia dla Uchwały Nr 
XLVI/376/2014 Rady Miejskiej w 
Oleśnie popierającej działania mające 
na celu zahamowanie wypływu środ-
ków finansowych wypracowanych w 
regionie do budżetu centralnego oraz 
zwiększenia dochodów jednostek 
samorządu terytorialnego (18 za, 1 
wstrzymujący się)

-  ustalenia wysokości opłat za usunięcie 
i przechowywanie pojazdu usunięte-
go z drogi oraz wysokości kosztów 
powstałych w razie odstąpienia od 
usunięcia pojazdu (jednogłośnie) 

-  zmiany wieloletniej prognozy finan-
sowej powiatu strzeleckiego (jedno-
głośnie)

-  zmiany budżetu i zmian w budżecie 
Powiatu Strzeleckiego na rok 2014 
(jednogłośnie)

-  udzielenia z budżetu Powiatu Strze-
leckiego pomocy finansowej gminie 
Leśnica (jednogłośnie)

-  udzielenia z budżetu Powiatu Strze-
leckiego pomocy finansowej Gminie 
Strzelce Opolskie (jednogłośnie)

-  udzielenia przez Powiat Strzelecki 
Szpitalowi Powiatowemu im. Pra-
łata J. Glowatzkiego w Strzelcach 
Opolskich poręczenia spłaty kredytu 
(jednogłośnie)

-  uchwalenia Regulaminu Organiza-
cyjnego Starostwa Powiatowego w 
Strzelcach Opolskich (jednogłośnie)
Koniec sesji to podziękowania dla 

wszystkich radnych – za zaangażowanie, 
pracę dla całej społeczności powiatu i 
dobra współpracę.

Podczas ostatniej w tej kadencji sesji Rady Powiatu Strzeleckiego starosta Józef Swa-
czyna, wicestarosta Waldemar Gaida oraz przewodniczący Rady Powiatu Henryk Bartoszek 
wraz z wiceprzewodniczącymi Janem Boguszem i Stefanem Szłapą wręczyli upominki 
sołtysom: Kadłuba Pieca pani Teresie Szopie oraz Krośnicy panu Janowi Błyszczowi 
za zajecie I miejsca dla Krośnicy i II miejsca dla Kadłuba-Pieca w „Konkursie Koron i 
Wieńców Dożynkowych 2014” na Dożynkach Wojewódzkich w Siołkowicach Starych. 

Na ręce sołtysów włodarze powiatu złożyli serdeczne podziękowania dla tych wszyst-
kich mieszkańców, którzy swój czas i pasję poświęcili na przygotowanie tych wspaniałych 
koron żniwnych, które są odzwierciedleniem tradycji i hołdu dla pracy rąk ludzkich. 

Serdecznie gratulujemy!

Uczniowie nagrodzeni nagrodą „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego” otrzymają 
statuetkę oraz nagrodę pieniężną:
- dla „Najlepszego Ucznia Szkoły Podstawowej” – 1.500,00 zł,
- dla „Najlepszego Ucznia Gimnazjum” – 2.000,00 zł,
- dla „Najlepszego Ucznia Szkoły Ponadgimnazjalnej” – 2.500,00 zł,
- dla „Najlepszego Ucznia  - Bez Barier” – 1.500,00 zł. 
- dla „Najlepszego Ucznia – Mistrz w Zawodzie” – 2.500,00 zł

Podziękowania za korony żniwne

Nagrody dla najlepszych uczniów wyniosą
Na ostatniej sesji Rady Powiatu ustalono wysokość nagród dla najlepszych z najlepszych.

Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu

Ostatnia sesja w tej kadencji
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STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

POWIATOWY URZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a

tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl

www.pup-strzelce.pl
  

NAUCZYCIEL BIOLOGII I CHEMII JEMIELNICA - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem 
pedagogicznym,

  - upr. ponauczania biologii i chemii
PRACOWNIK BIUROWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie lub wyższe,
W DZIALE PRODUKCJI  -  bardzo dobra znajomość programu Excel,
  -  umiejętność pracy w zespole,
  -  umiejętność konstruktywnego rozwiązania problemów
  -  biegła znajomość j. angielskiego
SPRZEDAWCA - MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie lub zawodowe elektryczne,
  -  obsługa komputera; - znajomość serwisu allegro.pl,
  -  znajomość branży elektrycznej
SPRZEDAWCA KASJER LEŚNICA - obsługa kasy fiskalnej, - aktualna książeczka sanepidowska
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe, 
W SKLEPIE MIĘSNYM  - umiejętność obsługi klienta, - obsługa kasy fiskalnej
KUCHARZ/KA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe/techniczne,
  - umiejętności kulinarne, -doświadczenie
KELNER/KA STRZELCE OPOLSKIE -doświadczenie w branży gastronomicznej
INŻYNIER BUDOWNICTWA UJAZD - wykształcenie wyższe techniczne,
-BUDOWNICTWO  - biegła znajomość języka niemieckiego
PRZEMYSŁOWE
MURARZ - BRUKARZ WG ZLECEŃ - wykształcenie zawodowe, - doświadczenie mile widziane
SZWACZKA DOBRODZIEŃ - wykształcenie zawodowe,
  - możliwość przyuczenia do zawodu, 
  - mile widziana obsługa maszyn szwalniczych
STOLARZ MEBLOWY DOBRODZIEŃ - wykształcenie zawodowe, - możliwość przyuczenia,
TAPICER MEBLOWY DOBRODZIEŃ - wykształcenie zawodowe, - możliwość przyuczenia
PRACOWNIK KOMPLETACJI KOLONOWSKIE -wykształcenie zawodowe,
DOSTAW  - mile widziane upr. na wózek widłowy,
  - doświadczenie mile widziane
MONTER CAŁY KRAJ - POLSKA - wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat.B
POMOCNIK BUDOWLANY WG ZLECEŃ - wykształcenie zawodowe, - dyspozycyjność
KIEROWCA  TEREN GMINY -prawo jazdy kat. C, 
 STRZELCE OPOLSKIE - świadectwo kwalifikacji zawodowej na przewóz 
 I JEMIELNICY  rzeczy w transporcie krajowym
KIEROWCA KAT. C+E TRASY - prawo jazdy kat. C+E, 
 MIĘDZYNARODOWE - słaba znajomość języka niemieckiego
KIEROWCA AUTOBUSU WOJ.OPOLSKIE - upr. do kierowania autobusem
ŚLUSARZ ZAWADZKIE - możliwość przyuczenia
ŚLUSARZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe, kierunkowe,
  - znajomość rysunku technicznego, - doświadczenie
PRACOWNIK OCHRONY OLSZOWA -obsługa komputera, - umiejętność pracy w zespole,
  -doświadczenie mile widziane
MONTER WIĄZEK DYLAKI - wykształcenie zawodowe
PRACOWNIK LINII STRZELCE OPOLSKIE - zdolności manualne, gotowość do wykonywania 
PRODUKCYJNEJ   czynności w systemie czterobrygadowym,
  - umiejętność współpracy w zespole,
  - zaangażowanie i chęci do pracy,
  - wykształcenie min. zawodowe
OPERATOR WÓZKÓW STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe, - zaangażowanie,
WIDŁOWYCH  - dyspozycyjność w systemie czterobrygadowym
OPERATOR URZĄDZEŃ ŻĘDOWICE - wykształcenie zawodowe lub średnie,
PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO  - obsługa komputera
ELEKTRYK WG ZLECEŃ -znajomość branży elektrycznej
LABORANT/KA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie- preferowanie chemiczne,
  - mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
OBSŁUGA SOLARIUM STRZELCE OPOLSKIE - student/ki studiów dziennych lub zaocznych

OGŁOSZENIE!!!
w dniu 12.11.2014 roku 
w godz. 10.00 – 12.00 

w PUP w Strzelcach Opolskich; sala nr 22 – I piętro

spotkanie rekrutacyjne z Agencja Pracy:
Gi Group Sp. z o.o. z Katowic

na stanowisko:  pracownik linii produkcyjnej oraz operator wózków widłowych

miejsce pracy:
INTERSILESIA McBRIDE POLSKA Sp. z o.o. Strzelce Opolskie

Tegoroczna akcja „Znicz”, prowadzona na drogach całego kraju, związana z dniem 
Wszystkich Świętych i Zaduszkami, w naszym powiecie była nadzwyczaj udana. 

I wcale tu nie chodzi o to, że uczestniczyło w niej tak wielu policjantów i wszyscy 
byli tak sprawni, że złapali wszystkich nieprzestrzegających przepisy kierowców, ale o 
coś zupełnie innego. 

Jak zawsze podczas tego typu akcji policjanci kontrolowali prędkość, stan techniczny 
aut i m.in. sposób przewożenia dzieci. Także – trzeźwość kierujących. 

I… nie stwierdzono, że którykolwiek kierowca „znajdował się pod wpływem”, nie 
mówiąc już o nietrzeźwości. Pierwszy raz w powiecie strzeleckim jechaliśmy całkiem 
na trzeźwo! 

Aby ten zwyczaj się utrwalił, przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, za jazdę po wypiciu alkoholu - gdy jego zawartość we krwi kierowcy wynosi od 
0,2 do 0,5 promila - grozi zakaz prowadzenia pojazdów do 3 lat, do 30 dni aresztu i do 5 
tys. zł grzywny. Jeśli stężenie alkoholu przekracza 0,5 promila, kierowcy grozi do 2 lat 
więzienia i utrata prawa jazdy na 10 lat. 

Ostrzeżenie kierujemy także do lubiących „poszaleć” na drodze, np. przekraczają-
cych dwukrotnie dozwoloną szybkość. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń policjant może 
zatrzymać im prawo jazdy i wystąpić do sądu z wnioskiem o ukaranie kierowcy zakazem 
prowadzenia pojazdu na co najmniej kilka miesięcy. 

Wróćmy jednak do ostatniej akcji „Znicz” na drogach powiatu strzeleckiego, trwającej 
od 31 października do 3 listopada br.

Uczestniczyło w niej 197 policjantów – funkcjonariuszy z naszej komendy wsparli 
policjanci z Opola. Kierowcy jechali nie tylko na trzeźwo, ale i ostrożnie. Nie doszło u 
nas do żadnego wypadku, a więc nikt nie został ranny. Kolizje odnotowano tylko cztery. 

Rok temu było gorzej. Wówczas na drogach powiatu strzeleckiego doszło do 1 
wypadku drogowego, w którym 1 osoba została ranna. Policjanci odnotowali 11 kolizji 
i zatrzymali 4 kierujących pojazdem pod wpływem alkoholu.  

Pierwszy raz 
całkiem na trzeźwo!

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, 
bo miłość, to nieśmiertelność” 

Emily Dickinson

Czas płynie i przemija bezpowrotnie. I choć dopiero rozpoczęliśmy rok szkolny to 
już nadszedł listopad, którego myślą przewodnią jest zaduma i ponura deszczowa aura 
narzucając nam nastrój refleksji nad przemijaniem naszego życia. Miesiąc listopad to czas 
wkraczania w świat tych, którzy odeszli, porządkujemy ich groby, wspominamy, stajemy 
nad ich mogiłami z cichą modlitwą. Uczennice kl. II Tek,  podjęły trud uporządkowania 
grobów kapłanów, którzy pracowali na terenie parafii św. Wawrzyńca, a teraz spoczywają 
na cmentarzu parafialnym, aby także ich mogiły mogły zaiskrzyć się blaskiem świec i 
pięknem kwiatów, aby także nad ich mogiłami usłyszeć można było cichą modlitwę 
„Wieczne odpoczywanie…..”.

Edyta Bem

Posprzątali groby

W wyborach samorządowych wyborcy w większości gmin będą mogli oddać aż cztery 
głosy; po jednym w głosowaniu na radnych: gminy, powiatu i województwa oraz jeden 
przy wyborze wójta i burmistrza. 

Po raz pierwszy w najbliższych wyborach radni przyszłych rad gmin będą wybierani 
w jednomandatowych okręgach wyborczych. W każdym okręgu będzie do zdobycia 
jeden mandat; otrzyma go kandydat, na który zdobędzie najwięcej głosów. Ale na terenie 
naszego powiatu są i takie okręgi, gdzie właściwie radni już mają mandat w kieszeni – nie 
ma żadnych kontrkandydatów. Pamiętać jednak należy, że wybieramy nie tylko radnych 
gminy. Jak wspomniano wcześniej – w tych wyborach mamy aż cztery głosy!

WYBORY 2014

Jak będziemy głosować?
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I gdyby nie fakt, że Zarząd Powiatu 
szybko podjął decyzję o podpisaniu no-
wych umów z lekarzami, część osób ode-
szłaby „z kwitkiem”. Tak się na szczęście 
nie stało, a plan przyjęć zwiększył się 
o jedną trzecią! Przewidywano, że z 
bezpłatnych badań i porad specjalistów 
skorzysta ok. 330 osób. Tymczasem do 
lekarzy zapisało się 442 mieszkańców 
naszego powiatu! Niemal wszyscy w 
ciągu jednego dnia. 

Jednym z zadań władz publicznych 
jest promocja zdrowia i profilaktyka, 
mające na celu tworzenie warunków 
sprzyjających zdrowiu. Badania przesie-
wowe, które stanowią istotę Białej Soboty, 
znakomicie wpisują się w realizację tak 
postawionego celu. Gdyby nie ta akcja 
- mieszkańcy mogliby czekać „na świę-
tego nigdy”, bo kolejki do specjalistów 
są wielomiesięczne (czy wieloletnie), a 
poradni endokrynologicznej w ogóle nie 
ma w naszym powiecie. Jeśli z edycji na 
edycję Białej Soboty skala zainteresowania 
będzie rosła w takim tempie, niedługo 
okaże się, że dzięki Zarządowi Powiatu 
Strzeleckiego NFZ zostanie odciążony ze 
swych obowiązków w bardzo znaczący 
sposób. Jednak w tym miejscu wypada 
ponowić pytanie – czy wyręczanie NFZ 
rzeczywiście jest powinnością samorządu?

Czy akcja jest potrzebna? Bez dwóch 
zdań – tak. Do kardiologa zapisało się 145 
osób, do endokrynologa – 127, do urologa 
– 80, do dermatologa – 75, natomiast z po-
rad fizjoterapeuty chce skorzystać 15 osób.

Oczywiście cała Biała Sobota (wska-
zane przez specjalistów badania i porady 
lekarzy-specjalistów) sfinansowana zo-
stanie, jak poprzednio, z budżetu Powiatu 
Strzeleckiego. Nie jest to mały wydatek 
(szacuje się, że koszt tej edycji Białek So-
boty wyniesie ok. 60 tysięcy złotych), ale 
warto go ponieść – zadecydowały władze 
Powiatu Strzeleckiego. Tyle też pieniędzy 
zostanie w kieszeniach naszych miesz-
kańców. Jasne, ubezpieczeni mogą leczyć 
się za darmo, ale jeśli ktoś zechce ominąć 
kolejkę i zdecyduje się skorzystać z pry-
watnej wizyty u specjalisty, musi zapłacić.

Trzyosobowa rodzina ze Strzelec 
Opolskich 

Przyszliśmy wszyscy się zarejestro-
wać, każdy do innego specjalisty. Jesteśmy 
bardzo zadowoleni, że taka akcja ma miej-
sce w naszym powiecie.

Mieszkaniec Staniszcz Wielkich
Właściwie to żona się rejestruje do 

kardiologa, ja tylko na nią czekam, ale 
mogę powiedzieć, że chcieliśmy spraw-
dzić wyniki żony u specjalisty, ponieważ 
u lekarza rodzinnego dowiedzieliśmy się 
o jakimś schorzeniu kardiologicznym. Do 
kardiologa w ramach NFZ’u czeka się 
strasznie długo.

Pani Maria z Błotnicy Strzeleckiej
Taka akcja jest bardzo potrzebna, 

mogłaby się odbywać nawet co tydzień!

Pani Magdalena z Boryczy
Przyszłam bez wcześniej ustalonego 

planu, do którego lekarza się zgłosić, 
można powiedzieć, że zgłaszam się w 
ciemno. I wybrałam urologa. Dobrze, że 
jest taki wybór.

Pani Maria ze Strzelec Opolskich
Dzięki poprzedniej edycji „Białej So-

boty” odwiedziłam urologa i byłam bardzo 
zadowolona z tej wizyty. Teraz wybieram 
się do dermatologa, choć przyznam, że 
chętnie odwiedziłabym jeszcze innego 
specjalistę, ale trzeba wybrać prioryteto-
wo – teraz najbardziej potrzebuję porady 
dermatologa.

Pacjent 
Jest godzina 13:25 i mam już wszystko 

załatwione, a przyszedłem o 13-ej. Świetna 
organizacja!

  

Rozmowy przeprowadzono w dniu 
30.10.2014 podczas rejestracji do spe-
cjalistów.  

15 listopada
dok. ze str. 1

Drodzy Rodzice 
- ci obecni i ci przyszli! 

W jednym miejscu i czasie dla Was 
dostępne będą wspaniałe położne, fizjote-
rapeutki i lekarki. 

O opiece okołoporodowej i wpły-
wie porodu na dalsze życie Maluszka 
i Mamy opowie położna pani EWA 
JANIUK, będzie mowa także o wpływie 
aktywności fizycznej na jakość życia 
po porodzie z uwzględnieniem cięcia 
cesarskiego - prelekcja pani GABRIELI 
ELIASZ-ŁUKASIEWICZ. Położna pani 
EWA HAIDA będzie mówić o zaletach 

karmienia piersią, o pracy fizjoterapeuty z 
noworodkiem opowie fizjoterapeutka pani 
DR EWA FUCHS. Natomiast porody w 
naszym strzeleckim szpitalu promować bę-
dzie ordynator Oddziału Ginekologiczno-
-Położniczego naszego szpitala pani DR 
HANNA MOTAK-POCHRZĘST i pani 
GRAŻYNĄ KOWALCZUK Położna Od-
działowa tegoż oddziału. Będą prezentacje, 
pokazy, konkursy, upominki! 

Zapraszamy wszystkie Mamy i Tatu-
siów! Nie trzeba się zapisywać, przyjdźcie 
i skorzystajcie z bezpłatnych porad!

dok. ze str. 1

Czerwone, pachnące, błyszczące… 
Jabłka dla każdego. Przynajmniej po 
jednym dziennie. Tak powinna wyglądać 
nasza dieta. Często – nie wygląda. Troszkę 
w tym względzie poprawiła ogólnopolska 
akcja „jabłka jedz przeciw Putinowi”. 
Troszkę – w naszym lokalnym środowisku 
– akcja „Częstuj się naszym bogactwem, 
weź polskie jabłko na zdrowie!”, zapo-
czątkowana 9 września w strzeleckim 
starostwie. W tym dniu po starosta Jozef 
Swaczyna i wicestarosta Waldemar Gaida 

Ponad 6 ton zdrowia
po raz pierwszy częstowali tych, którzy odwiedzili siedzibę starostwa, by 
załatwić tu jakąś swoją sprawę. 

Wszelkie działania, zwłaszcza prozdrowotne, sens mają wówczas, gdy nie 
kończą się na jednej akcji. I tak właśnie jest z naszymi jabłkami. Codziennie 
do koszy dokładane są świeże. I w ciągu bardzo krótkiego czasu znikają! Prze-
cież należy się nimi częstować! Nie tylko w starostwie. Także we wszystkich 
szkołach i jednostkach podległych Powiatowi Strzeleckiemu – bo wszędzie 
tam są sukcesywnie przywożone.

W ten sposób do rąk (a właściwie żołądków) mieszkańców naszego 
powiatu trafiło już (do 4 listopada) blisko 5,5 tony owoców, a do końca akcji, 
czyli 15 listopada, trafi jeszcze ok. 760 kg. 

Jabłuszek kupionych u polskich sadowników będzie można również 
spróbować podczas Białej Soboty – w naszym Szpitalu Powiatowym im. J. 
Glowatzkiego. Przecież nie mogło być inaczej! 

Ale nie tylko jabłkami 15 listopada będzie można się częstować. Wszyscy, 
którzy przyjdą na Małą Akademię Rodziców i Brzuszków, będą mogli się 
częstować także innymi owocami, ufundowanymi przez spółkę Sand Group, 
należącą do Krzysztofa Piaskowskiego. 

Podczas spotkania Zarządu Powiatu Strzeleckiego, które odbyło się 31 października br. 
strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zaprezentowali swój ka-
lendarz. Przyszłoroczny kalendarz strażaków nawiązuje do pożaru, który strawił budynek 
mieszkalny Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Barka.

Nowy kalendarz strażackiPomóżmy 
„Barce”

W sytuacji, kiedy obiekt spłonął 
doszczętnie - każda pomoc się liczy. 
Wszyscy, którzy choćby najdrobniejszą 
sumą zechcą włączyć się do akcji pomocy, 
mogą wpłacać darowizny na podane niżej 
konto bankowe:

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej 
„Barka”

Bank Spółdzielczy w Leśnicy 
O/Strzelce Opolskie

88 8907 1089 2002 1000 7211 0007

z dopiskiem: odbudowa mieszkań 
wspólnoty Wieczernik i schroniska dla 
osób bezdomnych

24 października 2014 obchodzony był 
Światowy Dzień Walki z Otyłością. Po raz 
pierwszy do jego obchodów przyłączyli 
się uczniowie i nauczyciele Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Leśnicy. Już tydzień wcześniej uczniowie 
wraz z wychowawcami wykonali plakaty 
promujące zdrowy styl życia i piętnujące 
złe nawyki żywieniowe. Plakaty przyozdo-
biły korytarze naszej placówki. a w dniu, 
w którym na całym świecie zwracano 
uwagę na to co i jak jemy, na wszystkich 
przerwach uczniowie byli częstowani 
zdrowymi przekąskami, czyli marchewką 
i jabłkami. 

Jak się okazało wszyscy chętnie je 
spożywali a przez cały dzień nikt nie jadł 
jakże niezdrowych chipsów i słodkich ba-
toników. Preferowanym napojem tego dnia 
była woda mineralna. Wszyscy uczniowie 
byli zadowoleni z obchodów tego dnia 
i powoli już myślimy o przyszłorocznej 
organizacji Europejskiego Dnia Walki z 
Otyłością przypadającego w maju.

Opr.MW

Walczymy z otyłością
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- Kadencja 
R a d y  P o -
wiatu właś-
nie dobiega 
końca, ka-
dencja trud-
na, ale dają-
ca nadzieje 
i szanse na 
przyszłość. 
Między in-
n y m i  z e 
względu na 

nowy okres wykorzystania pieniędzy 
europejskich. A w tym Powiat Strzelecki 
był najlepszy w województwie opolskim, 
właśnie w mijającej kadencji. Najwięcej, 
najskuteczniej i celowo.

Cztery lata to dużo i mało zarazem. 
Przyjemność pracy jako radny i wicesta-
rosta to możliwość dobrej – rzeczowej 
debaty z każdym, kto chciał rozmawiać 
merytorycznie a nie populistycznie. Z każ-
dym, kto przyjmował fakty i twarde dane, 
a nie opierał się jedynie na swojej wyob-
raźni  i domniemaniu. A w konsekwencji 
podejmował decyzje większościowo, w 
imię potrzeb limitowanych możliwościa-
mi, szczególnie finansowymi, a nie tylko 
chęciami.

Gdyż powiat jest jak DOM, każdego 
z nas. Robimy to, na co zapracowaliśmy, 
wydajemy tyle, ile mamy w portfelu, a 
potrzeby weryfikujemy w zależności od 
priorytetowych zobowiązań. Bonusy w 
postaci pozyskanych pieniędzy zewnętrz-
nych przeznaczamy na rozwój rodziny i 
dzieci. Właśnie tak czynimy w naszym 
DOMU – Powiecie Strzeleckim.

Powiat w ostatniej kadencji to ciągła 
walka o pieniądz zewnętrzny – często 
konkursowy, gdyż ten szczebel samorządu 
musi pieniądze pozyskiwać, żeby się ciągle 
rozwijać, tworzyć, a w konsekwencji dbać 
o zasób materialny właśnie stworzony.

Edukacja specjalna i ponadgimna-
zjalna, w tym jakże istotna w obecnych 
czasach edukacja zawodowa, współpraca 
z przedsiębiorcami i umacnianie lokalnego 
rynku pracy poprzez wsparcie systemowe 
biznesu. Zdrowie, czyli szpital z jego 
możliwościami spełniania wysokich ocze-
kiwań naszych mieszkańców, szczególnie 
w zakresie dobrego sprzętu medycznego, 
dającego możliwość właściwej diagnostyki 
i skutecznego leczenia, ale także uśmiechu 
i zrozumienia ze strony lekarzy i medycz-
nego personelu pomocniczego. Rodzinna 
opieka nad naszymi seniorami, czyli 
Domy Pomocy Społecznej i tworzenie 
właściwej polityki wsparcia rodziny oraz 
osób niepełnosprawnych. Oczywiście i 
drogi, na które ciągle brakuje pieniędzy, 
aby osiągnąć standardy europejskie, ale 
przede wszystkim utrzymać ich właściwy 
stan techniczny, dbając o bezpieczeństwo 
użytkowników, czyli nas wszystkich. To 
właśnie w bardzo wymownym skrócie 
nasz powiat.

Wszystko ważne, potrzebne, ale, 
niestety, kosztowne. Dla mnie inwestycja 
w młode pokolenie, a więc w edukację, 
wydaje się priorytetem, bo to prędzej czy 
później się zwróci. To dzisiaj te dzieci, a 
jutro młodzież, będą za chwilę decydować 
o nas. O naszym życiu i jego jakości, o 
wysokości naszych emerytur i naszym 
zdrowiu. To również oni będą nas leczyć 
i zadbają o nas w okresie naszej jesieni.

Dlatego właśnie edukacja powiązana 
z lokalnym rynkiem pracy. To szansa na 
to, aby młodzi ludzie tutaj zostali, tutaj 
podejmowali pracę za godną płacę, a co za 
tym idzie - tutaj także zakładali rodziny i 
wychowywali następne pokolenia naszych 
mieszkańców. To mój priorytet na dzisiaj, 
ale także na jutro. Obok niego zdrowie, a 
może nawet przed nim, bo zdrowia nigdy 
za wiele. A że NFZ nie do końca wywiązuje 
się z obietnic, a kolejki do specjalistów 

niestety nie maleją, Powiat jako samorząd, 
który kreatywnie odpowiada na wszelkie 
potrzeby swoich mieszkańców, nie czekał 
biernie. To już dwie edycje Białej Soboty 
- wmyślonego i wdrożonego przeze mnie 
projektu zwiększającego dostęp do lekarzy 
specjalistów, najbardziej obleganych, w 
ramach szerokiej akcji profilaktyczno – 
przesiewowej. To ponad 700 osób przeba-
danych i – niestety - w części skierowanych 
na pogłębioną diagnostykę. A więc zdrowie 
naprawdę najważniejsze. 

I jeszcze osoby starsze – seniorzy, 
którym należy się szacunek, opieka i 
prawdziwy dom. To inwestycje w domy 
pomocy społecznej, w ich infrastrukturę, 
wyposażenie, w tym rehabilitacyjne, a co 
najważniejsze – uśmiech i życzliwość osób 
opiekujących się naszymi seniorami.

Z tego miejsca gorące podziękowania 
dla wszystkich pracowników powiatowych 
jednostek organizacyjnych: nauczycieli i 
pracowników oświaty wszystkich typów 
szkół, pracowników opieki społecznej 
DPS-ów i PCPR-u, pracowników PUP, 
inspekcji powiatowych i straży, wszyst-
kich pracowników szpitala powiatowego, 
pracowników instytucji kultury – PCK 
oraz starostwa, którzy tak naprawdę przy 
naszej pomocy jako radnych i zarządu 
tworzą naszą rzeczywistość, z której razem 
możemy być dumni, ale oni, tam na dole, 
bezpośrednio tworzą naszą nową, lepszą 
rzeczywistość, stąd więc dla nich wszyst-
kich głębokie wyrazy szacunku.

Dziękuję także wszystkim radnym za 
współpracę, czasem krytykę, szczególnie 
tę konstruktywną, gdyż na osobach odda-
nych sprawie i chcących tworzyć dla in-
nych, można zbudować prawdziwa własną 
małą ojczyznę dobrych i potrzebnych sobie 
nawzajem ludzi.

Pozdrawiam wszystkich z lewa, 
prawa i ze środka – Waldemar Gaida, 
radny i Wicestarosta Strzelecki.

Radni oceniają mijającą kadencję

- Minusy mi-
jającej kaden-
cji? Generalnie 
ich nie było, 
natomiast wy-
borcy na pew-
no chcieliby 
lepszych dróg. 
W roku 2014 
przeznaczyli-
śmy spore środ-
ki na remonty 

i modernizacje dróg powiatowych, ale 
wszyscy chcieliby móc co najmniej tyle 
samo wydawać w następnych latach. Do-
bre drogi to przecież drogi bezpieczniejsze, 
a na tym nam wszystkim zależy.
Na pewno minusem jest fakt niesprzedania 
obiektów i terenu po dawnym Zespole 
Szkół Zawodowych w Zawadzkiem. Dziś 
jednak możemy na to patrzeć nieco opty-
mistyczniej, skoro plan zagospodarowani 
przestrzennego w Zawadzkiem zmieni się. 
Zgodnie z nim cały ten teren niekoniecznie 
będzie musiał być przeznaczony wyłącznie 
na potrzeby oświaty. Takie wcześniejsze 
obostrzenia na pewno nie sprzyjały zain-
teresowaniu inwestorów. Odejście od tego 

uwarunkowania – mam nadzieję – przy-
czyni się do szybszej sprzedaży byłego 
ZSZ, a tym samym przyniesie oczekiwane 
wpływy do budżetu Powiatu Strzeleckiego.
Po stronie plusów mijającej kadencji trzeba 
zapisać fakt, że Rada Powiatu potrafiła w 
sposób zdecydowany – na komisjach i 
sesjach – podejmować niezbędne decyzje, 
służące dobru całej społeczności naszego 
powiatu. Wszyscy radni, bez względu na 
to, z jakich opcji się wywodzą, potrafili 
się dogadać w najistotniejszych kwestiach. 
Współpraca – mimo naturalnego ściera-
nia się poglądów – układała się dobrze. 
Umieliśmy osiągnąć konsensus i stworzyć 
klimat odpowiedni do podejmowania 
wspólnych decyzji.
Dzięki temu widać poprawę stanu dróg 
powiatowych. Dzięki temu mamy dobry 
szpital, zmodernizowany, z nowoczesnym 
sprzętem, który jest dobrze zarządzany i 
cieszy się dobrą opinią wśród pacjentów. 
Poprawiła się również opieka w naszych 
Domach Pomocy Społecznej. Dzięki 
uruchomieniu w Leśnicy Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego przetrwał 
SOSW. Sukcesem jest utworzenie Po-
wiatowego Centrum Kultury, który już 

po pierwszym roku istnienia wyraźnie 
zaznaczył się na mapie kulturalnej całego 
powiatu, a jego aktywność przyciąga coraz 
więcej mieszkańców na organizowane 
tam imprezy.
Poprawił się też stan bezpieczeństwa w 
naszym powiecie. Nasz teren zawsze na-
leżał do bezpiecznych, ale na podkreślenie 
zasługuje fakt, że staramy się sukcesywnie 
przeznaczać pewne środki na doposaże-
nie naszych jednostek straży pożarnej 
– zarówno PSP, jak i OSP. Wspomnę tu 
o ostatnim zakupie samochodu dla OSP 
Kadłub. Poprawił się również stan naszego 
środowiska naturalnego. 
Jestem samorządowcem od wielu lat. Po 
roku 1989 przez dwie kadencje działałem 
w Radzie Gminy  Zawadzkiem, do rady 
Powiatu wybierano mnie od początku 
istnienia samorządu powiatowego. Prze 
trzy kadencje byłem przewodniczącym 
Rady. Mam doświadczenie, ale też zapał 
do dalszej pracy w organach samorządu i 
do działania na rzecz swego środowiska, 
także tego, z którego się wywodzę, czyli 
gminy Zawadzkie. Dlatego zdecydowałem 
się kandydować ponownie.

(mg)

P o d s u -
m o w a n i e 
k o ń c z ą c e j 
się właśnie 
kadencji za-
cznijmy od 
plusów. Mia-
rą każdego 
dobrego sa-
morządu jest 
to, ile środ-
k ó w  p r z e -

znacza na inwestycje, a co za tym idzie 
– na rozwój. Powiat Strzelecki jest tym 
powiatem, w którym pozyskano i zainwe-
stowano najwięcej środków europejskich 
na Opolszczyźnie. 

Dużych zadań inwestycyjnych, któ-
rymi możemy się pochwalić, jest kilka. 
Na pierwszym miejscu wymienić należy 
zakończenie modernizacji naszych Do-
mów Pomocy Społecznej, dzięki czemu 
uzyskały one certyfikaty związane z 
wymaganą standaryzacją. Na ten cel prze-
znaczyliśmy ok. 10 mln zł. Mniej więcej 
tyle samo pochłonęły inwestycje w naszym 
szpitalu powiatowym: termomodernizacja, 
wymiana dachu i zainstalowanie na nim 
solarów, wymiana wszystkich 420 okien i 
modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratun-
kowego, także – wyposażenie szpitala w 
nowoczesny sprzęt. Niemałe środki prze-
znaczyliśmy na oświatę. Myślę tu zarówno 
o unowocześnieniu bazy dydaktycznej 
– głównie w CKZiU (wartość projektów 
przekroczyła 7 mln zł), jak i inwestycjach 
w obiekty szkolne – głównie w ZSP w Za-
wadzkiem. Natomiast bieżący rok upływa 
pod znakiem inwestycji drogowych. Już 
dawno na te cele nie przeznaczyliśmy tak 
dużych środków - prawie 10 mln złotych. 
Co roku wspieramy również finansowo 
zadania związane z ratowaniem zabytków 
– zarówno sakralnych, jak i świeckich. Nie 
można również nie wspomnieć o moder-
nizacji dawnego Casina, które przekształ-
ciło się w Powiatowe Centrum Kultury i 
przyniosło nam tytuł laureata w konkursie 
Innowacyjny Powiat w dziediznie kultury. 
Na ten projekt przeznaczyliśmy ok. 5 mln 
zł. I wreszcie:  dwie edycje Białej Soboty 
– te akcje to niewątpliwe plusy ostatnich 
miesięcy.

Po stronie minusów przede wszyst-
kim zapisać należy niezrealizowanie 
planu sprzedaży niepotrzebnych już 
nam obiektów – dawnego Zespołu Szkół 
Zawodowych w Zawadzkiem i „Anna-
schule”, zwanej potocznie „kurnikiem”. 
W jego przypadku podjęta została uchwała 
intencyjna przekazania obiektu na rzecz 
Prokuratury Rejonowej. Dzięki temu, jeśli 
sprawa zostanie sfinalizowana, Prokura-
tura po wielu latach doczeka się godnej 
siedziby. W tym miejscu warto dodać, że 
przekazujemy za symboliczną złotówke 
majątek wyceniony na 840 tsyięcy zł, a 
więc de facto z pieniędzy samorządowych 
dofinansujemy Skarb Państwa.

Po stronie minusów należy także 
wymienić brak współpracy między sa-
morządem powiatowym a samorządami 
gminnymi w zakresie tworzenia systemu 
sprawnej komunikacji zbiorowej, przy 
wykorzystaniu strzeleckiego PKS, co było 
ideą starań o przekazanie tej spółki przez 
Skarb Państwa Powiatowi Strzeleckiemu. 
Zamierzaliśmy, przy współpracy z samo-
rządami naszych gmin, utrzymać również 
te kursy, które nie przynosiły dochodu, 
ale z puntku widzenia naszych mieszkań-
ców nieposiadających samochodów są 

niezwykle ważne. Mimo wielu spotkań 
i prób nawiązania ścisłej współpracy ze 
wszystkimi gminami - to nam się nie 
udało. Na placu boju został tylko Powiat 
Strzelecki, a jedyną gminą, która wspiera 
PKS, jest Gmina Strzelce Opolskie. Inne 
samorządy gminne uważają, że to nie ich 
problem. W efekcie – wiele nierentow-
nych kursów zostało zlikwidowanych. 
Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że 
stanowić powinniśmy jedną samorządową 
rodzinę, która winna służyć dobru wszyst-
kich mieszkańców – w wielu sferach, także 
w sferze komunikacji zbiorowej. Żywię 
nadzieję, że społeczność naszego powiatu 
doceniłaby współpracę starosty, wójtów i 
burmistrzów w tym zakresie.

Zupełnie inaczej natomiast układa się 
współpraca samorządów przy inwesty-
cjach drogowych. Wspólna realizacja tych 
zadań przez Powiat Strzelecki i większość 
samorządów gmin przynosi tak oczekwia-
ne przez naszych mieszkańców efekty – w 
poprawie komfortu jazdy, jak i zwiększenia 
bezpieczeństwa na drogach. Za tak dobrą 
współpracę – serdecznie dziękuję.

Dziękuję również za współpracę 
wszystkim radnym. Przyznam – bywało 
gorąco na sesjach. Niektórzy wysuwali 
populistyczne postulaty, nie licząc się z 
realiami, ale to święte prawo opozycji. Nie 
wszyscy musimy być jednomyślni, ale nie 
wolno obiecywać gruszek na wierzbie... 

Muszę ustosunkować się również do 
zarzutów opozycji, że Zarząd Powiatu nie 
uwzględniał jej wniosków. Pięcioosobowy 
Zarząd Powiatu jest ciałem kolegialnym. 
Nad każdym projektem uchwały, jak i 
nad każdym materiałem, kóry miał zostać 
przedstawiony na sesji, dyskutowaliśmy, 
spieraliśmy się. Na sesji każdy radny ma 
również nieskrępowane prawo wypowie-
dzi. Tyle tylko, że składając wniosek, po-
winien wskazać źródło jego finansowania, 
co zazwyczaj wiąże się ze pokazaniem, 
komu czy skąd zabrać, żeby komuś lub 
na coś dać. A niejeden raz zgłaszano pro-
pozycje, które mijały się z gospodarskim 
podejściem do zarządzania Powiatem 
Strzeleckim.

Kandyduję ponownie do Rady Powia-
tu, bo od samego początku, kiedy zdecy-
dowałem się na ten krok po raz pierwszy, 
czyli przed 16 laty, przyświecała mi idea 
służenia mieszkańcom mojej małej ojczy-
zny. Praca w samorządzie to rodzaj służby. 
Tak pojmuję ten obowiązek, a zarazem 
przywilej. W ostatnich i przedostatnich 
wyborach otrzymywałem największą ilość 
głosów spośród wszystkich kandydatów. 
To był dla mnie dowód, że mieszkańcy 
naszego powiatu doceniają ten sposób 
zarządzania i sprawowania urzędu. 

Kończąca się kadencja była kolejnym 
okresem rozwoju powiatu. W perspektywie 
lat 2014-2020 mamy jednak możliwości 
sięgnięcia po jeszcze większe niż dotąd 
środki europejskie. Jeśli to się nam uda 
– a właściwie nie mam w tym względzie 
wątpliwości, bo kadrę mamy do tego do-
brze przygotowaną i, jak dotąd, niezwykle 
skuteczną – następne cztery lata będą znów 
owocne dla rozwoju naszej małej ojczyzny, 
jak i całego subregionu kędzierzyńsko-
-kozielskiego.

Na koniec – chciałbym serdecznie 
podziękować Zarządowi Powiatu Strzele-
ckiego, całej Radzie Powiatu i wszystkim 
współpracownikom – zarówno pracowni-
kom starostwa, jak i jednostek organiza-
cyjnych. Mając taką kadrę, można śmiało 
patrzeć w przyszłość.

(mg)

Kadencja trudna, 
ale dająca nadzieję na przyszłość

Stworzyliśmy dobry klimat 
dla wspólnych decyzji

- mówi Henryk Bartoszek

- ocenia Waldemar Gaida

Można śmiało patrzeć 
w przyszłość

- twierdzi Józef Swaczyna
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Jesień w Powiatowym Centrum Kultury 
Listopadowe dni w Powiatowym Centrum Kultury

W październiku miał miejsce  Finał warsztatów z teatru cienia pn. „Profesor Ę na tropie po-
prawnej polszczyzny – teatr cienia” w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” 
dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w Powiatowym Centrum 
Kultury w Strzelcach Op. Cztery przedstawienia o zasadach ortograficznych, związkach 
frazeologicznych, błędach językowych oraz leksyce przygotowało dziewiętnaścioro 
dzieci ze Strzelec Opolskich, Szczepanka, Jemielnicy i Piotrówki pod opieką Katarzyny 
Muszyńskiej i Małgorzaty Malec. Na spektakle przybyli uczniowie szkół podstawowych 
ze Strzelcach Op., Jemielnicy i Piotrówki. Celem projektu było dotarcie do młodzieży z 
małych miejscowości, poprawienie znajomości języka polskiego wśród najmłodszych po-
przez kreatywne zajęcia teatralne. Efektem prac są sfilmowane sztuki teatralne, które wraz 
z płytą DVD trafią w listopadzie do 150 szkół podstawowych w województwie opolskim..

Przed nami kolejne wydarzenia: 

7 listopada o godzinie 17.00 zapraszamy amatorów podróżowania na kolejne Strzeleckie 
Spotkania Podróżników.  Gośćmi spotkania będą Wojciech Piestrak, który opowie o Sri 
Lance oraz Luiza Pasieka, która zrelacjonuje wyjazd autostopem za koło podbiegunowe. 
W przerwie między opowiadaniami, o godzinie 18.00 zapraszamy na wernisaż wystawy 
Pani Krystyny  Bileńki, artystki z Rzeszowa. Na obie imprezy wstęp wolny.

Wszystkich tych, którzy nie wyjeżdżają na długi listopadowy weekend zapraszamy na 
występ niekwestionowanej gwiazdy polskiej sceny, Anity Lipnickiej, która zagości na 
scenie Powiatowego Centrum Kultury wraz z Johnem Porterem oraz resztą zespołu. Artyści 
zagrają swoje najbardziej znane kawałki takie jak m.in.: „Bones of love”, czy „ Down by 
the lake”. Koncert odbędzie się  10 listopada o godzinie 19.00. Bilety w cenie 50 i 60 zł 
do nabycia w Dziale Promocji Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.

W dalszym ciągu można  dopisać się  na bezpłatne zajęcia taneczne dla dzieci i mło-
dzieży w wieku 10-14 lat. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 18.00. 
Zapisy pod numerem telefonu 77 412 30 13.Także w poniedziałki, o godzinie 19.00 można 
zrzucić trochę kalorii podczas zajęć zumby ( płatne). Zapraszamy także do brania udziału 
w zajęciach teatralnych, które odbywają się w każdą środę o godzinie 15.15.
Wszystkie informacje na temat nadchodzących imprez oraz warsztatów, a także relacje z 
przeprowadzonych już przedsięwzięć można znaleźć odwiedzając naszą stronę internetową 
www.centrum-kultury.eu  oraz nowy profil na facebooku:
www.facebook.com/PowiatoweCentrumKulturyStrzelceOp 

W listopadzie 2010 do wszystkich nowo 
wybranych burmistrzów i wójtów gmin z 
terenu powiatu strzeleckiego zwróciliśmy 
się z prośbą o wypowiedź stanowiącą do-
kończenie zdania „Moja gmina po czterech 
latach…” (wypowiedzi zostały opublikowane 
w numerze 24 (170)/2010 naszego dwutygo-
dnika). Postąpiliśmy tak samo również przy 
wcześniejszych wyborach.  Po czterech latach 
przyszedł czas sprawdzenia, jak udało się im 
zrealizować swoje ówczesne plany. Oto, co 
dziś mówią na ten temat.

Brygida Pytel, 
wójt gminy Izbicko: 
- Do końca stycznia zostanie zakończona 

budowa kanalizacji sanitarnej w Krośnicy, 
Boryczy, Utracie. Kontrakt obejmuje również 
Grabów, już zakończony. Gmina będzie wów-
czas skanalizowana w 75%. Zostanie również 
wykonany ostatni etap modernizacji ujęć wody, 
czyli wieś Sprzęcice będzie przyłączona do 
wodociągu w Siedlcu. Zostanie również wy-
budowana stacja uzdatniania wody. Umowa z 
wykonawcą jest podpisana . Dofinansowanie z 
PROW 50%. Zakończenie w maju 2015 roku. 
Każda wieś w gminie Izbicko, ma swoje miej-
sce spotkań i plac zabaw. Niektóre wymagają 
jeszcze doposażenia, ale jest dobrze. Mimo że 
w Krośnicy jest plac zabaw i miejsce spotkań, 
będziemy jeszcze zagospodarowywać miejsce 
obok szkoły dla celów rekreacyjnych.

Nie spełniło się moje marzenie. Oświata 
nie jest całkowicie finansowana przez Państwo. 
Pozostaje to nadal moim marzeniem.

Norbert Koston, 
burmistrz Kolonowskiego: 
- Jednym z priorytetów upływającej 

kadencji były remonty dróg. W tym czasie 
zmodernizowaliśmy lub wyremontowaliśmy 
34 drogi na łączną kwotę 2,9 mln zł. i jedno-
cześnie 5 parkingów ogólnodostępnych. W 
obszarze kanalizacji uzyskaliśmy zakładany 
wskaźnik 99% dostępu do sieci, budując V etap 
kanalizacji w miejscowości Spórok, a instalacja 
w Kędzierzynie-Koźlu została we wrześniu br. 
wpisana jako Regionalna Instalacja do Przetwa-

rzania Odpadów Komunalnych. W kończącej się 
kadencji zakupiliśmy nowy samochód dla OSP 
Kolonowskie i wybudowaliśmy dla tej jednostki 
nowy boks strażacki. Jednostki OSP naszej 
gminy w znacznym stopniu zwiększyły również 
zasób wyposażenia przeciwpożarowego. W 
ciągu kadencji znaleźliśmy również  nabywców 
na 5 ha w naszej strefie przemysłowej; budowy 
nowych hal produkcyjnych planowane są jednak 
w najbliższych latach. Ważnym osiągnięciem 
jest również kompleksowa wymiana „starych” 
wodociągów za ponad 3,7 mln. zł. i komplek-
sowa termomodernizacja obiektów gminnych. 

Tadeusz Kauch, 
burmistrz Ujazdu: 
Modernizacja ujęć wody – wszystkie ujęcia 

zostały zmodernizowane pod kątem zwiększenia 
wydajności,

Rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej. 
- Strefa systematycznie rozwija się. Planowano 
lokalizację  trzech firm, jest już natomiast 6 firm.

Budowa obwodnicy Ujazdu. - Realizacja 
tego zadania została odłożona w czasie. Nie jest 
to jednak zadanie Gminy i Gmina nie ma na nie 
żadnego wpływu.

Centrum miasta. - Centrum miasta znacznie 
zyskało na estetyce. Wyremontowano na-
wierzchnie dróg, odnowiono elewacje kamienic, 
bloku, adaptowano zabytkowy spichlerz na 
targowisko miejskie.

Kultura fizyczna. - Doposażono bazę we 
wszystkich LZS-ach a sztandarowym projek-
tem była budowa stadionu wraz z zapleczem 
sportowo-rekreacyjnym w Ujeździe.

Oświata. - Przeprowadzono reformę syste-
mu oświaty w Gminie, wykonano szereg remon-
tów i modernizację w obiektach oświatowych, 
wdrożono projekt e- szkoła, zorganizowano 
wyjazdy dzieci na basen.

Drogi. - Wybudowano kilka nowych 
odcinków dróg w ramach tzw. schetynówek, 
zmodernizowano nawierzchnie dróg gminnych 
w tym również dróg transportu rolnego.

Łukasz Jastrzembski, 
burmistrz Leśnicy: 
- Mijające 4 lata w mojej ocenie to czas 

wielu pozytywnych działań w Gminie Leśni-

ca. W zmienionych planach przestrzennych 
wyznaczono nowe tereny przeznaczone pod 
budownictwo jednorodzinne oraz działalność 
gospodarczą. W wielu miejscach gminy budują 
się nowe domy co świadczy o tym, że nasza 
gmina jest atrakcyjna dla mieszkańców. W 
przedszkolach i szkołach w ramach pozyska-
nych środków zewnętrznych realizowane jest 
wiele atrakcyjnych zajęć dodatkowych, a baza 
lokalowa i sprzętowa nie budzi większych 
zastrzeżeń. Szkoła Podstawowa w Zalesiu Śl. 
posiada ekologiczne ogrzewanie wykorzystujące 
pompy ciepłą. Wybudowana została kanalizacja 
w Łąkach Kozielskich i rozpoczęto budowę 
kanalizacji w Zalesiu Śl. Wyremontowano 
wiele dróg i wybudowaliśmy razem z Powiatem 
Strzeleckim ścieżkę rowerową do Zdzieszowic. 
W zakresie turystyki i rekreacji utworzono Geo-
park w Górze Św. Anny, Park Miejski w Leśnicy 
oraz miejsca spotkań w wielu sołectwach Gminy 
Leśnica. Te największe inwestycje zrealizowane 
były dzięki funduszom zewnętrznym  z których 
pozyskaliśmy ponad 11 mln zł. W minionej 
kadencji wiele zostało zrobione ale przed nami 
kolejne wyzwania do realizacji. 

Joachim Jelito, 
wójt Jemielnicy: 
- Moja gmina po czterech latach jest do-

kładnie taką jak planowałem cztery lata temu. 
To co zostało tam zapisane, zostało w 100% 
wykonane. 

Tadeusz Goc, 
burmistrz Strzelec Opolskich: 
- To co obiecywałem, zrealizowałem.
Od kilku lat realizowany jest program 

oparty na realiach i możliwościach, mający na 
celu budowę dobrej przyszłości w naszej małej 
ojczyźnie.

W tym czasie w Strzelcach Opolskich 
wybudowano 4 nowe duże zakłady pracy: Kro-
nospan, Adamietz, Pearl Stream i Coroplast, a 
kilka innych rozwija się bardzo dynamicznie.

Dla kolejnych inwestorów przygotowa-
liśmy doskonałe tereny inwestycyjne: 500 
hektarowy w Warmątowicach oraz nagrodzony  
tytułem Grunt na Medal teren o pow. 2,3 ha przy 
ul. Strzelców Bytomskich w Strzelcach. 

Nie wszyscy wiedzą, że poziom bezrobocia 
w powiecie strzeleckim spadł do blisko 8 % i 
jest najniższy od 25 lat.  To u nas powstało ok. 
1200 nowych miejsc pracy, które mogą młodym 
ludziom dawać stabilną przyszłość. 

W trakcie realizacji jest największa inwe-
stycja  w gminie – budowa systemu kanaliza-
cyjnego za kwotę blisko 94 mln zł, budowany 
jest również Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych.  

Wybudowaliśmy nowe obiekty sportowe – 
pływalnię, sztuczne lodowisko, sale gimnastycz-
ne, boiska sportowe, siłownie zewnętrzne. Zmo-
dernizowano i wyremontowano wiele obiektów 
użyteczności publicznej oraz sakralnej, m.in.: 
strzelecki ratusz, zabytkowy budynek, w którym 
mieści się Inkubator Przedsiębiorczości, Park 
Miejski w Strzelcach Opolskich.

Wybudowaliśmy i wyremontowaliśmy 
wiele kilometrów dróg, chodników oraz ście-
żek rowerowych. Mamy piękną aleję Jana 
Pawła II, powstało ponad 1000 nowych miejsc 
parkingowych.

Wybudowaliśmy tak oczekiwany żłobek, 
każde dziecko ma miejsce w przedszkolu, a mło-
dzież może się uczyć w przyjaznych szkołach.

Mieczysław Orgacki, 
burmistrz Zawadzkiego 
Na terenie Gminy bardzo dobrze funk-

cjonują przedszkola, szkoły podstawowe oraz 
gimnazja, co potwierdzają coraz lepsze wyniki 
w sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych, 
przewyższające średnie wyniki w wojewódz-
twie, bądź kształtują się na podobnym poziomie. 
W latach 2011-2014 przeprowadzone zostały 
inwestycje (np. rozbudowa szkoły podstawowej 
o przedszkole przy ZSG w Kielczy), remonty 
(np. toalet dziewcząt i chłopców w PSP Za-
wadzkie), zakupiono m.in. oprogramowanie do 
funkcjonowania portalu eSzkoły, rzutniki mul-
timedialne, tablice interaktywne, wyposażenie 
dla pracowni i biblioteki. 

Utworzona została w styczniu 2012r. 
Gminna Komunikacja Autobusowa z dojaz-
dem do granicy gminy i Krupskiego Młyna. 
Dotychczas z jej usług skorzystało ok. 51.000 
pasażerów. 

Burmistrz powołał Gminny Zespół Za-
rządzania Kryzysowego, który w sytuacjach 

zagrożenia podejmuje działania mające na 
celu ochronę ludności, zmniejszenie zagrożeń 
oraz ogranicza ewentualne straty. Zespół posiada 
dobrze wyposażony magazyn obrony cywilnej. 

Ustawienie łaty wodowskazowej w Kiel-
czy na rzece Mała Panew umożliwi odczyty 
poziomu wody.  Rzeka Mała Panew została 
oczyszczona z zalegających  kłód po powodzi w 
2010 r. Przebudowany został upust przeciwpo-
wodziowy przy ul. Kilińskiego w Zawadzkiem. 
W roku 2014 wzmocniono skarpę Kanału 
Hutniczego w Żędowicach. Gmina wspiera 
Ochotnicze Straże Pożarne. 

Rozszerzono obowiązki pracownika 
zajmującego się pozyskiwaniem środków ze-
wnętrznych o doradztwo dla przedsiębiorców, 
stowarzyszenia oraz osoby fizyczne zakładające 
działalność gospodarczą. W 2012 r. powstał 
profesjonalny Punkt Obsługi Petenta. 

Zrealizowano szereg zadań poprawia-
jących infrastrukturę sportową, np. budowa 
w sołectwach 2 boisk wielofunkcyjnych z 
oświetleniem, zakupiono sprzęt sportowy. 
Wspiera się również rozwój sportu na terenie 
gminy - poprzez dotacje na podstawie ogłoszo-
nego konkursu, przyznając stypendia i nagrody 
portowcom, trenerom i działaczom.

Doposażono Domu Kultury w profesjonal-
ną scenę plenerową z zadaszeniem, utworzono 
interaktywną izbę tradycji hutniczej w budynku 
Centrum Informacji Turystycznej w Zawadz-
kiem, zmieniono formułę obchodów Dni Gminy 
Zawadzkie. Corocznie odbywa się Festiwal 
Gaude Mater Polonia Wincenty z Kielczy in 
memoriam oraz organizowane są  imprezy 
związane z kultuwowaniem tradycji śląskich. 

Gospodarka finansowa jest prowadzona 
w sposób oszczędny, celowy i zasadny. Wpro-
wadzono wiele oszczędności, innowacyjnych 
rozwiązań i pozyskiwano środki z innych źródeł. 
Ich cel to poprawa życia mieszkańców. Stosuje 
się zwolnienia w podatku od nieruchomości  (w 
ramach pomocy de minimis).

Skutecznie wykorzystuje się walory tury-
styczne gminy, m.in. zagospodarowano teren 
stawu hutniczego w Zawadzkiem jako miejsce 
rekreacji wodnej wraz z budową deptaka.  Wy-
budowano trzy stanice kajakowe, wyremonto-
wano szlaki rowerowe. Zagospodarowano teren 
przy zabytkowej chacie w Kielczy. 

Moja gmina po czterech latach…
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tel. 77/4428008, fax 77/4428009

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

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
w Zawadzkiem
tel. 77 4620046, 77 4616049, 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl

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

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Leśnicy 
tel. 77 4615261
e-mail: mowlesnica@gmail.com

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wycho-wawczy w Leśnicy
tel. 77 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

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

Centrala Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703,  Faks +48 77 4401701

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756 
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów  707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy  706
Pozostałe numery  720
Wydział Dróg Powiatowych  714, 715, 716, 717, 718

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 
744, 745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 
756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

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

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 
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DYŻURY  APTEK 
W STRZELCACH OP. W 2014 r.

Listopad

1 „Flos”
2 „Vita”
3 „Na Dobre i Złe”
4 „Alga”
5 „Centrum”
6 „Centrum”
7 „Multifarm’’
8 „Pro – Pharma’’
9 „Awos”
10 „Pod Słońcem”
11 „Flos”
12 „Vita”
13 „Na Dobre i Złe”
14 „Alga”
15 „Centrum”
16 „Centrum”
17 „Multifarm’’
18 „Pro – Pharma’’
19 „Awos”
20 „Pod Słońcem”
21 „Flos”
22 „Vita”
23 „Na Dobre i Złe”
24 „Alga”
25 „Centrum”
26 „Centrum”
27 „Multifarm”
28 „Pro – Pharma’’
29 „Awos”
30 „Pod Słońcem”

Dyżury pełnią:

Apteka „Pod Słońcem”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
Apteka „Flos”, ul. B.Chrobrego 1, tel. 77/463-88-39
Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
Apteka „Alga”, ul. M.Prawego 9, tel. 77/440-20-06
Apteka „Centrum” ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
Apteka „Na Dobre i Złe”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92
Apteka „Multifarm” ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
Apteka „AWOS”, ul. Opolska 6, tel 77/417-90-03
Apteka „Pro – Pharma”, ul. Moniuszki 16, tel. -
Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00

Grudzień

1 „Flos”
2 „Vita”
3 „Na Dobre i Złe”
4 „Alga”
5 „Centrum”
6 „Centrum”
7 „Multifarm’’
8 „Pro – Pharma’’
9 „Awos”
10 „Pod Słońcem”
11 „Flos”
12 „Vita”
13 „Na Dobre i Złe”
14 „Alga”
15 „Centrum”
16 „Centrum”
17 „Multifarm’’
18 „Pro – Pharma’’
19 „Awos”
20 „Pod Słońcem”
21 „Flos”
22 „Vita”
23 „Na Dobre i Złe”
24 „Alga”
25 „Centrum”
26 „Centrum”
27 „Multifarm”
28 „Pro – Pharma’’
29 „Awos”
30 „Pod Słońcem”
31 „Flos”

UWAGA   ZIMA!!!!

  ZBLIŻA  SIĘ  CZAS  ZIMOWEJ  WYMIANY  OPON
U nas  zakupisz i wymienisz najtaniej opony.

Prowadzimy sprzedaż i wymianę wszystkich rodzajów opon.
Przy zakupie u nas kompletu  opon oferujemy:

- wymianę i wyważenie  opon gratis,
- bezpłatne przechowanie opon letnich.

Korzystając  z usług naszego serwisu uzyskasz 15% rabatu na zakup 
wycieraczek i  płynów do spryskiwaczy.

Nasz Serwis  Ogumienia czynny:
poniedziałek - piątek  7.00 - 17.00, sobota  7.00 - 15.00

Kontakt: tel 77 4622554 ,723186612

PKS w Strzelcach Opolskich SA:
- posiada do zagospodarowania nieruchomość  położoną na terenie Zajezdni PKS 

w Strzelcach Op. ul. 1Maja 59 o łącznej powierzchni ok .0,7414 ha zabudowaną  
budynkiem przemysłowym parterowym o powierzchni użytkowej 227,5 m2 
zasilanym  we wszystkie media,

- wydzierżawi pawilon handlowy z pełnym wyposażeniem o pow.56m2 po 
remoncie głównym znajdujący się na terenie Dworca Autobusowego/własny 
parking i niezbędne media/

-  oferuje wynajm 10 pomieszczeń biurowych,każde  o powierzchni ok. 11m2( 
II piętro) znajdujących się  w budynku administracyjnym na terenie  Zajezdni  
przy ulicy 1 Maja 59,

- wydzierżawi na terenie Zajezdni place pod garażowanie pojazdów samochodo-
wych,

Bliższe informacje:
tel. 77/4613281,    e-mail:pks@pks.strzelceop.pl

Polski Związek Emerytów Rencistów 
i Inwalidów Oddział Rejonowy  w Strzel-
cach Opolskich  wychodząc naprzeciw 
potrzebom swych członków zorganizo-
wał w tym roku turnus rehabilitacyjny 
w Darłówku. Turnus odbył się w dniach 
23.08-5.09.2014 i skorzystała z niego 
101-osobowa grupa członków Związku, 
w tym 46 z kół terenowych i 55 z Koła 
Miasto i Osiedle.

Takie turnusy są zorganizowaną 
formą aktywnej rehabilitacji, połączoną                           
z elementami wypoczynku. Ich celem 
jest ogólna poprawa psychofizycznej 
sprawności oraz rozwijanie umiejętności 
społecznych uczestników, własnych za-
interesowań, a także udział w zajęciach 
przewidzianych programem turnusu. Dla 
wielu osób niepełnosprawnych jest to 
jedyny możliwy wyjazd w ciągu roku lub 
nawet kilku lat. Kolejnym udogodnieniem 
jest możliwość wyjazdu grupowo, o co 
każdego roku stara się Związek.. 

Ośrodek w Darłówku położony jest 
280 m od morza, w ustronnym, pozbawio-

31 października zakończono realizację 
zadania publicznego z zakresu „Wspiera-
nie i upowszechnianie kultury fizycznej i 
zapewnienie mieszkańcom Powiatu Strze-
leckiego aktywnych form wypoczynku 
i rekreacji”. Seniorzy uczestniczyli w 
ramach dotacji  Zarządu Powiatu w pro-
jekcie „Seniorzy dbają o kulturę fizyczną, 
wypoczynek i rekreację”.                  

W ramach projektu realizowane były 
zadania:
1. Prelekcja – szkolenie przeprowadzone 

społecznie przez dra Ludwika Grze-
sińskiego ze Strzeleckiego Stowa-
rzyszenia Diabetyków pt. „Pierwsza 
pomoc w hiperglikemii i urazach 
sportowych”.

2. Impreza integracyjno-sportowa – „ 
Majówka” z konkursem „Czy znasz 
Ziemię Strzelecką?”, na której obec-

Rehabilitacja i wypoczynek 
nad polskim morzem

nym ruchu miejscu, co zapewniło gościom 
spokój, ciszę i wspaniały kontakt z przyro-
dą. W gabinetach zabiegowych wyposażo-
nych w szeroką gamę aparatury zabiegowej 
uczestnicy skorzystali z 20 zabiegów 
rehabilitacyjnych zleconych przez lekarza. 
Ponadto mieli zapewniony bogaty program 
kulturalno–rozrywkowy: wieczorki tanecz-
ne, grill, basen kąpielowy z podgrzewaną 
wodą, wycieczki rowerowe, rejs statkiem 
po morzu i inne atrakcje. Wspaniałą rzeczą 
był codzienny spacer z kijkami do nordic 
walking brzegiem morza. 

Pobyt w Darłówku był znakomitą oka-
zją do rehabilitacji i służył integracji osób 
niepełnosprawnych, członków Związku. 
Pogoda dopisała i wszyscy, którzy mogli 
uczestniczyć w tym roku w turnusie nała-
dowali swoje akumulatory na kolejny rok. 

Już z niecierpliwością czekamy na 
następny turnus.

Józefa Balikowska
Sekretarz Zarządu Oddziału 

Rejonowego PZERiI

Aktywni seniorzy
ny starosta Józef Swaczyna wręczał 
pamiątkowe nagrody książkowe z 
dedykacją. W imprezie uczestniczyły 
aż 104 osoby.

3. „Mała Olimpiada Seniorów”-  której 
najważniejszym elementem był  spływ 
kajakowy, wzięło w nim udział 30 
osób. Nie odbyły się biegi, rzuty 
(w tym w kręgielni), nie zwiedzono 
Domu Rodziny Kolpinga w Kolonow-
skiem - a szkoda.

4. We wrześniu i październiku 24 oso-
bowa grupa po 8 razy w miesiącu 
ćwiczyła gimnastykę w wodzie – 
aquafitness na strzeleckiej pływalni.
Za wsparcie finansowe realizowanych 

działań należą się Zarządowi Powiatu 
serdeczne podziękowania. 

Autor projektu 
– Janusz Wnuk

Od 18 października  w każdą sobotę 
20 osobowa grupa seniorów z orzecze-
niami o niepełnosprawności ma od 13.oo 
do 15.oo bezpłatny pobyt na strzeleckiej 
pływalni. Możliwe to jest dzięki Centrum 
Zdrowia Aktywnego Seniora Fundacji 
Międzypokoleniowej „Czas”, której zarząd 
STRZELECKIEGO STOWARZYSZE-
NIA SENIORÓW serdecznie dziękuje. W 
ramach tego pobytu 10 osobowe grupy na 
zmianę po 45 minut ćwiczą gimnastykę 
w wodzie pod kierunkiem pani Iwony 

Aquafitness 
niepełnosprawnych seniorów

Dobrowolskiej z Opola. Pozostali w tym 
czasie korzystają z innych urządzeń znaj-
dujących się w obiekcie pływalni. Ponadto 
Fundacja opłaciła dla 16 osób jako grupy 
zorganizowanej - 10 jednogodzinnych 
wejść począwszy od 4 listopada, podczas 
których po wynajęciu instruktora z włas-
nych środków grupa ta ćwiczyć będzie 
aquafitness. 

Prezes Strzeleckiego Stowarzyszenia 
Seniorów

Janusz Wnuk
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnoś-

cią dziś składamy najser-
deczniejsze życzenia kolej-
nym mieszkankom powia-
tu strzeleckiego, które w 
ostatnim czasie świętowały 
swoje okrągłe urodziny: 
dużo zdrowia, uśmiechu i 
wielu jeszcze lat bez trosk,  
pełnych słońca.

Z kwiatami, gratula-
cjami, okolicznościowym 
upominkiem, a przede 
wszystkim z najserdecz-
niejszymi życzeniami z 
okazji tak zacnych rocznic 
odwiedzili Jubilatki przed-
stawiciele władz Powiatu 
Strzeleckiego: Sekretarz 
Powiatu Strzeleckiego 
Ewelina Jelito i członek 
Zarządu Powiatu Walde-
mar Bednarek.

Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2013
SYSTEM  STERUJĄCY  PRACĄ  SIŁOWNIKÓW  

DO  REKTYFIKACJI  BUDYNKÓW
produkowany przez firmę SAWIM

DANE FIRMY:

OPIS PRODUKTU/USŁUGI

System obsługuje do 200 siłowników hydraulicznych i służy do 
prowadzenia całego procesu prostowania budynków pochylo-
nych w wyniku działania np. szkód górniczych bądź procesów 
podmywania budynków. Tylko w bieżącym roku przy użyciu 
naszego systemu firma MPL Katowice Sp. z.o.o wyprostowała 
15 budynków na terenie Górnego Śląska. 

Pięć osób z naszego powiatu – pra-
cownicy starostwa i strzeleckiego szpitala 
- przez 4 dni przyglądało się pracy i funk-
cjonowaniu partnerskiego powiatu Soest, 
dzięki zaproszeniu starosty Evy Irrgang. 
Nasi pracownicy mieli okazję poznać 
funkcjonowanie wydziałów w samorządzie 
powiatowym w sferze oświaty, budowni-
ctwa i ratownictwa. 

Hospitacja odbywała się w Wydziale 
Edukacji Starostwa w Soest. Ponadto 
panie z naszego urzędu odwiedziły szkoły 
specjalne, zawodowe, poradnię psycho-
logiczno – pedagogiczną. Miały również 
okazję zobaczyć, jak funkcjonuje biblio-
teka objazdowa Fahrbücherei. Bardzo 
interesujący wydał się program skierowany 
do uczniów - obcokrajowców przyjeżdza-
jących do Niemiec. Ciekawy był również 
temat diagnozowania dziecka od najwcześ-
niejszych lat edukacji, czyli od przedszko-
la. W największym skrócie: polega on na 
wyszukiwaniu mocnych stron dziecka i 
wzmacnianiu ich na kolejnych etapach edu-
kacyjnych. Każdego dnia pracownice spo-
tykały się na indywidualnych rozmowach z 
dyrektorami szkół oraz przedstawicielami 
poszczególnych referatów wchodzących 
w skład ogromnego wydziału edukacji 
w tamtejszym starostwie. Dzień pracy 
wydelegowanych przedstawicieli Wy-
działu Edukacji Powiatu Strzeleckiego był 

typowym dniem pracy urzędnika w Soest, 
nasi urzędnicy mieli okazję brać udział w 
naradach wydziałowych oraz spotkaniach 
roboczych z przedstawicielami podmiotów 
współpracujących z wydziałem edukacji. 

Panie z Wydziału Architektoniczno-
-Budowlanego przyglądały się funk-
cjonowaniu analogicznego wydziału w 
starostwie w Soest. Miały okazję zapoznać 
się z zakresem obowiązków pracowników 
oraz z obiegiem dokumentów, procesem 
inwestycyjnym i obowiązującymi w tym 
zakresie w Niemczech normami prawnymi.

Część zajęć odbyła się w terenie, 

gdzie pokazywano najciekawsze inwe-
stycje. Niemieccy urzędnicy wykazali 
wiele zaangażowania i starań, aby czas 
hospitacji w tamtejszym starostwie był 
bogaty w doświadczenia zarówno ze strony 
zawodowej, jak i turystycznej. Koledzy ze 
strony niemieckiej umożliwili zwiedzanie 
pięknych zakątków Powiatu Soest oraz 
zabytkowej stolicy powiatu. 

Wizyta była okazją podzielenia się 
wiedzą z kolegami po fachu z obu stron 
granicy, a zebrane w trakcie wizyty do-
świadczenia na pewno przydadzą się w 
pracy w naszym starostwie.

Wielkim przeżyciem dla kilkunastu 
uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Leśnicy był wyjazd do 
Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, 
który miał miejsce 29 października b.r. 

Młodzież miała okazję uczestniczyć w 
magii i tajemnicy spektaklu pt. Opowieści 
z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa. 
Jest to największa realizacja w historii 
opolskiego teatru. Wielkie wrażenie zrobiła 
na uczniach powiększona o kilkanaście 
metrów duża scena, na której rozgrywają 
się wydarzenia trzymające w napięciu, 
niczym najlepsze filmy akcji, z wykorzy-
staniem najnowszych technologii realizacji 
widowisk i świetnych efektów specjalnych.

Uczniowie mogli razem z czwórką 
bohaterów przenieść się w niezwykły świat 
baśni i przeżywać z nimi różne przygody 
w zaczarowanej Narnii. Byli pod wraże-
niem świetnej gry aktorskiej, rozmachu 
scenografii, fantastycznej muzyki i magii 
samego teatru.

Bliższy zaczarowany świat teatru

Zdobyte doświadczenia uczniowie na 
pewno wykorzystają podczas przygoto-

wywania własnych inscenizacji w szkole 
i internacie.

D. K.

Pamiątkowe zdjęcie ze starostą Evą Irrgang

Zbieraliśmy doświadczenia w Soest

SAWIM  W. Błaut-Bonowicz, M. Łukasiewicz S.J.
ul. Sosnowa 7/36b

47-100 Strzelce Opolskie
PTI 

ul. Wiejska 13, Przywory
Tel. 77 543 23 08, 501 615 732, 509 989 623

www.sawim.com.pl

Reklama jest nagrodą w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2013 w kategorii działalność produkcyjna

Pani Veronika Noszka, mieszkająca w Po-
rębie, 1 listopada br. obchodziła Jubileusz 
95-lecia

Pani Maria Wołowska, mieszkająca w Lichyni, Jubileusz 90. urodzin świę-
towała 3 listopada br.


