
P O W I A T   S T R Z E L E C K I 1

Cztery lata pisaliśmy, że o jeden 
mandat w Radzie Powiatu stara 

się tyle osób, ile walczy o indeks na 
najbardziej obleganych kierunkach 
studiów. Ale w tym roku… jest ich 
więcej. Prawie 9 kandydatów po-
walczy o każdy mandat w 19-oso-
bowej Radzie Powiatu (ta liczba jest 
inna w każdym powiecie i zależy od 
liczby mieszkańców). 

Aż 166 kandydatów zgłosiły ko-
mitety wyborcze do Rady Powia-
tu – o 50 więcej niż w roku 2010.). 
Najwięcej kandydatów startuje z list 
KWW Mniejszość Niemiecka – 38. 
Tuż za nią uplasował się KWW Sto-
warzyszenie Ziemia Strzelecka 
z 34 kandydatami. KKW SLD Le-
wica Razem wystawia w tegorocz-
nych wyborach do Rady powiatu 27 
kandydatów, a KW Ruch Autono-
mii Śląska 25. KWW Spółdzielców 
„Mała Ojczyzna” zgłosił 18 kandy-
datów, 15 – KW Platforma Obywa-
telska, a 9 – KWW Niezależni Rad-
ni.

Wielu spośród zgłoszonych kan-
dydatów ma już za sobą doświad-
czenia samorządowe – w różnym 
okresie i w narożnych szczeblach sa-
morządu. Warto jednak dodać, że 19 
z tych, którzy liczą na Państwa gło-
sy w najbliższych wyborach, kiedyś 
zdobyło już mandaty radnych po-
wiatu.

Najstarszy kandydat liczy 74 la-
ta (w sumie kandydują 3 osoby po-
wyżej siedemdziesiątki), najmłod-
si kandydaci to dwudziestolatki (jest 
ich dwoje). Średnia wieku wszyst-
kich kandydatów wynosi 49 lat. 
Większość z nich to mężczyźni – 
93; kobiety stanowią niespełna 44%. 
Ciekawe, czy po tegorocznych wy-
borach będzie ich w składzie Rady 
Powiatu więcej – w roku 2010 wy-
braliśmy radnymi tylko cztery pa-
nie (ostatecznie jedna zrezygnowała 
z mandatu i w Radzie zostały trzy).

Najciekawsza jednak będzie fre-
kwencja. W poprzednich wyborach 
samorządowych w naszym powiecie 
wyniosła 37,2%.  

Kogo 
wybierzemy 
do Rady 
Powiatu?

Ostatnia taka Rada

Przyjmować będzie: 2 dermatologów, 5 kardiologów, 2 endokrynologów, 1 urolog 
oraz 1 rehabilitant ze specjalnością dziecięcą.

Zarejestrować się można do wybranego specjalisty:
- 30 października - godz. 13.00-18.30, 
- 31 października - od godz. 7.30 do wyczerpania wolnych miejsc. 
Miejsce rejestracji - sala narad w siedzibie strzeleckiego starostwa. Trzeba mieć 

ze sobą dowód osobisty, a w przypadku chęci zarejestrowania kogoś bliskiego - rów-
nież jego upoważnienie.     O Akademii Rodziców i Brzuszków – na stronie 2 

Starosta Strzelecki Józef Swaczyna oraz Wicestarosta Waldemar Gaida 

w imieniu Zarządu Powiatu Strzeleckiego zapraszają mieszkańców  
w ramach Białej Soboty na: 

MAŁĄ AKADEMIĘ RODZICÓW I BRZUSZKÓW, która odbędzie się  

6 LISTOPADA 2014 GODZINA 16.30 

Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, ul. Dworcowa 23 

W programie: 

 Wszystko o karmieniu piersią – położna Maria Haida 
 Praca fizjoterapeuty z noworodkiem – fizjoterapeuta dr Małgorzata Fuchs 
 Opieka okołoporodowa i wpływ porodu na dalsze życie mamy i dziecka – położna Ewa Janiuk               
znana z programu „Po prostu położna” 
 Dlaczego warto rodzić w Strzeleckim Szpitalu – Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego                
Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich.  

Szczegóły:      Partner: 

www.powiatstrzelecki.pl  

www.facebook.com/starostwostrzeleckie 
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 Prawdy i mity na temat opieki nad dzieckiem w pierwszych miesiącach życia – neonatolog  
dr Jarosław Bukowski. 
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www.powiatstrzelecki.pl  
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Bez kolejki do: kardiologa, 
endokrynologa, dermatologa, 

urologa, rehabilitanta. 
Niemożliwe? 
MOŻLIWE. 

Tylko w Powiecie Strzeleckim.

15 listopada

8 października na zaproszenie Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kom-
batantów RP i byłych Więźniów Politycznych Starosta Strzelecki Józef Swaczy-

na wziął udział w VI Zjeździe Delegatów, podczas którego został wyróżniony specjal-
nym odznaczeniem.

15 października Wicestarosta Waldemar Gaida otrzymał Medal Komisji Edukacji 
Narodowej podczas Wojewódzkiej Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Naro-

dowej. Medal wręczyli Opolski Kurator Oświaty – Halina Bilik i Opolski Wicekurator 
Oświaty – Rafał Rippel.

29 października odbyła się ostatnia w tej kadencji sesja Rady Powiatu. Tradycją stało się już, że z takich sesji publikujemy pamiątkowe zdjęcie.  
Szerzej o sesji w następnym numerze naszej gazety.

Odznaczenie 
dla starosty Józefa Swaczyny

Medal KEN 
dla wicestarosty Waldemara Gaidy

16 listopada WYBORY
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Akcja Znicz trwać będzie od 31.10 do 
3.11. Funkcjonariusze policji spraw-

dzać będą kierowców przede wszystkim 
pod kątem prędkości i trzeźwości. 

Liczba policjantów na drogach bę-
dzie mocno zwiększona.

Sprostowanie
W poprzednim numerze naszego dwuty-
godnika (nr 19/2014) w winietce pomy-
lona została data wydania: zamiast 1-15 
października 2014 pojawiła się data 16-
30 września.

Wszystkich zainteresowanych ser-
decznie przepraszamy.

Redakcja

Akcja Znicz

W dniu 27 października 2014 r. 
w Sali Kolumnowej Sejmu RP od-

była się konferencja „Innowacyjny Sa-
morząd”, zorganizowana przez Komi-
sję Samorządu Terytorialnego i Polity-
ki Regionalnej oraz Związku Powiatów 
Polskich. W tym samym czasie prof. Je-
rzy Stępień, jeden z twórców reformy sa-
morządowej, i przewodniczący Kapitu-
ły Konkursu „Innowacyjny Samorząd”, 
ogłosił wyniki pierwszej edycji.

Miło nam poinformować, że Po-
wiat Strzelecki nominowany był do na-
grody w kategorii Kultura z projektem 
„Zagospodarowanie terenu zdegrado-
wanego byłego budynku CASINO po-
przez utworzenie multipleksu usług kul-
turalnych, społecznych i edukacyjnych 
w Strzelcach Opolskich”. Dodajmy: cho-
dzi o działające od roku - z sukcesami! – 
Powiatowe Centrum Kultury.

Powiat Strzelecki nagrody nie zdo-
był, ale zyskał za to honorowy tytuł Po-
wiat Innowacyjny 2014.

Tytuł 
honorowy 

Innowacyjny 
Powiat 2014

Sadzonki ozdobnych drzewek prze-
kazali państwo Joanna i Aleksan-

der Materla – samorządowi powiatowe-
mu i jego jednostkom – szkołom, DPS-
om w Zawadzkiem i Kadłubie oraz DPS 
w Strzelcach Opolskich wraz z filiami. 
Trafiły też do siedziby starostwa – zosta-
ły posadzone przy parkingu. A tych sa-
dzonek było aż tysiąc! Wszędzie zrobiło 
się ładniej i zieleniej. 
„Doceniamy przekazany dar i traktujemy 
go jako wyraz Państwa dobroci i bezinte-
resownej pomocy” – napisał w podzięko-
waniu starosta Józef Swaczyna.

W dniach 9-10 października br. de-
legacja z Powiatu Strzeleckie-

go wyjechała do czeskich Hranic w ra-
mach projektu „Polsko-Czeskie wa-
riacje smakowe i kulturowe”, który 
współfinansowany jest ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego oraz ze środków budżetu pań-
stwa. PRZEKRACZAMY GRANICE. 
Nasi rodzimi producenci oraz rękodziel-
nicy przywieźli do Hranic lubiany i po-
pularny ser smażony, a także rękodzie-
ło: koronki, kroszonki, opolska porcela-
nę. Uczestnicy delegacji to także mło-
dzieżowy zespół Studio Wokalne BIS, 
którego wokaliści zaprezentowali swo-

  
 
 

 
Projekt „Polsko-Czeskie wariacje smakowe i kulturowe” nr PL.3.22/3.3.07/14.04393/12  jest  współfinansowany ze środków 
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13 października swoimi podpisami Staro-
sta Strzelecki Józef Swaczyna, Wice-

starosta Waldemar Gaida oraz Skarbnik Po-
wiatu Jolanta Drochomirecka zatwierdzili 
ostateczne dokumenty dotyczące emisji ob-
ligacji Powiatu Strzeleckiego. Przypomnij-
my, 9 lipca br. została podpisana umowa mię-
dzy Powiatem Strzeleckim a Bankiem Go-
spodarstwa Krajowego na emisję obligacji 
komunalnych. Spośród trzech banków, które 
odpowiedziały na zapytanie ofertowe BGK 
przedstawił najkorzystniejszą ofertę przepro-
wadzenia emisji obligacji Powiatu Strzelec-
kiego w roku 2014 na kwotę 4.718.000 zł. 
W uchwale budżetowej na rok 2014 Rada Po-
wiatu ustaliła limit zobowiązań z tytułu za-
ciągniętych kredytów i pożyczek oraz emito-
wania papierów wartościowych – do których 
zalicza się m.in. obligacje – na pokrycie wy-
stępującego w ciągu roku przejściowego de-

ficytu budżetu Powiatu oraz na spłatę wcze-
śniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 
7.718.000 zł. Obligacje emitowane przez sa-
morządy są sprawdzonym źródłem pozyski-
wania pieniędzy. To znacznie tańsze źródło 
uzyskania środków niż zaciągnięcie kredytu. 
W dodatku uzyskuje się w ten sposób bardzo 
istotny z punktu zarządzania finansami sa-
morządu „oddech karencyjny”, czyli pienią-
dze Powiat pozyska już w roku 2014, nato-
miast pierwsza spłata nastąpi dopiero w 2017 
r. W tym czasie Powiat będzie mógł uregulo-
wać wcześniejsze zobowiązania wobec ban-
ków. Po co te wszystkie zabiegi? Celem tych 
działań jest pozyskanie wkładu własnego do 
zadań realizowanych w latach następnych, 
głownie inwestycyjnych. Emisja obligacji 
sprawdziła się w przypadku wielu samorzą-
dów, zarówno wielkich miast, jak i wielu po-
wiatów czy gmin.

je możliwości wokalne przed hranicką 
publicznością oraz uczniowie Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawiczne-
go w Strzelcach Op. Program pobytu był 
bardzo bogaty. Odwiedziliśmy gospodar-
stwa rolne: mlékárna farma Zdeňka i ZD 
Partutovice, które oprócz hodowli zwie-
rząt zajmują się wytwarzaniem produk-
tów mlecznych czy takich z wykorzysta-
niem ziemniaków. Głównym celem by-
ło poznanie regionalnych, hranickich 
produktów, które zrzeszone są pod zna-
kiem Bramy Morawskiej, ale i wymiana 
doświadczeń między polskimi i czeskimi 
uczestnikami projektu. Podczas spotka-
nia naszych producentów z hranickimi 

Tysiąc drzewek 
do posadzenia

Z rewizytą w Hranicach

wywiązała się ożywiona dyskusja na te-
mat porównania podobnej  produkcji tra-
dycyjnych serów, ale i porównanie ryn-
ku zbytu w obydwu krajach. Delegacja 
z Powiatu Strzeleckiego wzięła udział 
w Targu Rolnym, podczas którego poka-
zaliśmy choć wycinek naszego bogactwa 

regionalnego, gdyż uczestnicy wyjaz-
du pokazali i mieli możliwość poczęsto-
wania mieszkańców Hranic swoimi wy-
robami. Było też miejsce na zwiedzanie 
pięknych okolic Hranic - Czesi pochwa-
lili się swoimi zabytkami, m. in. powoli 
odrestaurowanym Zamkiem Hustopeče.

Emisja obligacji Powiatu – ostatecznie zatwierdzona
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O F E R T Y   P R A C Y
POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Gogolińska 2 a, 47-100 Strzelce Opolskie, tel. 462 18 10

STANOWISKO
MIEJSCE 

WYKONYWANIA 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA 
PRACODAWCY:

NAUCZYCIEL BIOLOGII I CHEMII JEMIELNICA
- wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem peda-

gogicznym,
- upr. ponauczania biologii i chemii

SPECJALISTA DS.SPRZEDAŻY STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie ogólnokształcące, 
- min.6m-czne doświadczenie w aktywnym pozyskiwaniu i ob-

słudze klienta orazsprzedaży produktów kredytowych,
- znajomość MS Office (Power Point, Excel, Word)

PRACOWNIK BIUROWY  
W DZIALE SPRZEDAŻY STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie średnie lub wyższe,
- 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 W SKLEPIE 
MIĘSNYM STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie min. zawodowe,
- umiejętność obsługi klienta,
- obsługa kasy fiskalnej

KUCHARZ/KA STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe/techniczne,
- umiejętności kulinarne,
-doświadczenie

INŻYNIER BUDOWNICTWA-
BUDOWNICTWO 
PRZEMYSŁOWE

UJAZD - wykształcenie wyższe techniczne,
- biegła znajomość języka niemieckiego

MURARZ - BRUKARZ WG ZLECEŃ - wykształcenie zawodowe,
- doświadczenie mile widziane

POMOCNIKBUDOWLANY WG ZLECEŃ - wykształcenie zawodowe,
- dyspozycyjność

KIEROWCA KAT. C+E TRASY 
MIĘDZYNARODOWE

- prawo jazdy kat. C+E,
- 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

PRACOWNIKOCHRONY OLSZOWA
-obsługa komputera,
- umiejętność pracy w zespole,
-doświadczenie mile widziane

MONTER WIĄZEK DYLAKI - wykształcenie zawodowe

POMOCNIK TECHNIKA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe techniczne,
- słaba znajomość języka angielskiego

PRACOWNIK LINII 
PRODUKCYJNEJ STRZELCE OPOLSKIE

- zdolności manualne, gotowość do wykonywania czynności w 
systemie czterobrygadowym,

- umiejętność współpracy w zespole,
- zaangażowanie i chęci do pracy,
- wykształcenie min. zawodowe

PAKOWANIE TOWARU OLSZOWA
- wykształcenie min. zawodowe,
- pracowitość,
- zaangażowanie,
- dyspozycyjność

ELEKTRYK UTRZYMANIA 
RUCHU STRZELCE OPOLSKIE

-wykształcenie min. zawodowe elektryczne,
- umiejętność czytania schematów elektrycznych,
- upr. SEP do 1 kV,
- doświadczenie w dziale utrzymania ruchu

MECHANIK UTRZYMANIA 
RUCHU STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe mechaniczne,

- doświadczenie w dziale utrzymania ruchu

OPERATOR WÓZKÓW 
WIDŁOWYCH STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie zawodowe,
- zaangażowanie,
- dyspozycyjność w systemie czterobrygadowym

OPERATOR WÓZKA 
JEZDNIOWEGO (KALMAR) STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe,

- upr. do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych I WJO

OPERATORŁADOWARKI STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. zawodowe,
- upr. do obsługi ładowarki klasa I,
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

OPERATOR URZĄDZEŃ 
PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO ŻĘDOWICE - wykształcenie zawodowe lub średnie,

- obsługa komputera
ELEKTRYK WG ZLECEŃ - znajomość branży elektrycznej

LABORANT/KA STRZELCEOPOLSKIE - wykształcenie średnie- preferowanie chemiczne,
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

 

 
 

Fundacja Aktywizacja 
zaprasza do udziału w Targach Pracy dla Osób 

Niepełnosprawnych oraz w spotkaniu informacyjnym 
dotyczącym zatrudnienia osób niepełnosprawnych na 

otwartym rynku pracy 
 

Postaw na pracę 2.0 
 13.11.14  godz.10:00 - 15:00 

 Powiatowe Centrum Kultury 

 ul. Dworcowa 23, Strzelce Opolskie 

W programie Targów: 

 Prezentacja ofert pracy  
 Prezentacja ofert szkoleniowych i 

edukacyjnych 
 Możliwość konsultacji z doradcą 

zawodowym, doradcą prawnym, 
pośrednikiem pracy 

 Indywidualne spotkania z 
potencjalnymi pracodawcami 

 

Pracodawcom zapewniamy: 

 Bezpłatne stanowisko wystawowe 
 Możliwość zaprezentowania wolnych 

stanowisk pracy 
 Promocję firmy 
 Kompleksową pomoc w procesie 

rekrutacji pracowników 
 Doradztwo w zakresie uzyskania 

dofinansowania do zatrudnienia 
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10:00 – 11:45 Spotkanie informacyjne dla pracodawców nt. zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
na otwartym rynku pracy 
 

12:30 – 15:00 Targi pracy dla osób niepełnosprawnych 

Patronat 

Organizatorzy 

Starostwo Powiatowe 
Strzelce Opolskie 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego 

W dniu 21 października 2014 r. 
o godz. 12:14 dyżurny stanowiska 

kierowania otrzymał informację o poża-
rze domu w miejscowości Kaczorownia. 
W tym samym czasie do zdarzenia za-
dysponował 3 zastępy z naszej jednost-
ki i samochód operacyjny z zastępcą do-
wódcy JRG oraz 2 zastępy OSP Kadłub, 
zastęp OSP Błotnica Strzelecka oraz za-
stęp OSP Ujazd. 

Po przybyciu na miejsce zdarzenia 
kierujący działaniem ratowniczym usta-
lił, że: pożarem objęte jest całe poddasze 
domu, a budynek połączony jest zwar-
tą zabudową obiektów gospodarczych 
i mieszkalnych, na zewnątrz budynku 
znajduje się pięciu mieszkańców, a we-
wnątrz nie powinno być żadnych osób. 
Ustalił również, że w budynku znajdu-
ją się trzy butle 11 kg z gazem propan- 
butan. Po przeprowadzonym rozpozna-
niu dowódca poprosił o zadysponowa-
nie dodatkowych zastępów z dużą ilością 
wody oraz drugi podnośnik. Dyżurny na 
miejsce pożaru zadysponował podnośnik 
z JRG Krapkowice, samochód operacyj-
ny z Komendantem Powiatowym PSP 
i dwoma oficerami oraz zastępy OSP 
z Łazisk, Kielczy, Zawadzkiego, Zale-
sia Śląskiego, Strzelec Opolskich i Stare-
go Ujazdu. Celem uzupełnienia gotowo-
ści operacyjnej zadysponował również 
do siedziby JRG sześciu naszych straża-
ków oraz zastępy OSP z Izbicka i Leśni-
cy celem zabezpieczenia operacyjnego 
powiatu. Zadysponował również z JRG 
1 w Opolu samochód kwatermistrzow-
ski ze sprężarką do napełniania butli na 
powietrze.

Działania straży polegały na: zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu 
energii elektrycznej na terenie gospodar-
stwa, podaniu pięciu prądów wody w na-
tarciu na palące się poddasze i dwóch 
prądów wody w obronie na przyległe 
budynki, wyniesieniu butli gazowych 
oraz ich schładzaniu, rozbiórce  elemen-
tów konstrukcyjnych dachu celem do-
tarcia do zarzewi ognia oraz oświetle-
niu terenu działań. W związku z długo-
trwałymi działaniami o godz 21:00 kie-
rujący działaniem ratowniczym podjął 
decyzję o wymianie zastępów. W związ-
ku z tym dyżurny zadysponował zastępy 
OSP z Osieka, Grodziska, Suchej, War-

Przed budynkiem Starostwa Powiatowego można obejrzeć wystawę Metamorfozy II - przedstawiającą obraz zmian - zrealizowane 
projekty, jakie udało się wprowadzić w powiecie strzeleckim od roku 2010. Wystawę można oglądać do dnia 18 listopada br.
Sami się Państwo zdziwicie, jak bardzoi zmienił się nasz powiat. Wszystkie miejsca są znane, wszędzie bywamy codziennie i … 

zmian już nie dostrzegamy. Dokumentują je pokazane na wystawie zdjęcia.

Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice – Ujazd w miejscowości Ujazd – koszt inwestycji 65.237 zł realizacja w 2013 roku

Zapraszamy na wystawę Metamorfozy II

Pożar domu w Kaczorowni

Powiat pomoże „Barce”.
Pomóż i Ty!

W związku z pożarem budynku mieszkalnego Stowarzyszania Pomocy Wzajem-
nej „Barka” w Strzelcach Opolskich, będącego schronieniem m.in. dla osób bez-
domnych, Zarząd postanowił  udzielić wsparcia finansowego w kwocie 20 tys zł na 
potrzeby odbudowy mieszkań wspólnoty „Wieczernik” i remontu schroniska zimo-
wego „Stajenka”.

Na najbliższej sesji Rady Powiatu, ostatniej już w tej kadencji, radni na pewno 
przychylą się do propozycji Zarządu Powiatu. 

W sytuacji, kiedy obiekt spłonął doszczętnie - każda pomoc się liczy. Wszy-
scy, 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

mątowic i Gąsiorowic. W działaniach ra-
towników wspierali policjanci i ratowni-
cy medyczni oraz władze samorządowe. 

Kierownictwo Komendy Powiato-
wej PSP w Strzelcach Opolskich dzię-
kuje wszystkim uczestniczącym w dzia-

łaniach ratowniczo-gaśniczych za trud, 
poświęcenie i ogromne zaangażowanie 
w ratowanie obiektu będącego schronie-
niem dla bezdomnych.

Tekst st. kpt. P. Zdziechowski, 

3 października w Powiatowym Centrum 
Kultury odbyła się konferencja Opol-

ski ETNOdizajn organizowana przez 
Stowarzyszenie Kraina św. Anny i Sto-
warzyszenie Brzeska Wieś Historycz-
na. Na spotkaniu można było posłuchać 
wystąpień prelegentów z dziedziny et-
nografii, antropologii, kulturoznawstwa 
i projektantów. Uczestnicy mieli rów-
nież możliwość obejrzenia wystawy pre-
zentowanej w nowoczesny i innowacyj-
ny sposób nt. wykorzystania sztuki ludo-
wej oraz tradycyjnego rzemiosła. Powiat 
Strzelecki reprezentowali Starosta Strze-
lecki Józef Swaczyna oraz Wicestarosta 
Strzelecki Waldemar Gaida.

Warto wybrać się na tę wystawę, by 
przekonać się, jak nowoczesne podej-
ście do tradycji zmienić może optykę. 
A to nowoczesne podejście możliwe by-
ło dzięki zaproszeniu do udziału w pro-
jekcie studentów Akademii Sztuk Pięk-
nych w Katowicach i w Krakowie oraz 

projektantów związanych z naszym re-
gionem. 

Po rekonesansie etnograficznym, ba-
daniu zasobów lokalnych muzeów i izb 
regionalnych, a także warsztatom, na któ-
re zaproszono twórców ludowych oraz lo-
kalnych przedsiębiorców pozwoliły ze-
społowi projektantów na opracowanie no-
wych produktów, rozwiązań graficznych 
i usług. Tak innowacyjne podejście do tra-
dycyjnej sztuki ludowej umożliwiło za-
proponowanie m.in. tak oryginalnych ga-
dżetów promocyjnych jak np. „Graczki”. 
To projekt gry planszowej, której uczest-
nicy poruszają się na planszy historycznej 

mapy Krainy św. Anny i poznają wyry-
sowane na niej najważniejsze zabyt-

ki, trasy i obszary za-
budowane.

Można też sobie 
zrobić prawdziwą 
koronę żniwną.

ETNOdizajn, czyli nowoczesność i tradycja



P O W I A T   S T R Z E L E C K I4

Dok. ze str. 1

Perfekcyjnie przygotowana. Bar-
dzo potrzebna. Oby takich akcji wię-
cej. To tylko kilka opinii na temat 
pierwszej edycji Białej Soboty, zor-
ganizowanej przez Zarząd Powiatu 
Strzeleckiego. Skąd w ogóle pomysł na 
taką akcję?

Z faktu, że nasza służba zdrowia jest 
chora. Kiedy pacjent musi czekać mie-
siącami, a nawet latami na wizytę u spe-
cjalisty i – dodajmy – nie widać per-
spektyw na szybkie pozytywne zmia-
ny w tym względzie, stwierdziliśmy, że 
powinniśmy choć w minimalnym za-
kresie pomóc mieszkańcom naszego po-
wiatu. O tym, że się to udało, świadczą 
przytoczone wyżej opinie pacjentów, 
ale również lekarzy, których zaprosili-
śmy do udziału w naszej Białej Sobocie. 
Z ich strony nie była to pierwsza podob-
na akcja, ale wszyscy zgodnie przyzna-
wali, że pod względem organizacyjnym 
przewyższała wszystkie, w których brali 
wcześniej udział. Od razu też zaoferowa-
li swoje usługi w następnej edycji, gdy-
byśmy o niej kiedykolwiek myśleli.

A decyzja o niej zapadła…
Właściwie jeszcze przed pierwszą 

edycją. Stwierdziliśmy wówczas, że je-
śli będzie się cieszyć zainteresowaniem 

mieszkańców, to w niedługim czasie zor-
ganizujemy kolejną. 

Czyli nie wpisuje się ona w kampa-
nię wyborczą?

Gdybyśmy tak postawili tę kwestię – 
wszystkie działania podejmowane przez 
Zarząd Powiatu w roku 2014 można by-
łoby wpisać w kampanię. W tym roku 
mogliśmy podjąć się organizacji Białej 
Soboty, bo nasz portfel nie jest tak „chu-
dy”, jak np. rok wcześniej. Suma efek-
tów zdrowotnych i społecznych znacz-
nie przewyższa wartość wydatku ok. 40 
tysięcy złotych, związanego z pierwszą 
Białą Sobotą w naszym powiecie. Za naj-
cenniejsze uważam, że dzięki niej udało 
się nam zdopingować do zasięgnięcia 
porady lekarskiej wiele osób, które al-
bo nie mogły doczekać się wyznaczone-
go terminu w „normalnej” kolejce (tylko 
pytanie – czy tak długie kolejki są w ogó-
le normalne?) albo wizytę odkładały na 
bliżej nieokreśloną przyszłość, bo wyda-
wało się im, że nic złego się nie dzieje 
w ich organizmie. O tym, że jest inaczej, 
świadczą liczby – 60 pacjentów skiero-
wanych zostało do dalszej pogłębionej 
diagnostyki. To ponad 21 procent z tych, 
którzy skorzystali z oferty bezpłatnych 
badań. 

Nie wszyscy wierzyli, że rzeczywi-
ście będzie można trafić do specjalisty 
i nie płacić za wizytę ani badania labo-
ratoryjne.

No właśnie. I sporo osób nawet nie 
próbowało się zarejestrować. A teraz 
mieszkańcy niecierpliwie czekają na ko-
lejną Białą Sobotę. Dopytują się, czy na 
pewno nie można zapisać się wcześniej. 

Jak Pan ocenia takie akcje, orga-
nizowane przez samorządy, w tym - 
przez Powiat Strzelecki? 

Białe Soboty są cenną inicjatywą 
w naszym systemie ochrony zdrowia. 
Potwierdzają fakt ograniczonego dostępu 
do świadczeń zdrowotnych, który w mo-
jej ocenie spowodowany jest co najmniej 
dwoma czynnikami: ograniczoną licz-
bą kadr medycznych oraz zbyt małą ilo-
ścią środków przeznaczanych w naszym 
kraju na zdrowie ze środków publicz-
nych. Środki samorządu, który organizu-
je tego typu akcje pozwalają na uzupeł-
nienie istniejącego niedoboru. Lecz Bia-
łe Soboty należałoby traktować, moim 
zdaniem, jako zwracanie uwagi na istot-
ne problemy zdrowotne, zainteresowa-
nie społeczeństwa potrzebą prowadze-
nia zdrowego stylu życia, wykonywaniu 
badań profilaktycznych. Tylko działania 
ciągłe są skuteczne, wszelka akcyjność - 
nie. Lecz niestety, na chwilę obecną trze-
ba się cieszyć z takich inicjatyw, jak ini-
cjatywa samorządu Powiatu Strzeleckie-
go. Z moich informacji wynika, iż na tak 
dużą skalę żaden z samorządów powia-
towych nie realizuje tak szeroko zakro-
jonych akcji. 

W pierwszej edycji Białej Sobo-
ty lekarze specjaliści przyjęli 280 pa-
cjentów z powiatu strzeleckiego. To 
cieszy, ale z drugiej strony – czy samo-
rząd w ten sposób nie wyręcza jedno-
stek służby zdrowia, gdzie pacjenci po-
winni trafiać przede wszystkim?

Nie powinno tak być, gdyż zapewnie-
nie dostępu do świadczeń zdrowotnych 
w ramach ubezpieczenia należy do za-
dań NFZ. Dostęp do niektórych poradni 
specjalistycznych na terenie powiatu jest 
ograniczony lub w ogóle takich poradni 
nie ma. Wówczas, w pełni uzasadnione 
jest prowadzenie takich działań. 

Niestety, jak już wspomniałem, ilość 
środków, jakie w naszym kraju prze-
znacza się na świadczenia zdrowotne 
jest niewystarczająca. Wydaje mi się, iż 
wszyscy o tym wiedzą, wydając duże 

wiatu Strzeleckiego wiąże się również pewne 
novum – utworzenie Młodzieżowego Ośrod-
ka Wychowawczego. Przyznaję – tworzyliśmy 
go z pewną ostrożnością, a dziś możemy ob-
serwować pozytywne rezultaty funkcjonowa-
nia tej placówki.

Kolejna sfera to opieka zdrowotna, czy-
li działalność szpitala. Ten temat leży na sercu 
wszystkich – i Rady Powiatu i całej społecz-
ności. Trudno sobie wyobrazić, by nasz po-
wiat mógł funkcjonować bez tej placówki. Od 
kilku lat Szpital Powiatowy wypracowuje do-
datni wynik finansowy. To bardzo ważne, ale 
najważniejsze, by mógł zostać tak doposażo-
ny, by spełniał oczekiwania mieszkańców za-
równo co do dostępu, jak i czasu oczekiwania, 
zwłaszcza z zakresu poradni specjalistycznych. 
To jeszcze przed nami. Dwie edycje Białej So-
boty przyniosły bardzo pozytywny wydźwięk 
dla tej inicjatywy. Wydaje mi się jednak, że po-
winniśmy dążyć do tego, by część tych usług 
udało się udostępniać z poziomu szpitala.

Najtrudniejszy obszar i zarazem najobszer-
niejszy to drogi powiatowe. Jak wyliczono – 
gdybyśmy przez 20 lat co roku przeznaczali 
po 20 milionów złotych na remonty i moder-
nizacje dróg powiatowych – doczekalibyśmy 
się poziomu oczekiwanego dziś przez naszych 
mieszkańców. Oczywiście mowa tu zarówno 
o stanie nawierzchni, jak i całej infrastrukturze 
dróg, z kanalizacją, z chodnikami itd. Jednak 
dzięki realizacji kilku ważnych zadań drogo-
wych są już odcinki z pełną infrastrukturą, któ-
rymi możemy się pochwalić. Mam tu na my-
śli  przed wszystkim ul. 1 Maja i ul. Zakłado-
wą, gdzie obserwujemy największe natężenie 
ruchu. Podobnie - drogi powiatowe w Raszo-
wej i Olszowej. Gdyby to zsumować, dałoby 
to pozytywny obraz, ale każdy mieszkaniec pa-
trzy przecież na te problemy z własnego, lokal-
nego punktu widzenia. Każdy chciałby dobrej 
drogi, bezpiecznej, z chodnikiem, na której nie 
stoi woda., po której dobrze się jeździ. Ale – na 
razie nas na to nie stać. I tak rok 2014 był do-
bry – ponad 8 mln zainwestowaliśmy w drogi, 
już dawno tyle nie było.

Z racji zawodu – muszę też podnieść kwe-
stię bezpieczeństwa w powiecie. W mijającej 

kadencji nasza komenda wzbogaciła się o 2 sa-
mochody; w zakupie jednego z nich partycy-
pował Powiat Strzelecki. Możemy też się po-
chwalić udziałem trzech drużyn z OSP Ra-
szowa w Olimpiadzie Pożarniczej we Fran-
cji. Pochwalić się także możemy rozpoczęciem 
procesu dofinansowania z budżetu Powiatu no-
wego samochodu dla OSP w Kadłubie. Każ-
dego roku będziemy chcieli wspierać podob-
ne zakupy. Istotnym novum jest również dopo-
sażenie bazy powiązanej z możliwością wy-
stąpienia sytuacji kryzysowych. Dmuchany 
namiot, plandeki, worki, łopaty, wodery – tym 
wszystkim możemy dysponować w razie na-
głej potrzeby.

Na uwagę zasługuje również zmiana w na-
szej Policji. Nie mówię nawet o zmianie sa-
mej komendy, ale na istotną – zauważalną ten-
dencję – spadku liczby wakatów w naszym po-
wiecie.

Odczuwam niedosyt w organizacji komu-
nikacji publicznej. W momencie przejęcia PKS 
mieliśmy znaczne oczekiwania. Życie zweryfi-
kowało te poglądy. Okazało się, że nie da się 
wiele zrobić tylko przez jeden samorząd. Mu-
si być w tym zakresie współpraca samorządów 
różnych szczebli – od gminy po województwo 
– tylko wtedy osiągniemy pożądane efekty.

Zdecydowanym minusem – ale całkowicie 
niezależnym od nas – jest obowiązująca usta-
wa o zamówieniach publicznych, zwłaszcza 
wymogu kierowania się tym kryterium, jakim 
jest najniższa cena. Najdotkliwiej odczuwamy 
ją przy remontach dróg. Wykonawca wygry-
wa ceną, a potem okazuje się, że nie zdąży wy-
konać zadania w czasie, w jakim do tego się 
zobowiązał umową. Przykład? Choćby doku-
mentacja projektowa odcinka Osiek-Jędrynie.

Jako wiceprzewodniczący Rady Powia-
tu mogę również dodać, że choć podejmowa-
liśmy trudne tematy i trudne uchwały, a dysku-
sje przed nimi rodziły dużo negatywnych emo-
cji, mimo różnicy zdań nikt z radnych nie po-
wiedział tak cierpkich słów, by spalić za sobą 
mosty. Każdy z nas może każdemu podać rękę. 
Staraliśmy się wygaszać emocje i tak pokiero-
wać pracami Rady, by emocje nie przeważy-
ły nad meritum.

 

Cztery kadencje w radzie Powiatu, dwie – 
w samorządzie gminnym. Kandyduje na 

kolejną kadencję, bo uważa, że jest jeszcze 
wiele spraw, wymagających kontynuacji, przy 
których jego doświadczenie się przyda. Poza 
tym zdrowie i możliwości organizacyjne po-
zwalają na to, by część swojego czasu poświę-
cił na sprawy pozazawodowe, głównie na pra-
cę w samorządzie.

- To moja trzecia kadencja, w której powie-
rzono mi funkcję wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu. I z tego punktu widzenia mogę po-
dzielić się z czytelnikami moją oceną mijają-
cych czterech lat.

Dla samorządu powiatowego najważniej-
sze są cztery filary działalności. Pierwszy to 
działalność Domów Pomocy Społecznej. Uda-
ło się nam je poddać takiej modernizacji, że 
spełniają wymogi standaryzacji – zarówno 
pod względem komfortu pobytu, jak i pozio-
mu usług leczniczych i rehabilitacyjnych. Dziś 
mają stabilną sytuację pod tym względem, da-
ją sobie radę pod nowym kierownictwem, co-
raz rzadziej jako radni słyszymy: czekamy na 
wsparcie finansowe.

Drugi filar to oświata. Musieliśmy pod-
jąć trudne decyzje, m.in. związane z likwida-
cją ZSZ w Zawadzkiem i restrukturyzacją sie-
ci szkół specjalnych. Z perspektywy czasu wi-
dać, że znalazły się rozwiązania łagodzące 
skutki tych decyzji. Z tą sferą działalności Po-

Do tej zasady stosuję się całe życie, to mo-
je credo – mówi, zaznaczając że zawsze 

warto wysłuchać się w odmienne opinie,  bo 
nikt nie ma monopolu na mądrość i jedynie 
słuszne rozwiązania. – Trzeba umieć wyciągać 
wnioski i wybierać rozwiązania służące ogóło-
wi, a nie jakimś grupom. Po to zostałem rad-
nym, żebym nie bał się nacisków i żebym kie-
rował się nadrzędnym celem.

Jest radnym już czwartą kadencję w Ra-
dzie Powiatu, wiceprzewodniczącym Komisji 
Oświaty i członkiem Zarządu Powiatu. Doda-
je, że i teraz kandyduje, bo ma zarówno ener-
gię do dalszego działania, jak i kieruje się za-
wsze nie tylko przytoczoną wyżej maksymą, 
ale i pozytywnym myśleniem. Nie czekam 
z niepokojem na niekorzystne zjawiska, któ-
re mogą się pojawić, ale pozytywnie podcho-
dzę do wszystkiego, co dzieje się dziś. Nie je-
stem zgorzkniały, a moje doświadczenie może 
się przydać w kolejnej kadencji.

– Do plusów mijającej kadencji, ale i po-
przednich, zaliczyłbym umiejętność szybkiego 
i sprawnego reagowania na sytuacje niezależ-
ne od samorządu powiatowego. Jednym z naj-
lepszych przykładów jest utworzenie Młodzie-
żowego Ośrodka Wychowawczego w Leśnicy. 
Trzeba było dużo siły i pewnego samozapar-
cia, by uchronić 80 miejsc pracy. Inne przykła-
dy wiążą się z drogami i nierzetelnymi wyko-
nawcami remontów. To oczywiste „wpadki”, 
ale żadna z nich nie zapisała się drastycznie 
w annałach – dzięki bardzo elastycznej reakcji 
całej Rady jak i Zarządu Powiatu.

Kolejny plus to stabilność działania – za-
równo w realizacji wyznaczonych celów, 
zwłaszcza priorytetowych, jak i w realizacji 

zadań szczegółowych. Nie zabrakło również 
spokoju, który powinien cechować działania 
samorządu na każdym szczeblu. Oczywiście, 
zdarzały się dyskusje podczas posiedzeń komi-
sji  problemowych, jak i podczas sesji, także 
podczas posiedzeń Zarządu Powiatu. Były tar-
cia i przepychanki słowne, wynikające raczej 
z nastroju chwili niż rzeczywistych animo-
zji, ale – wydaje mi się - wyważaliśmy słowa. 
Dzięki temu potrafiliśmy współpracować tak, 
by w rzeczach bardzo istotnych dochodzić do 
porozumienia i podejmować decyzje korzystne 
dla całej społeczności. Z doświadczenia wiem, 
że „złotoustość”, z którą mieliśmy do czynie-
nia w poprzednich kadencjach, nie przynosi 
pozytywnych efektów, a jedynie zmierza do 
realizacji własnych celów. Na szczęście to już 
za nami. Z uwagą wsłuchiwaliśmy się w gło-
sy opozycji i w głosy pochodzące z zewnątrz 
– bo zawsze warto zmierzyć się z innym spoj-
rzeniem na pewne zagadnienia. Trzeba przyjąć 
uwagi i wybrać to, co najlepsze. 

Tak samo jest podczas posiedzeń Zarządu 
Powiatu. Komuś może wydawać się, że  stano-
wimy monolit jednomyślności. Tak jednak nie 
jest. Ścieramy się, nawet kłócimy, ale - prze-
rzucamy się argumentami. I to one przeważa-
ją szalę.

O minusach mijających czterech lat nie 
powiem wiele. Nie mogę wskazać istotnych 
kwestii, które mogły zaważyć na planowa-
nych czy realizowanych celach, szczerze mó-
wiąc. Nie pojawiły się opinie: źle coś zrobili-
ście, jesteście niekompetentni. Niektórzy moi 
koledzy do minusów zaliczali likwidację ZSS 
w Strzelcach Opolskich. Ja jestem innego zda-
nia. Emocje, które towarzyszyły kwestii likwi-
dacji, można zrozumieć, zwłaszcza emocje ro-
dziców. Ale – emocje emocjami, rozum rozu-
mem. Nas rozliczają nie z emocji, a z efektów 
zarządzania powiatem. 

Niewątpliwie jednak do minusów – ale 
niezależnych od nas – jest fakt, że gospodar-
ka „siada”. W efekcie nie możemy sprzedać 
obiektów poszkolnych. Wprawdzie budynek, 
zwany potocznie „kurnikiem”, przejęła od nas 
Prokuratura, ale ciągle jeszcze nie ma chęt-
nych na kupno obiektu po zespole szkół zawo-
dowych w Zawadzkiem.

Akcja okazuje się niezbędna
mówi wicestarosta Waldemar Gaida

Zapowiadają, że przyjdą już o piątej ra-
no, by ustawić się w kolejce... To oczy-
wiście nas, jako organizatorów, cieszy, 
ale w żaden sposób nie przyspieszy to 
ani rejestracji pacjentów ani nie zmie-
ni zasad. Zapisy pacjentów do wybrane-
go specjalisty będą prowadzone w wy-
znaczonych dwóch dniach i wyznaczo-
nych godzinach. Chyba że zostaną wol-
ne miejsca – wtedy zapisy prowadzone 
będą jeszcze w poniedziałek, 3 listopada. 
Pacjenci, którzy skorzystali już z wizyty 
u specjalisty w czerwcowej edycji Bia-
łej Soboty, będą mogli zarejestrować się 
i teraz, tylko nie do lekarza tej samej spe-
cjalności, co kilka miesięcy wcześniej. 

Ilu porad udzielą lekarze-specjali-
ści podczas tej edycji Białej Soboty?

W czerwcu zostało przyjętych 280 
pacjentów. Nie wszyscy zapisani, np. do 
onkologa, ostatecznie zdecydowali się na 
poradę i badania. Plan zakładał, że onko-
log przyjmie 40 osób. Ale… przyszło 14. 
To pokazuje, że należy prowadzić dłu-
gofalowe akcje prozdrowotne: zarów-
no o charakterze edukacyjnym, przeko-
nującym, że lepiej się badać niż leczyć, 
jak i o charakterze przesiewowym. Ta-
ką jest właśnie Biała Sobota. W listopa-
dowej edycji przygotowana jest oferta 
dla 330 pacjentów. To oznacza, że „od-
ciążymy” kolejki do specjalistów w su-
mie o 610 pacjentów, a to chyba niema-
ła liczba. Tym bardziej, że myślimy już 
o kolejnych edycjach akcji. Zdrowie na-
szych mieszkańców najważniejsze. A sa-
morząd ma wspierać swoich mieszkań-
ców i działać na ich rzecz.

Rozmawiała Marta Górka

Potrzebna decentralizacja 
ochrony zdrowia

mówi wicemarszałek województwa dr Roman Kolek
pieniądze z własnych kieszeni na dopłaty 
do świadczeń oraz na komercyjne usługi. 
Od kilku lat politycy rządzący naszym 
krajem udowadniają, iż środków przy-
bywa, jest ich wystarczająco dużo, a tyl-
ko system jest nieszczelny. Wystarczy 
dokonać porównań międzynarodowych 
i cała ta misternie skonstruowana hipo-
teza centralnych władz, upada. W innych 
krajach, do których chcielibyśmy się po-
równywać, znacząco więcej środków tra-
fia oficjalnie do systemu ochrony zdro-
wia. Centralizacją odpowiedzialności za 
dystrybucję pieniędzy pochodzących ze 
składki nie poprawimy dostępu do usług 
medycznych. Potrzebna jest decentrali-
zacja regionalna odpowiedzialności za 
system ochrony zdrowia, konkurowanie 
instytucji płatnika - obecnie oddziałów 
wojewódzkich NFZ o ubezpieczonych, 
z większymi kompetencjami tego płatni-
ka, współpraca oddziału wojewódzkiego 
NFZ z samorządami regionalnym i po-
wiatowymi. Oprócz tego w racjonalnej 
polityce zdrowotnej na poziomie regionu 
trzeba pamiętać o tym, iż naszym miesz-
kańcom musimy się starać zapewnić jak 
najwięcej świadczeń w pobliżu miejsca 
zamieszkania, podnosząc stale jakość 
opieki i skuteczność leczenia.

Zadaniem samorządów jest wspiera-
nie finansowe podległych sobie jedno-
stek i udzielanie dotacji na inwestycje, 
podnoszenie kwalifikacji kadr medycz-
nych. Niestety, skromność środków, ja-
kimi dysponują samorządy, utrudnia rze-
telne wywiązywanie się z tego zadania. 
Podczas reformowania systemu ochrony 
zdrowia zapomniano o tym ważnym fi-
larze finansowania szpitali i do dziś in-
westycje w ochronie zdrowia w placów-
kach publicznych stanowią duży problem 
dla właścicieli. Tą krótką wypowiedzią 
nie jestem w stanie wskazać wszystkich 
niezbędnych zmian, jakie należy prze-
prowadzić, aby system ochrony zdrowia 
w naszym regionie i kraju działał lepiej 
i był zbliżony do rzeczywistych potrzeb 
naszych pacjentów.

Radni oceniają kadencję

 

Starosta Strzelecki Józef Swaczyna oraz Wicestarosta Waldemar Gaida 

w imieniu Zarządu Powiatu Strzeleckiego zapraszają mieszkańców  
w ramach Białej Soboty na: 

MAŁĄ AKADEMIĘ RODZICÓW I BRZUSZKÓW, która odbędzie się  

6 LISTOPADA 2014 GODZINA 16.30 

Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, ul. Dworcowa 23 

W programie: 

 Wszystko o karmieniu piersią – położna Maria Haida 
 Praca fizjoterapeuty z noworodkiem – fizjoterapeuta dr Małgorzata Fuchs 
 Opieka okołoporodowa i wpływ porodu na dalsze życie mamy i dziecka – położna Ewa Janiuk               
znana z programu „Po prostu położna” 
 Dlaczego warto rodzić w Strzeleckim Szpitalu – Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego                
Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich.  

Szczegóły:      Partner: 

www.powiatstrzelecki.pl  

www.facebook.com/starostwostrzeleckie 

 

 

Starosta Strzelecki Józef Swaczyna oraz Wicestarosta Waldemar Gaida 

w imieniu Zarządu Powiatu Strzeleckiego zapraszają mieszkańców  

w ramach Białej Soboty na: 

MAŁĄ AKADEMIĘ RODZICÓW I BRZUSZKÓW, która odbędzie się  

6 LISTOPADA 2014 GODZINA 16.30 

Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, ul. Dworcowa 23 

W programie: 

 Wszystko o karmieniu piersią – położna Maria Haida 
 Praca fizjoterapeuty z noworodkiem – fizjoterapeuta dr Małgorzata Fuchs 
 Opieka okołoporodowa i wpływ porodu na dalsze życie mamy i dziecka – położna Ewa Janiuk 
znana z programu „Po prostu położna” 
 Dlaczego warto rodzić w Strzeleckim Szpitalu – Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego 
Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich.  
 Prawdy i mity na temat opieki nad dzieckiem w pierwszych miesiącach życia – neonatolog  
dr Jarosław Bukowski. 

Szczegóły:      Partner: 

www.powiatstrzelecki.pl  

www.facebook.com/starostwostrzeleckie 

15 listopada

Nauka mistrzowi nigdy nie zaszkodzi
mówi radny Jan Zubek 

Dbaliśmy, by emocje nie były najważniejsze
mówi radny Stefan Szłapa 
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13 października 2014 odbyły się po-
wiatowe obchody Dnia Eduka-

cji Narodowej. Wszystkich zaproszo-
nych gości przywitali Starosta Strzelec-
ki Józef Swaczyna oraz Wicestarosta 
Waldemar Gaida. Powiatowe obchody 
są szczególną okazją do podziękowania 
oraz dostrzeżenia wkładu i zaangażowa-
nia nauczycieli szkół, dla których orga-
nem prowadzącym jest Powiat Strzelec-
ki. Ogrom pracy wychowawczej uhono-
rowano specjalnymi nagrodami. 

Nagrody Starosty Strzeleckigo  
otrzymali: 

W tym roku nagrodzonymi pedago-
gami są:
1.  Anna Dalibóg – Bibliotekarka Cen-

trum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelcach Opol-
skich

2  Joanna Gągalska – Nauczyciel Mło-
dzieżowego Ośrodka Wychowaw-
czego w Leśnicy.

3.  Justyna Gireń – Nauczyciel Zespołu 
Szkół Specjalnych przy DPS w Za-
wadzkiem.

4.  Anna Mainka – Pedagog Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Strzelcach Opolskich

5.  Dorota Małczak - Nauczyciel Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
w Strzelcach Opolskich

6. Joanna Polańska - Nauczyciel Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
w Strzelcach Opolskich

7.  Anna Sewruk - Nauczyciel Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Strzelcach Opolskich

8.  Dominika Swaczyna–Piechaczek - 
Nauczyciel Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Strzelcach Opolskich

Magda Michalska, absolwentka LO 
w Strzelcach Opolskich 17. paź-

dziernika odebrała Nagrodę Marszał-
ka Województwa Opolskiego „Prymus 
Opolszczyzny”. 

Nagroda przyznawana jest uczniom 
i studentom osiągającym najwyższe wy-
niki w nauce oraz sukcesy w olimpia-
dach, konkursach, turniejach, przeglą-
dach. W uroczystości wzięli udział na-
uczyciele i uczniowie opolskich szkół, 
studenci, środowisko akademickie, a tak-
że przedstawiciele instytucji edukacyj-
nych naszego regionu. Swoją obecnością 
zaszczycili też parlamentarzyści, samo-
rządowcy oraz wielu znakomitych gości.

Przypomnijmy, że Magda w ubie-
głym roku szkolnym zajęła I miejsce 
w kraju w Olimpiadzie Historycznej. 
Obecnie jest studentką I roku prawa na 
Uniwersytecie Jagielońskim. Gratuluje-
my kolejnej nagrody i życzymy powo-
dzenia i wielu sukcesów, już na niwie 
akademickiej.

Jak co roku, każda ze szkół dla mło-
dzieży, której ukończenie umożliwia 

uzyskanie świadectwa dojrzałości, mo-
że wnioskować o przyznanie stypen-
dium Prezesa Rady Ministrów dla jed-
nego swojego ucznia, który spełnia okre-
ślone warunki. Uczeń ten bowiem musi 
albo uzyskać promocję z wyróżnieniem, 
uzyskując przy tym najwyższą w szkole 
średnią ocen końcoworocznych albo wy-
kazuje szczególne uzdolnienia w co naj-
mniej jednej dziedzinie wiedzy, uzysku-
jąc w niej najwyższe wyniki, a w pozo-
stałych dziedzinach wiedzy wyniki co 
najmniej dobre. Wnioski przygotowy-
wane są przez samorząd uczniowski i są 
przedstawiane radzie pedagogicznej do 
zatwierdzenia. Stypendium przyznawane 
jest na rok szkolny od września do czerw-
ca i wypłacane jest w dwóch ratach.

W minionym roku szkolnym 
2013/2014 tylko jedna uczennica z Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących spełniła 
powyższe i niemałe wymagania, uzysku-

Ile imprez odbyło się w ciągu 
pierwszego roku działania Powiatowe-
go Centrum Kultury? 

W tym czasie Powiatowe Centrum 
Kultury w Strzelcach Opolskich zorgani-
zowało około 130 imprez, typu: koncer-
ty, kabarety, występy teatralne, spotkania 
autorskie, imprezy integracyjne, konkur-

20 października uroczyście przecięto 
wstęgę na przebudowanym odcin-

ku drogi powiatowej Jemielnica – Centa-
wa o długości 1,07 km. Przebudowa po-
legała na dostosowaniu go do wymogów 
technicznych drogi klasy zbiorczej w za-
kresie: wzmocnienia istniejącej konstruk-

17 października 2014 roku odbyło się 
uroczyste pasowanie 56 pierwszo-

klasistów w PSP nr 2. Przedtem ucznio-
wie musieli zaprezentować się w wier-
szach, piosenkach, tańcach. Program 

„Roczek” Powiatowego Centrum Kultury W Centawie lepiej się jeździ

cji drogi, poszerzenia jezdni, korekty łu-
ków poziomych i pionowych, przebudo-
wy zjazdów, odwodnienia drogi oraz jej 
poziomego i pionowego oznakowania.

Koszt inwestycji wyniósł blisko 1,3 
mln zł, a Gmina Jemielnica dołożyła swo-
ją „cegiełkę” w kwocie 100 tys. złotych.

sy, wystawy malarstwa i tematyczne, nie 
licząc odbywających się cyklicznie, czyli 
przynajmniej raz w tygodniu warsztatów 
i zajęć, np. tanecznych, warsztatów kom-
puterowych dla seniorów, jogi, warszta-
tów teatralnych.  

Skorzystało z nich ok. 8000 osób, a do 
tej liczby dodać należy jeszcze ponad 

5000 osób, które odwiedziły samą tylko 
bibliotekę i skorzystały z jej oferty.

Co było największym sukcesem, 
a co się nie udało?

Za sukces uważam przyciągnięcie do 
Centrum dzieci, młodzieży i coraz więk-
szą rozpoznawalność Centrum, nawiązy-
wanie nowych nici współpracy. 

Nie udało się…
Nie widzę pola, o którym powiedzia-

łabym, że się nie udało, choć zawsze 
chciałoby się więcej: odbiorców, partne-
rów, projektów ponadlokalnych… 

Za rok Powiatowe Centrum Kultu-
ry będzie... 

…Silniejsze  kolejnym rokiem zbie-
rania doświadczeń!

Nagroda im. Grzegorza Palki to jedno 
z najcenniejszych dla samorządow-

ców wyróżnień. Nie można sobie wy-
marzyć lepszego zwieńczenia działalno-
ści – przyznaje się ją za wybitne zasłu-
gi dla rozwoju samorządu terytorialnego 
– w dziedzinie ogólnopaństwowej oraz 
w kategorii samorządu lokalnego.

Bardzo miło nam donieść, że Starosta 
Strzelecki Józef Swaczyna otrzymał Wy-
różnienie im. Grzegorza Palki, przyzna-
ne przez Ligę Krajową.

Prymus 
Opolszczyzny    

Pasowanie na uczniaMichalina ma stypendium

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

artystyczny przygotowany przez wy-
chowawczynie klas – panią Barbarę Ma-
ciołek, Jolantę Moszko i Krystynę Ob-
rączkę oraz w wykonaniu „Małych Ak-
torów” był wspaniały.

jąc promocję z wyróżnieniem przy jed-
noczesnym uzyskaniu najwyższej śred-
niej szkoły. Tą uczennicą jest Michali-
na Kozłowska, obecnie uczennica kla-
sy IIIB Liceum Ogólnokształcącego im. 
Władysława Broniewskiego w Strzel-
cach Opolskich. Całoroczną, ciężką pra-
cę swoją zwieńczyła  wybitnym osiągnię-
ciem uzyskując średnią 5,6 ze wszyst-
kich przedmiotów.  Michalinie gratulu-
jemy serdecznie, życząc wielu sukcesów 
w ostatnim roku nauki w naszej szko-
le, a przede wszystkim połamania pióra 
na egzaminach maturalnych, którym to 
w maju 2015 roku będzie musiała stawić 
czoła. Pamiętajmy, iż w od 2015 roku eg-
zamin maturalny ma nową formułę. 

Uroczyste wręczenie dyplomów od-
będzie się w dniu 18 listopada 2014  
o godzinie 11.00  w sali koncertowej Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
im. Fryderyka Chopina w Opolu. 

Vivat nauka!

9.  Wiesława Tubek - Nauczyciel Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
w Strzelcach Opolskich

10. Jadwiga Wdowik - Nauczyciel Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
w Strzelcach Opolskich

11. Halina Wielocha – Nauczyciel Ze-
społu Szkół Specjalnych przy DPS 
w Kadłubie

12. Katarzyna Wojutyńska - Psycholog 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Strzelcach Opolskich

13. Marek Binkowski - Nauczyciel Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Zawadzkiem

14. Artur Gołdyn – Nauczyciel Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Strzel-
cach Opolskich

15. Krzysztof Kalisz - Nauczyciel Cen-
trum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelcach Opol-
skich

16. Sławomir Kossakowski - Nauczyciel 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wy-
chowawczego w Leśnicy

17. Dariusz Szczypura - Nauczyciel Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
w Strzelcach Opolskich

18. Piotr Szostok - Nauczyciel Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Strzelcach Opolskich

19. Zbigniew Wróbel - Nauczyciel Cen-
trum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelcach Opol-
skich

20. Jolanta Wojtaszak – Dyrektor Ze-
społu Szkół Specjalnych przy DPS 
w Kadłubie

21. Halina Kajstura – Dyrektor Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Strzelcach Opolskich

22. Jan Wróblewski – Dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Strzel-
cach Opolskich

Nagrodę Opolskiego Kuratora  
Oświaty otrzymali:

-  Ryszard Pagacz - Dyrektor Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych w Za-
wadzkiem.

-  Ryszard Baszuk – Dyrektor Młodzie-
żowego Ośrodka Wychowawczego 
w Leśnicy.

-  Bogusław Furman – Nauczyciel 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelcach Opol-
skich.

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała: 
Renata Hurek – Nauczyciel Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach 
Opolskich.

Medal Ministra Edukacji Narodowej 
za Długoletnią Służbę:

Medal Złoty: Wiesław Kędzierski - Na-
uczyciel Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego w Strzelcach Opol-
skich,
Srebrny Medal: Marek Rosiński – Na-
uczyciel Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego w Strzelcach Opol-
skich,
Brązowy Medal: Ilona Michali – Na-
uczyciel Poradni Psychologiczno-Peda-
gogiczna w Strzelcach Opolskich,

Medal Komisji Edukacji Narodowej 
otrzymali:

-  Adriana Hajdas – Psycholog Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Strzelcach Opolskich,

-  Wiesław Biela – Nauczyciel Zespołu 
Szkół Specjalnych przy DPS w Ka-
dłubie,

-  Marek Augustyniak – Nauczyciel 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Leśnicy.

-  Kornelia Mroszczyk – Nauczyciel 
Zespołu Szkół Specjalnych przy 
DPS w Kadłubie.

-  Irena Niewęgłowska – Pedagog Po-
radni Psychologiczno - Pedagogicz-
nej w Strzelcach Opolskich.

Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

Nagrodzeni nauczyciele z wicestarostą Waledmarem Gaidą i starostą Józefem 
Swaczyną, od lewej: Renata Hurek, Wiesław Kędzierski, Marek Rosiński, Ilona 

Michali, Adriana Hajdas, Wiesław Biela, Irena Niewęgłowska wicestarosta 
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Co nowego w Powiatowym Centrum Kultury?

„Swego nie znacie cudze chwalicie” to 
przysłowie sprawdziło się podczas od-

wiedzin delegacji  niemieckiej w Domu Pomo-
cy Społecznej w Strzelcach Opolskich. Zwie-
dzający dom pomocy społecznej, a wśród nich 
Thomas Heck, dyrektor niemieckiego domu 
pomocy społecznej, nie kryli zaskoczenia jak 
dobrze jest  wyposażony dom, a szczególnie 
gabinet do rehabilitacji i zabiegowy.   Ich uzna-
nie wzbudził również duży wachlarz  usług 
świadczonych na rzecz mieszkańców domu. 

W czasie wizyty mieszkańcy strzeleckiego 
domu swobodnie rozmawiali z gośćmi  w ich 
języku, opowiadali o codziennym życiu, o tym 
jak mieszka się im w placówce. Mówili o do-

Coraz więcej konsumentów przychodzi 
i dzwoni do mnie w sprawach ubezpiecze-

niowych, coraz więcej skarg jest składanych 
i wielu konsumentów rozważa drogę sądową. 
A wszystko niby takie proste – komplekso-
we ubezpieczenia od wszystkiego, bezpieczne 
oferty. Tylko niestety w razie zdarzenia okazu-
je się, że wiele rzeczy napisanych jest drobnym 
druczkiem lub nie jest w ogóle napisane, choć 
agent ubezpieczeniowy o tym zapewniał.

Przykładowo – konsument miał komplek-
sowe ubezpieczenie telefonu, zapewniany był 
o bezpieczeństwie w każdym zakresie. Ubez-
pieczenie obejmowało m.in. zalanie. Pech 
chciał, iż telefon wpadł mu do wody. Okaza-
ło się, iż ubezpieczenie tego typu zalania nie 
obejmuje. Konsument musi udowadniać, iż był 
to przypadek, od którego był ubezpieczony. 

Konsument miał ubezpieczenie odpowie-
dzialności cywilnej w życiu prywatnym. Z po-
wodu zaniedbania na jego posesji zdarzył się 
wypadek. Ubezpieczyciel odmawia wypłaty 
świadczenie tłumacząc, iż na zdarzenie konsu-
ment nie miał wpływu i był to po prostu nie-
szczęśliwy wypadek. A przecież np. oblodzo-
ny chodnik to ewidentnie czyjeś zaniedbanie, 
bo można go zabezpieczyć. 

Dziecko ubezpieczone było w szkole i ro-
dzice zapewniani byli, iż ubezpieczenie funk-
cjonuje również w wakacje. Jak się okazało 
w związku z wypadkiem dziecka, iż   w ostat-
niej klasie gimnazjum karencja podczas waka-
cji nie obowiązuje. 

Przedsiębiorca ubezpieczył kompleksowo 
swój sklep, m.in. od kradzieży. Spał spokojnie. 
Gdy nastąpiła kradzież, okazało się, że ubez-
pieczenie obejmuje jedynie kradzież z włama-
niem i rabunek.

Przypadków jest wiele. Udowadnianie 
obietnic jest trudne. Dlatego - żądajmy po-
twierdzenia obietnic na piśmie. Był ostatnio 
u mnie bardzo przezorny konsument, który 
właśnie tak zrobił. Agent obiecywał mu wie-
le rzeczy. 

Konsument przeglądał dokumenty i mó-
wi – Wszystko pięknie tylko ja tego nie widzę, 
gdzie to jest napisane? Na jego żądanie agent 
potwierdził mu na piśmie podpisując najistot-
niejsze kwestie ubezpieczenia, na których mu 
zależało. 

Dlatego jeśli mamy wątpliwości – pytajmy 
i wybierajmy ubezpieczenia, które naprawdę 
będą nas chronić. 

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

W dniach 9-10.10.2014 uczniowie 11 klas 
pierwszych uczestniczyli w warsztatach 

psychologicznych dotyczący szkodliwości uży-
wek takich jak narkotyki, czy legalnie dostępne 
środki psychoaktywne. W czasie zajęć ucznio-
wie zdobyli wiedzę na temat zagrożeń jakim 
są narkotyki i dopalacze. Dzięki interaktyw-
nej pracy z psychologiem obalone zostały mity, 
a przedstawiane fakty dotyczące współczesnych 
używek. Za pomocą multimediów (pokaz slaj-
dów, filmy dydaktyczne) młodzież uzyskała rze-
telną wiedzę na temat skutków zażywania narko-
tyków oraz dopalaczy. Podczas ruchowych gier 
dydaktycznych młodzież ćwiczyła takie umie-
jętności jak: zdolność twórczego myślenia, zdol-
ność asertywnej odmowy, zdolność podejmowa-
nia prospołecznych decyzji,  zdolność przewidy-
wania konsekwencji własnych zachowań.

Obserwuje się wzrost liczby młodzieży ule-
gającej uzależnieniom. Obniżeniu ulega także 

Swego nie znacie… inni nas chwalą

Warsztaty profilaktyczne

Na praktykach w Austrii

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Żądaj 
potwierdzenia 
obietnic  
na piśmie

brej opiece i o tym, że  czują się dobrze w tu-
tejszym Domu.  Wiele ciepłych słów padło pod 
adresem personelu pracującego w DPS, który 
w opinii mieszkańców, daje im poczucie bez-
pieczeństwa i stwarza atmosferę  rodzinnego 
domu. 

Z wielką przyjemnością dzielę się z czy-
telnikami dwutygodnika „Powiat Strzelecki” 
wrażeniami z wizyty zagranicznych gości, bo-
wiem z dumą możemy się pochwalić, że w na-
szym powiecie znajdują się domy pomocy spo-
łecznej, które spełniają europejskie standardy 
i sprawują należytą opiekę nad osobami star-
szymi i niepełnosprawnymi.  

 Jolanta Osuch
Dyrektor DPS

wiek młodzieży sięgającej po narkotyki, ponie-
waż są to w większości uczniowie klas pierw-
szych. Wyniki przeprowadzanych w 2013 ro-
ku badań wśród młodzieży gminy Strzelce 
Opolskie potwierdzają obserwacje i są bardzo 
alarmujące. Wynika z nich, że coraz młodsze 
dzieci mają kontakt z narkotykami i przecho-
dzą inicjację środkami odurzającymi. Chcemy 
wzmocnić działania podejmowane przez peda-
gogów i wychowawców naszej szkoły zajęcia-
mi przeprowadzanymi przez specjalistów z za-
kresu profilaktyki uzależnień. 

Mamy nadzieję, że przekazywana w czasie 
zajęć wiedza i kształtowanie umiejętności za-
chowań asertywnych przyczyni się do spadku 
zainteresowania środkami odurzającymi przez 
młodzież i zapobiegnie negatywnym skutkom 
ich nadużywania.

Mirosława Stańczak

Z dniem 6 października kolejna grupa 
uczniów z CKZiU w Strzelcach Opolskich 

rozpoczęła miesięczne zagraniczne praktyki za-
wodowe w renomowanych zakładach Styrii 
(Austria). Uczniowie klasy trzeciej w zawodzie 
elektronik i mechatronik, którzy władają języ-
kiem niemieckim i którzy ukończyli kurs języ-
ka niemieckiego zawodowego, zdobywają do-
świadczenie zawodowe m.in. w firmach Anton 
Paar (przyrządy analityczne i labolatoryjne), Ta-
gnology (systemy RFID), Holzherr (maszyny 
do obróbki drewna), Stoelzle (wyroby szklane), 
Bauer (systemy nawadniania pól)  czy Kernhof 
(naprawa pras hydraulicznych i maszyn CNC). 

Już po pierwszym tygodniu praktyk Au-
striacy są mile zaskoczeni wiedzą, umiejęt-
nościami, zaangażowaniem i rzetelnością na-
szych uczniów. Można się pokusić o stwier-
dzenie, iż uczniowie CKZiU są najlepszą wi-
zytówką naszego regionu w Styrii. Uczniom 
życzymy samych najlepszych ocen z prak-
tyki. Z uczniami przebywa na miejscu polski 
opiekun. Grupa odwiedzi w weekendy Wiedeń 
oraz stolicę regionu Styrii, czyli Graz, a pod-
czas pieszych wędrówek odkryje przepiękne 
górskie krajobrazy.  

11 października świętowaliśmy pierwszą rocz-
nicę powstania Powiatowego Centrum Kultury 
w Strzelcach Opolskich. Za nami 12 miesięcy cięż-
kiej pracy, chwile zarówno radości jak i niepew-
ności. Świętowaliśmy z tymi, którzy przez ostat-
ni rok wspierali nas, wierzyli i dopingowali. Przed 
nami kolejne miesiące i lata pracy, Podczas obcho-
dzów czas umilał nam kwartet smyczkowy Altra 
Volta oraz Sabrina Olbrich- solistka Opery Śląskiej  
w Bytomiu.

18 października odbyła się projekcja filmu „Ma-
ry’s Land’, opowiadającego o ludziach, którzy twier-
dzą, że doświadczyli bezpośredniego kontaktu  
z Maryją. To połączenie dokumentu, filmu drogi i ko-
medii, dające w efekcie obraz niebanalny. Jak widać, 
chętnych do jego obejrzenia wśród mieszkańców 
Strzelec Op. i okolic nie zabrakło. 

Trzeci tydzień października upłynął nam kon-
certowo. 21 października na naszej scenie za-
grał zespól działający w Zakładzie Karnym nr 2  
w Strzelcach Opolskich, o nazwie Paragraf 64. Ze-
spół ma w planach wydanej płyty, na której znajdą 
się 23 kawałki.

Dwa dni później, 23 października, w ramach 11 
Dni Kultury Niemieckiej, które organizowane były 
przez TSKN w Opolu,  odbył się koncert pt. „Magia 
Muzyki Niemieckiej. Zagrali Paulina Tkaczyk Oraz 
Johannes Berger.

Przed nami kolejne wydarzenia: 

Już 5 listopada  chętne szkoły zmierzą się ze 
sobą w konkursie zorganizowanym przez Powia-
tową Bibliotekę Publiczną w konkursie „ Co wie-
cie (o) powiecie”. Uczniowie będą mogli wyka-
zać się swoja wiedzą na temat powiatu strzelec-
kiego. Tego samego dnia, o godzinie 11, otworzy-
my kolejną wystawę w Regionalnej Izbie Tradycji,  
pn.:„ Odkurzona przeszłość..- zapominanie skarby 
mieszkańców Powiatu Strzeleckiego”. Dziękujemy 
wszystkim darczyńcom, bez których ta wystawa by 
nie powstała.

7 listopada o godzinie 17.00 zapraszamy ama-
torów podróżowania na kolejne Strzeleckie Spotka-
nia Podróżników.  Gośćmi spotkania będą Wojciech 
Piestrak, który opowie o Sri Lance oraz Luiza Pa-
sieka, która zrelacjonuje wyjazd autostopem za ko-
ło podbiegunowe. W przerwie między opowiadania-
mi , o godzinie 18.00 zapraszamy na wernisaż wy-
stawy Pani Krystyny  Bileńki, artystki z Rzeszowa. 
Na obie imprezy wstęp wolny.

Wszystkich tych, którzy nie wyjeżdżają na 
długi listopadowy weekend zapraszamy na wy-
stęp niekwestionowanej gwiazdy polskiej sce-
ny, Anity Lipnickiej, która zagości na scenie Po-
wiatowego Centrum Kultury wraz z Johnem Por-
terem oraz resztą zespołu. Koncert odbędzie się  
10 listopada o godzinie 19.00. Bilety w cenie 50 i 60 
zł do nabycia w Dziale Promocji Powiatowego Cen-
trum Kultury w Strzelcach Opolskich.

W dalszym ciągu można  dopisać się  na bezpłat-
ne zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży w wieku 
10-14 lat. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek 
o godzinie 18.00. Zapisy pod nr telefonu 77 412 30 
13. Zapraszamy także do brania udziału w zajęciach 
teatralnych, które odbywają się w każdą środę o go-
dzinie 15.15.

Wszystkie informacje na temat nadchodzących 
imprez oraz warsztatów, a także relacje z przeprowa-
dzonych już przedsięwzięć można znaleźć odwiedza-
jąc naszą stronę internetową www.centrum-kultury.
eu  oraz nowy profil na facebooku: www.facebook.
com/PowiatoweCentrumKulturyStrzelceOp 
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Dom Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fi lią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z fi lią 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, Kartografi i, 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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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, Kartografi i, 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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O B W I E S Z C Z E N I E     ST A R O S T Y    S T R Z E L E C K I E G O
Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013r. Nr 0, poz. 687) 
oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. 
Dz.U. z 2013r. Nr 0, poz. 267 z póżn. zm.),

z a w i a d a m i a  s i ę,
że dnia 21 sierpnia 2014r. na żądanie Burmistrza Strzelec Opolskich, reprezentującego Gmi-

nę Strzelce Opolskie z siedzibą  w Strzelcach Opolskich, Pl. Myśliwca 1, zostało wszczęte po-
stępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polega-
jącej na budowie drogi publicznej łączącej ulicę Bocznicową z ulicą Ciepłowniczą w Strzel-
cach Opolskich, na działkach:

1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:

Lp. Nr działki przed 
podziałem 

Arkusz 
mapy Obrę 

Nr działki po podziale, 
działki w liniach 

rozgraniczajacych 

Nr działki po podziale, 
działki poza liniami 
rozgraniczajacymi

1. 4251/19 18 Strzelce Op. - -
2. 4252/17 18 Strzelce Op. - -
3. 4253/5 18 Strzelce Op. - -
4. 4254/4 18 Strzelce Op. - -
5. 4255/8 18 Strzelce Op. - -
6. 4255/11 18 Strzelce Op. - -
7. 4256/1 18 Strzelce Op. 4256/3, 4256/4 4256/5
8. 4257/4 18 Strzelce Op. - -
9. 4258/4 18 Strzelce Op. - -

10. 4259/4 18 Strzelce Op. - -
11. 4260/1 18 Strzelce Op. - -
12. 4264/4 18 Strzelce Op. - -
13. 4265/4 18 Strzelce Op. - -
14. 4266/6 18 Strzelce Op. - -
15. 4266/9 18 Strzelce Op. - -
16. 228/8 2 Strzelce Op. - -
17. 228/7 2 Strzelce Op. - -
18. 229/13 2 Strzelce Op. - -
19. 229/12 2 Strzelce Op. - -
20. 229/11 2 Strzelce Op. 229/15 229/16

2. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren niezbędny 
Lp. Nr działki przed 

podziałem 
Arkusz 
mapy

Obrę Nr działki po podziale, 
działki w liniach rozgraniczajacych 

1. 266/12 2 Strzelce Op. -
2. 230/88 2 Strzelce Op. -
3. 5142/2 18 Strzelce Op. -
4. 4262 18 Strzelce Op. -

Działki nr jw przeznaczono jako teren niezbędny pod budowę kanalizacji deszczowej, budo-
wę oświetlenia ulicznego oraz pod budowę włączenia do ulicy Bocznicowej i Ciepłowniczej. 

Z dniem ukazania się obwieszczenia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa 
bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji  o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o go-
spodarce nieruchomościami.   

W terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mo-
gą w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich - Wydział Architektoniczno - Budowlany, 
ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 213, (w godzinach  pn. 800-1600, wt-pt 730-1530), zapoznać się 
z zamierzeniami wnioskodawcy.

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 20 października do 12 listopada 2014r.
Starosta Strzelecki  

Józef Swaczyna 

Strzelce Opolskie, dnia 30.09.2014r.

O B W I E S Z C Z E N I E   ST A R O S T Y   S T R Z E L E C K I E G O
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 687 z późn. 
zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. 
z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości, 
że w dniu 30 września 2014r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Burmistrza Ujazdu decyzję 

administracyjną Nr 2/14 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudo-
wie odcinka drogi gminnej nr 105758 O Kolonia w Jaryszowie, na działkach z obrębu ewidencyj-
nego Jaryszów, ark.m.1, o następujących numerach:
1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy

- 176/2 (działka 176/2 o pow. 0,0141 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale dział-
ki 176 na działki 176/1, 176/2 i 176/3; działka nr 176/1 o pow. 0,0253 ha i działka nr 176/3 
o pow. 0,0126 ha – pozostają we władaniu dotychczasowego właściciela),

- 79/1 – istniejący pas drogowy ul. Kolonia Jaryszowska,
- 79/4 (działka 79/4 o pow. 0,1557 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki 

79/2 na działki 79/3 i 79/4; działka nr 79/3 o pow. 0,0203 ha– pozostaje we władaniu do-
tychczasowego właściciela),

- 174/1 (działka 174/1 o pow. 0,0006 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki 
174 na działki 174/1 i 174/2; działka nr 174/2 o pow. 0,4334 ha– pozostaje we władaniu do-
tychczasowego właściciela),

- 173/1 (działka 173/1 o pow. 0,0111 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale dział-
ki 173 na działki 173/1 i 173/2; działka nr 173/2 o pow. 0,3049 ha– pozostaje we wła-
daniu dotychczasowego właściciela),

- 172/1 (działka 172/1 o pow. 0,0022 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki 
172 na działki 172/1 i 172/2; działka nr 172/2 o pow. 0,0668 ha– pozostaje we władaniu do-
tychczasowego właściciela),

- 155/1 (działka 155/1 o pow. 0,0148 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki 
155 na działki 155/1 i 155/2; działka nr 155/2 o pow. 1,2932 ha– pozostaje we władaniu do-
tychczasowego właściciela),

- 149/1 (działka 149/1 o pow. 0,0079 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki 
149 na działki 149/1 i 149/2; działka nr 149/2 o pow. 0,2501 ha– pozostaje we władaniu do-
tychczasowych właścicieli),

- 148/1 (działka 148/1 o pow. 0,0008 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki 
148 na działki 148/1 i 148/2; działka nr 148/2 o pow. 0,0202 ha– pozostaje we władaniu do-
tychczasowego właściciela),

- 143/1 (działka 143/1 o pow. 0,0037 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki 
143 na działki 143/1 i 143/2; działka nr 143/2 o pow. 0,1773 ha– pozostaje we władaniu do-
tychczasowego właściciela),

- 142/1 (działka 142/1 o pow. 0,0051 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki 
142 na działki 142/1 i 142/2; działka nr 142/2 o pow. 0,2249 ha– pozostaje we władaniu do-
tychczasowych właścicieli),

- 138/1 (działka 138/1 o pow. 0,0128 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki 
138 na działki 138/1 i 138/2; działka nr 138/2 o pow. 0,6696 ha– pozostaje we władaniu do-
tychczasowego właściciela),

- 134/5 (działka 134/5 o pow. 0,0160 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki 
134/2 na działki 134/5 i 134/6; działka nr 134/6 o pow. 0,6580 ha– pozostaje we władaniu 
dotychczasowych właścicieli),

- 134/3 (działka 134/3 o pow. 0,0020 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki 
134/1 na działki 134/3 i 134/4; działka nr 134/4 o pow. 0,0063 ha– pozostaje we władaniu 
dotychczasowego właściciela),

- 78/1 (działka 78/1 o pow. 0,0243 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki 78 
na działki 78/1 i 78/2; działka nr 78/2 o pow. 2,3187 ha– pozostaje we władaniu dotychcza-
sowego właściciela);

2. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren niezbęd-
ny – działka nr 122 – włączenie do drogi powiatowej i nr 79/3 – rozbiórka części starej na-
wierzchni drogi gminnej;

3. działka nr 79/1 – stanowiąca teren niezbędny, w liniach rozgraniczających pas drogowy 
(połączenie istniejącej i nowej nawierzchni drogi).
W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mo-

gą w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, 
ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211 (w godzinach pn. 800÷1600, wt.-pt. 730÷1530), zapo-
znać się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy.

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 01 października 2014r. do 28 października 
2014r.

 z up. Starosty
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału  Architektoniczno-Budowlanego

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 samochodowych,

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

UWAGA ZIMA!!!
  ZBLIŻA SIĘ CZAS NA ZIMOWĄ WYMIANĘ OPON

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

52 osobowa grupa strzeleckich seniorów od 2 do 9 października przebywała na turnusie reha-
bilitacyjno-wypoczynkowym w Lądku Zdroju, który był dotowany przez Gminę Strzelce. 

Uczestnicy korzystali z 10 zabiegów oraz codziennej gimnastyki. Podawane 3 razy w ciągu dnia po-
siłki były bardzo urozmaicone o co zadbał pensjonat Złoty Łan . Zadbał również o to by kuracjusze 
w czasie pobytu się nie nudzili – wieczorek zapoznawczy z kuracjuszami z innych miast, 3 zorgani-
zowane spacery z przewodnikiem po najbliższej okolicy, ognisko z kiełbaskami i wreszcie zabawa 
pożegnalna w restauracji przy pieczonym pstrągu w przeddzień wyjazdu. Amatorzy pieszych wędró-
wek odwiedzili Górę Trojak, Jaskinię Radochowską, bądź szlakiem udawali się do Czech po zaku-
py, choć Ośrodek zapewniał dojazd  za symboliczną opłatą. Odbyły się też wycieczki fakultatywne: 
do Pragi, Skalnego Miasta,  Złotego Stoku i Jaskini Niedźwiedzia w Kletnie. Pobyt był wyjątkowo 
atrakcyjny. Zarządowi Stowarzyszenia udało się załatwić od 18 października dwugodzinny wstęp 
bezpłatny przez 4 soboty od 13.00 do 15.00 –  na pływalnię dla seniorów niepełnosprawnych 
w tym dwie grupy po 10 osób ćwiczą 45 minutową gimnastykę w wodzie. Ponadto otrzymaliśmy  
bezpłatny karnet za 800 zł, który zostanie wykorzystany grupowo w dalszym terminie.

Seniorzy planują jeszcze w tym roku kolację wigilijną. Rok przyszły rozpocznie się zabawą kar-
nawałową, a od 16 do 23 kwietnia – powtórka turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego w Lądku 
Zdroju,  który będzie tańszy od poprzedniego. Na początku maja planowana jest 10 dniowa wy-
cieczka  po GRECJI, w czerwcu wycieczka do Wiednia – 2 dni. 10 dniowy pobyt w Piwnicznej 
w tym 2 dni we Lwowie i 2 na Słowacji planowany jest  w lipcu. Na początku sierpnia -  tania wy-
cieczka dwudniowa krajowa – BARDO –NOWA RUDA –SREBRNA GÓR z imprezą integracyjną 
(najprawdopodobniej dotowana). Na przełomie sierpnia i września odbędzie się 14 dniowy turnus 
rehabilitacyjny w Kołobrzegu, z końcem września wycieczka Berlin – Poczdam 2 dni. Sezon za-
kończony zostanie 14 dniowym dotowanym turnusem rehabilitacyjno-wypoczynkowym w Ląd-
ku Zdroju. Dla grupy lubiącej aquafitness prowadzone będą zajęcia podobnie jak w roku bieżącym, 
a z imprez integracyjnych –„ Majówka” i „Święto Pieczonego Ziemniaka”. 

Zapraszamy wszystkich seniorów z powiatu strzeleckiego, również niezrzeszonych. Biuro za-
rządu czynne w środy 9.00 -10.00 w świetlicy OPS przy ul. Krakowskiej 16.

Prezes Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorów
Janusz Wnuk

U nas zakupisz  
i wymienisz  

najtaniej opony

Seniorzy w Lądku Zdroju
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Ad multos annos!

Do wszystkich ciepłych słów, 
jakie Jubilaci usłyszeli z okazji 

urodzin, dołączamy i swoje: 
długich jeszcze wspaniałych 

lat, w jak najlepszym zdrowiu, 
samych słonecznych dni, bez 

trosk, za to pełnych uśmiechu.

Pływalnia „Strzelec” jest to wymarzone miejsce na przeżycie niezapomnianej przygo-
dy w miłej atmosferze. Oferta usługowa pływalni „Strzelec” jest skierowana bezpośred-
nio w oczekiwania mieszkańców miasta i regionu, ponadto jest odpowiedzią na potrze-
bę aktywnego spędzania wolnego czasu i uprawiania sportu. Jest formą integracji rodzi-
ny, jest sposobem na zadbanie o wygląd i dobrą kondycję psychofizyczną. Ten nowocze-
sny obiekt od momentu otwarcia odwiedziło ponad 260 tys. Klientów, co jest najlepszą 
wizytówką Centrum.

Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”  
w Strzelcach Opolskich

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

Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2013

CENTRUM REKREACJI WODNEJ I SPORTU „STRZELEC” 
W STRZELCACH OPOLSKICH 

ul. Opolska 46
47-100 Strzelce Opolskie, 

tel. 77 410 94 10
www.crwis.strzelceopolskie.pl

Z ogromną przyjemnością 
dziś przedstawiamy naszym 

Czytelnikom grono Jubilatów, 
którzy w ostatnim czasie 

obchodzili okrągłe rocznice 
swoich urodzin - 95 i 90 lat. 

25 października Jubileusz 95-lecia świętowała Pani Agnieszka Żyłka, miesz-
kanka Czarnocina. W tak ważnym dla Niej dniu z życzeniami pospieszyli 

Sekretarz Powiatu Ewelina Jelito oraz burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski.

26 października swoje 95 urodziny obchodziła Pani Wiktoria Kaldonek 
z Szymiszowa. Z koszem słodkości oraz najlepszymi życzeniami od-

wiedził ją Wicestarosta Strzelecki Waldemar Gaida.

Pan Wiktor Jochem, mieszkaniec Starego Ujazdu, Jubileusz 90 urodzin 
obchodził 6 października. Życzenia i gratulacje w imieniu Zarządu Po-

wiatu przekazał jego członek Franiszek Łupak.

Pani Agnieszka Brzoska z Ka-
dłubca gości z okazji swoich 90 

urodzin przyjmowała 14 paździer-
nika. Z życzeniami i urodzinowym 
prezentem odwiedził ją członek Za-
rządu Powiatu Waldemar Bedna-
rek.

Pani Aniela Lucyna Stadnik, mieszkająca w Górze św. Anny rocznicę 90 
urodzin świętowała 7 października. Z okolicznościowym prezentem i naj-

lepszymi życzeniami z tej okazji przybył do Jubilatki starosta Józef Swaczyna.


