PO W IAT S T R Z E LE C K I

1

ŚWIĘTO CHLEBA I CHMIELU

ogoda była rewelacyjna – jak zwykle zresztą podczas Święta Chleba. Jubileuszowa – piąta -impreza tym razem odbywała się w nieco zmienionej konwencji –
było to Święto Chleba i Chmielu. Tak wróciliśmy do dawnych tradycji piwowarskich w naszym powiecie. Tym razem jeszcze nie smakowaliśmy chmielowego
trunku z lokalnych wytwórni (może kiedyś do tego dojdzie?), ale piwo pieniło się pięknie. Polskie i czeskie, złociste i czerwone. Posmakowaliśmy nie tylko czeskiego piwa, ale i produktów regionalnych z Hranic i z powiatu strzeleckiego.
Program był tak bogaty, że od południa do wieczora w niedzielę, 28 września, w strzeleckim Parku Miejskim były tłumy. Absolutnym hitem okazał się lot balonem (na uwięzi). Tego jeszcze u nas nie było!
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Sesja Rady Powiatu
Ponad cztery godziny trwała zwołana na 24 września sesja. Najwięcej uwagi
radni poświęcili debacie oświatowej - informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Strzeleckiego za rok
szkolny 2013/2014.
Zanim jednak do niej doszło, wicestarosta Waldemar Gaida przedstawił autopoprawkę do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu, w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie powiatu na rok 2014
oraz w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej Gminie Kolonowskie (w wys. 2 tysięcy złotych).
Przedstawił również informację o pracy Zarządu Powiatu w okresie przedsesyjnym.
Radny Ryszard Nocoń: Chciałbym zapytać o kwestę dot. znieważenia funkcjonariusza publicznego – oddania sprawy do sądu.
Wicestarosta W. Gaida: – Sprawa dotyczy m.in. skargi na konkurs związany z wyłonieniem kandydata na dyrektora PCK. A że zostałem powołany jako przewodniczący komisji konkursowej, zostałem
w domniemaniu posądzony o prywatne znajomości z osobą, która została wyłoniona na
dyrektora PCK. Zarząd wystąpił do Prokuratury, która po miesiącu odmówiła wszczęcia postępowania uznając, że każdy funkcjonariusz publiczny sprawujący funkcję
w imieniu organów władzy może być przygotowany na zapytania. Obywatel nie musi wiedzieć, że konkurs jest zorganizowany w sposób określony procedurą wynikającą z ustawy i w związku z tym może dokonywać różnych czynności. Odwołaliśmy się
do sądu od tego postanowienia Prokuratury,
do dnia dzisiejszego sąd nie odpowiedział,
co znaczy że coś będzie się działo. Nie może
być tak, że osoba postronna, nie uczestnicząca w konkursie, dokonuje oceny kolegialnej pracy komisji złożonej z przedstawicieli Rady, Zarządu, pracowników Starostwa,
w oparciu o jakieś domniemania. Będziemy czekać na zakończenie postępowania, co
wymaga czasu.
W następnym punkcie obrad przewodniczący Rady Henryk Bartoszek poinformował, że Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie:
1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2014 r.,
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których
mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
3) informację o przebiegu wykonania za
pierwsze półrocze 2014 roku planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat
Strzelecki - Szpitala Powiatowego im.
Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach
Opolskich
4) informację o przebiegu wykonania za
pierwsze półrocze 2014 roku planu finansowego samorządowej instytucji
kultury, dla której Organizatorem jest
Powiat Strzelecki - Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.
Pozostałe komisje problemowe zaopiniowały projekt uchwał w tych sprawach
również pozytywnie, a radni uchwały przyjęli jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad była debata
oświatowa.
Wicestarosta W. Gaida zaproponował inną niż w poprzednich latach formułę. –Najpierw swoje placówki przedstawią dyrektorzy, a następnie przedstawimy dane statystyczne obrazujące sytuację w oświacie.
Następnie swoje placówki przestawili
przy pomocy prezentacji multimedialnej dyrektorzy:
• Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Op. – H.
Kajstura,
• Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Strzelcach Op. – J. Wróblewski,
• Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie – J. Wojtaszak,
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Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem – A. Bujmiła,
• Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leśnicy – A. Góra,
• Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Leśnicy – R. Baszuk,
• Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Strzelcach Op. – B. Kemska-Guga,
• Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Górze św. Anny – D. Kupny.
Prezentacja zakończyła się przedstawieniem przez wicestarostę W. Gaidę danych statystycznych obrazujących sytuację
w oświacie.
Radny Piotr Szuba: – Debata oświatowa to dobry moment na przeanalizowanie
wizji strategii funkcjonowania oświaty powiatu strzeleckiego oraz poznania problemów, jakie nurtują nasze placówki oświatowe. Oprócz problemów, bolączek które są
tematem każdego posiedzenia Komisji Edukacji pragnę przypomnieć, że staramy się
osobiście odwiedzać te placówki i pomagać rozwiązywać problemy. Jest też dobrym
momentem do zaprezentowania wszystkich
sukcesów, które są efektem pracy wspaniałej
kadry nauczycieli, którzy wspólnie z uczniami mogą osiągać sukcesy. Wizja funkcjonowania placówek oświatowych w powiecie strzeleckim to oczywiście problem demografii, który przewija się notorycznie na
każdej debacie oświatowej. Jest to również
dobry moment, by poznać państwa opinię
w zakresie wizji funkcjonowania placówek
oświatowych. Tak jak powiedział wicestarosta – te wszystkie programy są elementem
dalszego materiału, do dalszej pracy nie tylko dyrektorów placówek oświatowych, ale
również nas jako radnych, a przede wszystkim Komisji Edukacji. Komisja Edukacji
oczywiście zaopiniowała materiał pozytywnie i też podpisujemy się pod tym, że kolejnym ważnym wyznacznikiem jest współpraca między gminami na terenie powiatu – wspólna wizja, wzajemne zrozumienie w zakresie ilości uczniów, która będzie
skutkować większym naborem do placówek oświatowych z terenu powiatu strzeleckiego. W tym miejscu chciałbym serdecznie
podziękować dyrektorom za ciężką, ogromną pracę w rozwój placówek. Dziękuję państwu oraz wszystkim nauczycielom za tę
pracę. Prezentacja w 100% oddała problemy
i plusy placówek oświatowych.
Radny Norbert Lysek: – Dawno nie
spotkałem się z tak szczegółową prezentacją, dzięki której bez wizyty w placówkach
można wywnioskować, że w tej dziedzinie
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op. jest
przodujące. Myślę, że trudno znaleźć drugi taki powiat. Ale muszę też dodać w kontekście ostatniego slajdu zawierającego zapis: „Dzisiaj liceum, jutro studia”. Dobrze to
brzmi, ale chciałbym wiedzieć, czy w ogóle prowadzi się rejestrację ile absolwentów
CKZiU czy też liceum kształci się dalej. Jaki to jest procent? Poza tym, czy śledzi się
dalsze losy absolwentów – gdzie znajdują
zatrudnienie, jaki procent wyjeżdża na zachód? Nurtuje mnie jeszcze jedna kwestia.
Zaprezentowano współpracę z różnymi krajami: Holandią, Niemcami itd. Myślę, że powinniście pomyśleć jak nawiązać współpracę z krajami zza wschodniej granicy, bo tam
nas potrzebują w zakresie naszych doświadczeń. W zakresie szkolnictwa specjalnego
wyrażam pełne uznanie dla tego, co zrobiono. Gdyby wszystkie nadzorowane dziedziny działalności były tak ułożone jak oświata, byłoby bardzo dobrze.
Wicestarosta W. Gaida: – Organ prowadzący nie ma możliwości śledzenia losów
absolwentów, może to robić jedynie szkoła. Dyrektorzy CKZiU, ZSO i ZSP ankietują swoich absolwentów na poziomie zdania matury i wyboru kierunku dalszej edukacji. Część, ok. 50%, tej wiedzy powraca do
szkół. Niestety, nie istnieje w Polsce system
badania losów absolwentów po zdaniu matury czy egzaminu zawodowego. Praktyki,
wymiany młodzieży wynikają w dużej mierze z oferty programów europejskich - w ramach staży i umów partnerskich między samorządami. Od 2 lat CKZiU aktywnie ko-

rzysta z tej formy rozszerzenia oferty edukacyjnej. Dwa tygodnie praktyki na promie,
pobyt w pensjonacie w Austrii czy Niemczech, bądź obsługa w hotelu w Chorwacji
to dodatkowy atut. Nauka języków w szkole
ułatwia uczniom korzystanie z praktyk. Realizowane projekty europejskie to rozszerzenie możliwości zawodowych, np. o uprawnienia elektryczne, spawalnicze, wózka widłowego, samochodu osobowego, pilota wycieczek, języków na poziomie zawodowych.
To pozwala na wzmocnienie pozycji ucznia
na rynku pracy. Niestety, Traktat z Schengen
i uwolnienie rynku pracy na terenie „starej”
Europy spowodował, że znacząca grupa absolwentów, szczególnie kształcenia zawodowego opuszcza naszą ojczyznę. Przywołam stary już przykład Metchemu w Opolu,
gdzie po uruchomieniu pierwszego oddziału
uczniowskiego z obrabiarką sterowaną numerycznie na poziomie szeregowym a praktyką w Metchemie na poziomie produkcyjnym, cała klasa dostała ofertę pracy. Zgłosiło się na nią 9, a po miesiącu nie został ani
jeden. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo
prosta: 1,5 tys. zł wynagrodzenia a 1,5 tys.
euro nie dawało żadnej alternatywy. Wszyscy mieli prawo wyjechać. Nie mamy żadnego systemowego czy regionalnego rozwiązania na poziomie województwa czy
na bazie powiatu, aby tego absolwenta zatrzymać. O jakości kształcenia świadczy, że
uczeń bez problemu znajduje zatrudnienie
i tę pracę utrzymuje, także na zachodzie.
Dyrektor CKZiU Halina Kajstura: –
Część absolwentów technikum idzie na studia dzienne, częściej nasi absolwenci podejmują pracę i studiują zaocznie. Co roku wygląda to trochę inaczej, są to spore wahania,
w tym roku ok. 40% ma zamiar szukać pracy za granicą. Przy okazji absolwentów, tym
co nas boli jest to, że uczniowie zasadniczej
szkoły zawodowej mają praktykę w zakładach, które nie oferują im miejsc pracy po
zakończeniu nauki. Szkolenie w zasadniczej
szkole zawodowej wygląda tak, że zatrudnia
się ucznia jako pracownika młodocianego po
to, by przez 3 lata mieć pracownika i refundację. Dlatego absolwenci jednak poszukują pracy na Zachodzie. Brakuje nam w Polsce systemu, że pracodawca szkoli pracownika dla siebie na przyszłość. Co do praktyk
zagranicznych, jest to fajna rzecz, ale przytrafiło nam się, że uczniowie szukają potem pracy w tych hotelach. W ubiegłym roku nasi mechatronicy po miesięcznej praktyce w Austrii zarobili 1 tys. euro. Ta praca za
graniczą zaczyna ich kusić. Za granicą w zupełnie inny sposób traktowani są uczniowie
na praktyce.
Wicestarosta W. Gaida: – Wyzwaniem
dla powiatu będzie wzmocnienie kształcenia zawodowego. To przez silną bazę pracowni przedmiotowych z urządzeniami produkcyjnymi, uczniowie będą przygotowani
do szybkiego podjęcia pracy przy produkcji. Myślę, że wychowaliśmy się wzajemnie
w relacjach edukacja-samorząd-szkoła z dyrektorami jako zespół. Zawsze będę podkreślał, że zbudowanie zespołu ludzi, którzy
wzajemnie „czują” temat, są emocjonalnie
związani z tym, co robią i czasem rozumieją się bez pism, daje efekt. Ludzie tacy potrafią budować publiczne zespoły w ramach
swoich struktur organizacyjnych, jakimi są
szkoły. Czy w tym kierunku powiat dalej będzie szedł? Trudno powiedzieć, zobaczymy,
jakie będą inne elementy zewnętrzne. Za to,
co już udało się zrealizować, należą się słowa podziękowania dla dyrektorów, państwa
zespołów nauczycielskich, dla zespołu jakim jest Powiat Strzelecki.
Dyrektor ZSP w Zawadzkiem Ryszard Palacz: – W liceum w Zawadzkiem
mamy bazę absolwentów od pierwszych absolwentów do ostatnich. Gromadzimy nie
tylko ich losy, ale i adresy (oczywiście nie
wszystkich). Jeszcze jeden problem związany z oświatą, ale niezależny od powiatu.
Obserwuję, że głównym problemem oświaty zaczyna być bardzo wielkie zróżnicowanie młodzieży, która przychodzi do szkoły. To dotyczy oczywiście nauczania, ale
to zróżnicowanie jest tak ogromne, że oso-

Delegacja Soest w starostwie

września 2014 r. starosta Józef
Swaczyna i wicestarosta Waldemar Gaida spotkali się z delegacją
z Gimnazjum Conrada von Soest, z którym współpracuje od wielu lat Liceum
Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich.
W tym roku ma miejsce 20. rocznica
współpracy pomiędzy tymi szkołami na
płaszczyźnie wymiany międzynarodowej uczniów. Dyrektor Gimnazjum Conrada von Soest Andreas Heinhoff objął
swoje stanowisko w zeszłym roku, więc
była to jego pierwsza wizyta w naszym
mieście.

by postronne nie zdają sobie sprawy. Jest
młodzież, która błyskawicznie robi wszystko i jest młodzież, która na poziomie liceum
na problemy z dodawaniem liczb całkowitych względnych.
Wicestarosta W. Gaida: – Nie jest tak,
że nam się udaje wszystko. Bolączki na bieżąco są analizowane, w układzie budżetowania tegorocznego udało się coś już zacząć.
Kolejny projekt budżetu i budżet na 2015
r. zakłada pewne inwestycje, ale proszę pamiętać o jednym: nasze dochody, w tym na
inwestycje, jeśli są przeznaczone w danym
roku na drogi, nie mogą znaleźć odniesienia
w wydatkach majątkowych oświaty. Myślę,
że wspólnie powalczymy w nowej perspektywie o duże pieniądze oświatowe z pieniędzy zewnętrznych, także środków europejskich. One dają takie możliwości, jakie
mamy pomysły. Jest to więc kwestia zbudowania ciekawych pomysłów, wielopłaszczyznowych, nie punktowych. Wszystko
oczywiście będzie zależało od losów tej Rady w perspektywie wyborów, ale to nie jest
najważniejsze. Ważniejsze są sytuacje, niezależnie od składu Rady, aby widzieć jedno
dobro, a mianowicie nasze następne pokolenia. Zawsze podkreślam, że dziurę w drodze widać, a brak odpowiedniej wiedzy, edukacji, kompetencji – nie zawsze. Najgorzej,
gdy niekompetentny, a posiadający niby
kwalifikacje (czego u nas nie ma) wchodzi
na rynek pracy. Dążymy do tego, by najważniejsze stało się, jakie uczeń ma kwalifikacje, co umie i zdobywa w ramach doświadczenia, praktyk, stażu.
Po przerwie radni przyjęli jednogłośnie:
- projekt uchwały zmieniającej uchwałę
Nr XLI/430/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
określenia zadań realizowanych przez
Powiat Strzelecki, na które przeznacza
się w 2014 r. środki PFRON i wysokości środków na ich finansowanie
- projekt uchwały Nr XLVI/479/14 zmieniającej Uchwałę Nr XLV/463/14 Rady
Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok
2014 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Op.
- projekt uchwały Nr XLVII/480/14
w sprawie pozbawienia kategorii dróg
powiatowych drogi nr 2276 O ul. Budowlanych w Strzelcach Op. i drogi
nr 2277 O ul. Budowlanych – boczna
w Strzelcach Op.
- projekt uchwały w sprawie poparcia
„Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu na
2015 r.” Starosta J. Swaczyna dopowiedział: - Istnieje obawa, że w roku 2015
finansowanie może być uzależnione od
liczby ubezpieczonych. A ta liczba spada,
więc zachodzi obawa, że będzie spadek
kontraktów w całej Opolszczyźnie.
- projekt uchwały Nr XLVII/482/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na procedurę konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum
Kultury w Strzelcach Opolskich
- projekt uchwały Nr XLVII/483/14
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (wraz z autopoprawkami)
- projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
W punkcie „interpelacje” głos zabrało
dwóch radnych.
Radny N. Lysek: - Kilka miesięcy temu
złożyłem interpelację w sprawie uporządkowania ruchu drogowego we wsi Izbicko. Po dłuższym okresie czasu, otrzymałem
po terminie odpowiedź, że będzie spotkanie kompetentnych przedstawicieli w Urzędzie Gminy w Izbicku. W spotkaniu uczestniczyli: radny Szłapa, pracownicy Wydziału Dróg oraz ja. Podjęliśmy pewne ustalenia. Od spotkania minęły prawie 2 miesiące,
w sprawie nic się nie działo, a przecież chodzi o drobne sprawy. Ja to odbieram w kategorii lekceważenia czynnika społecznego. Miał być postawiony znak informujący
o tym, że jest tam parking i miała być barierka. Nic się nie zdarzyło.
Radny Janusz Żyłka: - W przegłosowanym przed chwilą protokole był zapis, że
wniosek Komisji Budżetu sprzed 2 miesięcy
zostanie rozpatrzony przez Zarząd, a my dostaniemy opinię. Był to w zasadzie wniosek

dotyczący spotkania z burmistrzami i wójtami w sprawie partycypacji w kupnie przez
szpital pewnego sprzętu. Wniosek został
przez koalicję odrzucony. Komisja Budżetu, która ten wniosek przegłosowała w stosunku 4:1, nie otrzymała do dzisiaj stanowiska Zarządu Powiatu. To też jest kwestia
lekceważenia.
Druga sprawa jest jeszcze bardziej bulwersująca. Przez 2 lata Komisja Rewizyjna
i Komisja Budżetu starały się o te najprostsze sprawy zadbać w postaci harmonogramu
koszenia trawy i harmonogramu wykonywania remontów cząstkowych. Po monitach
otrzymaliśmy taki materiał pod koniec roku 2013 jako wyjściowy na 2014. Złożyłem
skargę w oparciu o dokument, który otrzymaliście państwo od Zarządu Powiatu nt.
częstotliwości wykonywania robót najprostszych. Nie żądaliśmy robót inwestycyjnych,
których w tym roku jest sporo. Chwała za to,
ale nie umiemy wytłumaczyć najprostszych
spraw: dlaczego nie jest wykoszona trawa,
dlaczego nie jest postawiony znak od kilku
miesięcy i dlaczego dziura nie jest załatana
tak, jak powinna być. Na skargę dostałem
odpowiedź (która była rozpatrzona nie w terminie zgodnym z Kpa), że to co dostaliśmy
po 2 latach oczekiwania, było tylko orientacyjnym harmonogramem robót planowanych. Poza tym zdecydowano, bez powiadomienia szanownej Rady Powiatu, o dwukrotnym koszeniu poboczy w ciągu roku.
Od dwóch lat przekazywano, że dostaniemy harmonogram uwzględniający terminy 3
koszeń. Sięgnąłem do protokołów z Komisji
Rewizyjnej, która w 2012 r. prosi o „informację która dotarłaby do radnych. Może być
to informacja coroczna zawierająca określenie terminów łatania dróg, wymiany oznakowania. Mając taką informację, radny zapytany w swoim środowisku będzie potrafił udzielić rzetelnej informacji. Jest to swoiste zobowiązanie Wydziału Dróg dla siebie,
mobilizowanie się i zarazem pełna i konkretna informacja dla radnego, który może
to sprawdzić i rozliczyć”. Następstwem tego
w 2013 r. „Komisja jednogłośnie jeszcze raz
prosi o opracowanie informacji dla radnych
w zakresie harmonogramu”. Otrzymaliśmy
informację, ale Komisja stwierdza, że jest to
kompletnym nieporozumieniem. W grudnia
2013 r. „mamy tylko jedną uwagę, aby zaznaczyć, że otrzymany na wniosek Komisji harmonogram prac na drogach został Komisji dostarczony i dzięki temu radni potrafią skutecznie komunikować się z mieszkańcami powiatu w zakresie terminów stałych
prac”. Cieszyliśmy się, że po 2 latach oczekiwania dostaliśmy tak trudną do zdiagnozowania informację. Dziś jest nam po prostu wstyd. Mnie chodzi o to, by najprostsze sprawy, które nie wykraczają poza strategiczne, za które odpowiada Zarząd i cała
Rada, były realizowane.
Starosta J. Swaczyna: – W pewnych
obszarach ma pan rację, a innych – nie. Firma, która wygrała przetarg nie robi nic, nie
odpowiada na maile, telefony, nawet nie
chce się ze mną spotkać. Ma podpisaną
umowę, terminy już minęły. Ale co to zwykłego mieszkańca obchodzi. Nie mam jeszcze takiej mocy, by powiedzieć wykonawcy, że ogłaszam nowy przetarg i cała machina rusza od nowa. Pan jako człowiek zajmujący się tą tematyką od 25 lat zna to, niech
pan prześledzi jacy są wykonawcy. Mogę ubolewać, że na terenie powiatu nie ma
firmy, która potrafi wykaszać trawę i musimy sprowadzać firmę spod Bielska. I to firmę nierzetelną, z którą spotkamy się pewnie w sądzie. Co do łatania dziur po zimie.
Co z tego, że pracownicy wydziału zamówień publicznych pracowali po godzinach,
jeśli nie było odpowiednich warunków atmosferycznych na wykonywanie tych prac.
Możemy się zakrzyczeć, ale żyjemy w takich, a nie innych realiach prawnych. Być
może w nowej Radzie będzie pan członkiem
Zarządu lub starostą, może ja będę z drugiej
strony i być może będziemy inaczej rozmawiać. Kiedyś pewne sprawy załatwiało się
szybciej, a przy obecnej machinie biurokratycznej jestem bezsilny. Byłem w niedzielę
w Spóroku i tam też słyszałem, że nie potrafimy rowów wykosić. W tym roku trzech
wykonawców, którzy wygrali przetarg, zrezygnowało w ostatniej chwili z podpisania
umowy. To przedłuża procedurę przetargową. W kwestii wniosku Komisji Budżetu –
po sesji lipcowej Zarząd polecił wysłać pisma do gmin o wsparcie. Gmina Izbicko odpowiedziała pozytywnie na apel i dała 5 tys.
zł. pozostałe gminy odmówiły z powodu
braku środków.
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Druga Biała Sobota

ez kolejki do: kardiologa, endokrynologa, dermatologa, urologa, rehabilitanta. Niemożliwe? MOŻLIWE. Tylko w Powiecie Strzeleckim.
Wszystko dzięki drugiej edycji Białej Soboty. Do poradni specjalistycznych
na Opolszczyźnie czeka się miesiącami,
w niektórych najbliższe terminy przyjęć
to styczeń lub luty 2015. Nieco lepiej jest
w poradniach przy naszym szpitalu - ale
ze dwa miesiące też trzeba czekać.
Za to u nas czekać się nie będzie!
15 listopada Zarząd Powiatu Strzeleckiego zaprasza na drugą Białą Sobotę. Z porad specjalistów skorzysta ok. 320
mieszkańców naszego powiatu. Przyjmować będzie: 2 dermatologów, 5 kardiologów, 2 endokrynologów, 1 urolog oraz 1
rehabilitant ze specjalnością dziecięcą.

W

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 - również jego upoważnienie. Przypominamy, że ci mieszkańcy
naszego powiatu, którzy korzystali już
z porad lekarza podczas pierwszej edycji
Białej Soboty, nie mogą zapisać się do lekarza tej samej specjalności.
Każdy pacjent, który zarejestruje się
do wybranego specjalisty, trafi do niego już z wynikami bezpłatnych badań,
wykonanych wg wskazań: do kardiolo-

OFERTY PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Gogolińska 2 a, 47-100 Strzelce Opolskie, tel. 462 18 10

ga z wynikami morfologii, oznaczonym
poziomem cukru i cholesterolu, EKG,
zmierzonym ciśnieniem. Wcześniejsze badania do endokrynologa obejmują: TSH, FT4, morfologię i poziom cukru. Do urologa - wyniki badania moczu., w tym u mężczyzn powyżej 45 roku życia – badanie PSA.
Do rehabilitanta mogą zgłaszać się
rodzice zarówno malutkich dzieci, jak
i tych starszych, nawet w wieku do 18 lat.
Ci, którzy niepokoją się, czy ich dziecko
od samego początku rozwija się prawidłowo, zgodnie z tzw. „krokami milowymi” u niemowlaka, jak i ci, którzy chcą
się upewnić, czy ich kilku- czy kilkunastolatek nie ma np. wad postawy.

Pamiętamy o Śląskim Katyniu

sobotę, 27 września br. na tzw.
Polanie Śmierci w pobliżu Barutu, zwanej „Śląskim Katyniem” odprawiono uroczystą Mszę św. i odbyły się
uroczystości upamiętnienia ok. 200 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zgrupowania kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”, operującego w regionie Podbeskidzia i Śląska.

PSYCHOLOG Z PRZYGOTOWANIEM
PEDAGOGICZNYM
INZYNIER BUDOWY/ TECHNIK
BUDOWY
POMOC BIUROWA KIEROWNIKA
BUDOWY
DORADCA KLIENTA INDYWIDUALNEGO
ALIOR BANK

STRZELCE OPOLSKIE

GERMANISTA DO BIURA TŁUMACZEŃ

STRZELCE OPOLSKIE

PROJEKTANT KONSTRUKTOR

JEMIELNICA

SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW
SUROWCA DRZEWNEGO
PRACOWNIK BIUROWY
OBSŁUGA RECEPCJI/ SPRZĄTANIE
POKOI

STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE
OPOLSKIE
STRZELCE
OPOLSKIE

DORADCA
KLIENTA

KRAPKOWICE

SPRZEDAŻ TELEFONICZNA –
SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA

STRZELCE
OPOLSKIE

PRZEDSTAWICEL HANDLOWY POMIOAROWIEC

ZAWADZKIE

SPRZEDAŻ W BRANŻY MIĘSNEJ

PIOTRÓWKA

SPRZEDAWCA ART. ELEKTRYCZNYCH

STRZELCE OPOLSKIE

SPRZEDAWCA
W SKLEPIE MIĘSNYM

STRZELCE OPOLSKIE

SPRZEDAWCA
KONSULTANT SPRZEDAWCA

STARY UJAZD
JEMIELNICA

KELNER
KELNER/KELNERKA

STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE
OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE

KELNER - BARMAN
KUCHARZ/KA
KUCHARZ/KA

STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE
JEMIELNICA

PRACOWNIK BUDOWLANY

MECHANIK SAMOCHODOWY

WEDŁUG ZLECEŃ
(STRZELCE OPOLSKIE)
STRZELCE OPOLSKIE
(KRONOSPAN)
STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE
OPOLSKIE
STRZELCE
OPOLSKIE

LAKIERNIK SAMOCHODWY

BORYCZ

MECHANIK SAMOCHODOWY

OPOLE

MECHANIK PRACOWNIK SERWISU
OPON

STRZELCE OPOLSKIE

OBSŁUGA KLIENTA SERWIS OPON
MECHANIKA POJAZDOWA

STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie średnie techniczne(mechanik)

KIEROWCA SAMOCHODU
CIĘZAROWEGO
KIEORWCA SAMOCHODU
CIĘŻAROWEGO
KIEORWCA SAMOCHODU
CIĘŻAROWEGO
KIEROWCA SAMOCHODU
CIŻĄROWEGO
LABORANT BADAŃ METALI
TOKARZ - LABORANT

TRANSPORT
MIĘDZYNARODOWY
TRASY MIĘDZYNARODOWE

ŚLUSARZ - SPAWACZ

STRZELCE OPOLSKIE

FREZER

RASZOWA

POMOC KUCHENNA

PRACOWNIK BUDOWLANY
ZBROJARZ
MECHANIK, OPERATOR MASZYN
ROLNICZYCH

Czesi na Górze św. Anny
27

września w ramach projektu „Polsko-Czeskie wariacje smakowe
i kulturowe” nasz powiat odwiedziła grupa 32 osób z czeskich Hranic. Między innymi byli to przedstawiciele władz powiatu ołomunieckiego oraz lokalni producenci takich regionalnych produktów,
którzy następnego dnia mieli zaprezentować swoje wyroby podczas Święta Chleba i Chmielu.
W sobotę hranicka delegacja zwiedziła piękne okolice Góry Świętej Anny, natomiast w niedzielę podbijali serca i podniebienia Strzelczan.
Cały projekt współfinansowany jest
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków
Budżetu Państwa. Przekraczamy granice.
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75 rocznica Państwa Podziemnego

września br. w 75 rocznicę rozpoczęcia tworzenia struktur Polskiego Państwa Podziemnego odbyła
się Msza Św. w kościele p.w. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich, po której
poczty sztandarowe oraz przedstawiciele
władz samorządowych, a także jednostek
samorządu terytorialnego oraz mieszkańcy naszego powiatu złożyli wieńce pod
pomnikiem ku czci Ofiar Wojen i Przemocy. Powiat Strzelecki reprezentowali Starosta Józef Swaczyna, Wicestarosta
Waldemar Gaida oraz Członkowie Zarządu Powiatu Strzeleckiego Jan Zubek
i Waldemar Bednarek. Tego dnia miało miejsce również uroczyste otwarcie
wystawy w Powiatowym Centrum Kultury pt. „My z niego wszyscy - 75 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego”.
Wystawę oglądać można do 31 października br. w Powiatowego Centrum
Kultury - od poniedziałku do piątku
w godzinach 10:00-16:00.

MIEJSCE
WYKONYWANIA
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
- uprawnienia w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem lub
tyflopedagogiki lub surdopedagogiki, bądż deklaracja o podjęciu
dokształcania w zakresie wymienionych specjalności
- wykształcenie min. techniczne
- wykształcenie wyższe, średnie
- obsługa programów: Exel, Word
- wykształcenie min. średnie
- biegła obsługa komputera (EXEL),
- mile widziane doświadczenie
- wykształcenie wyższe / Germanistyka
- b.dobra znajomość j.niem.
- wykształcenie wyższe inż. budowlane konstruktor
- znajomość j.niem. mile widziany
- wykształcenie wyższe, kierunek leśny lub ochrona środowiska
- prawo jazdy kat.B
- biegła znajomość j.ang.
- wykształcenie min. średnie
- biegła znajomość j. niemieckiego
-wykształcenie średnie
- obsługa komputera, komunikatywność, odpowiedzialność
- doświadczenie zawodowe mile widziane.
- doświadczenie w obsłudze klienta, nastawienie na realizację celów,
komunikatywność
-prawo jazdy kat. B samochód
- wykształcenie średnie
- podstawa pracy na komputerze
- elokwencja
- min.wykształcenie średnie
- umiejętności techniczne
- dobra znajomość komputera
- prawo jazdy kat. B
- doświadczenie mile widziane w branży budowlanej
- wykształcenie zawodowe, handlowe
- mile widziane doświadczenie
- znajomość obsługi kasy fiskalnej
- wykształcenie handlowe
- obsługa komputera
- znajomość branży elektr.
- wykształcenie min. zawodowe
- obsługa klienta
- mile widziana umiejętność obsługi kasy fiskalnej
- doświadczenie
- wykształcenie średnie
- obsługa komputera i urządzeń biurowych
- wykształcenie średnie
- komunikatywna znajomość języka angielskiego i niemieckiego
------------------ wykształcenie gastronomiczne
- mile widziana książeczka sanepidowska
- wykształcenie średnie
- mile widziane doświadczenie
- wymagane doświadczenie
- Średnie zawodowe, - książeczka sanepidowska
- doświadczenie zawodowe pracy w kuchni
- wykształcenie zawodowe
- Docieplenia budynków, murowanie
- mile widziane prawo jazdy kat. B
- Średnie, zawodowe
- uprawnienia na zagęszczarkę
- wykształcenie zawodowe, średnie
- doświadczenie jako zbrojarz
- wykształcenie min. zawodowe
- spawacz, mechanik, mechanik samochodowy
- wykształcenie zawodowe
- samodzielność
- mechanik samochodów ciężarowych
- wykształcenie zawodowe,
- chęć do pracy
- zasadnicze zawodowe – mechaniczne
- obsługa maszyny do klimatyzacji,
- obsługa maszyn do ogumienia, - posługiwanie się komputerem
- prawo jazdy kat.B
- wykształcenie zawodowe
- obsługa geometrii, urządzeń diagnostycznych, maszyn wymiany opon

STANOWISKO

STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE

STRZELCE OPOLSKIE
TRASY
MIĘDZYNARODOWE
ZAWADZKIE
ZAWADZKIE

ŚLUSARZ

RASZOWA

MALARZ KONSTRUKCJI STALOWYCH
OPERATOR CNC
OPERATOR TRAKA TAŚMOWEGO
PRACOWNIK OCHRONY BEZ LICENCJI

STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE
KOLONOWSKIE
STRZELCE
OPOLSKIE
OLSZOWA

PRACOWNIK OCHRONY
PRACOWNIK OCHRONY
FIZYCZNEJ BEZ LICENCJI
PAKOWACZ TOWARU
OPERATOR MASZYN
MONTER WIĄZEK
OPERATOR PRODUKCJI
MAGAZYNIER
OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH
MAGAZYNIER

ZIMNA WÓDKA
OLSZOWA
PRZYUCZENIE DYLAKI
DOCELOWO
STRZELCE OPOLSKIE
DYLAKI
STRZELCE
OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE

OPERATOR ŁADOWARKI
OPERATOR ŻURAWIA
POMOCNIK OPERATORA
OPERATOR SUWNICY
MONTER
MONTER SIECI ZEWNĘTRZNYCH

ZAWADZKIE
STRZELCE OPOLSKIE
(KRONOSPAN)
STRZELCE
OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE
ZAWADZKIE
ZAWADZKIE
STRZELCE OPOLSKIE
(KRONOSPAN)

MECHANIK WÓZÓW WIDŁOWYCH

SZYMISZÓW

FRYZJER
MECHANIK UTRZYMANIA RUCHU

STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE

ELEKTRYK

ZAWADZKIE

POMIAROWY

STRZELCE OPOLSKIE

OPERATOR OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

STRZELCE OPOLSKIE

OPERATOR DŹWIGU KALMARA

STRZELCE OPOSLKIE

OPERATOR KOPARKI

- prawo jazdy kat C+E
- kurs na przewóz rzeczy, - transport ponadnormatywny
- prawo jazdy kat. C+E,
- kurs na przewóz rzeczy,, - doświadczenie - wymagane
- prawo jazdy kat. C+E,
- mile widziane uprawnienia na HDS
- mile widziane wykształcenie jako kierowca – mechanik,
- mile widziana znajomość języka niemieckiego
- wykształcenie zawodowe
- znajomość właściwości metali i przeprowadzania badań
- wykształcenie zawodowe,
- obsługa tokarzu
- wykszt. zasadnicze zawodowe techniczne
- doświadczenie min. 2 lata
- uprawnienia MAG, znajom. rys. tech.
- wykształcenie zawodowe
- doświadczenie 5 lat w zawodzie
- średnie (technikum mechaniczne)
- umiejętność obróbki spawania
- wykształcenie zasadnicze zawodowe techniczne
- min. 2 lata doświadczenia
- wykształcenie kierunkowe
- obsługa traka taśmowego
- prawo jazdy kat. B
- własny samochód
- obsługa komputera,
- praca w zespole, niekaralność
- doświadczenie zawodowe - wymagane
- wykształcenie min. zawodowe
-wykształcenie zawodowe,
- wykształcenie zawodowe,
- wykształcenie średnie
- mile widziana obsługa komputera
- uprawnienia do obsługi wózków widłowych
- zasadnicze zawodowe
- operator wózków widłowych
- wykształcenie min. średnie
- mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych
-------- doświadczenie na podobnym stanowisku
- uprawnienia na ładowarki klasy II lub Ł-34
- uprawnienia na żurawie przenośne II Ż
- Wykształcenie zawodowe
- uprawnienia: SI lub SII z koniecznością rozszerzenia uprawnień w
ciągu 2 m-cy od zatrudnienia
- obsługa suwnicy S-II oraz szlifierek kątowych
------------ wykszt. zawodowe
- prawo jazdy kat. B
- doświadczenia
- wykształcenie zasad. zawod.
- wykszt. zawodowe mech.
- doświadczenie
- wykształcenie zasad. zawodowe
- doświadczenie, upr. SEP do 1kV
- wykształcenie średnie (leśne)
- doskonała organizacja pracy
- mile widziana znajomość branży drzewnej
- wykształcenie średnie techniczne
- dobra organizacja pracy, sumienność
- upr. energetyczne gr II E
- mile widziane doświadczenie
- wykształcenie min. zawod.
- odpowiedzialność, dyspozycyjność
- uprawnienia, doświad. Mile widziane
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Całkiem udana
kadencja

Radni oceniają kadencję

Ten szczebel administracji samorządowej
nie do końca jest przemyślany

- mówi radny
Jan Bogusz

- mówi radny Janusz Żyłka

W

działalności Samorządu Powiatowego znacząca część środków finansowych to środki subwencyjne, które stricte kieruje się na wyznaczone zadania. Z pozostałej części niewiele daje
się zagospodarować na tyle, by zaspokoić potrzeby mieszkańców powiatu. Taki
podział środków utwierdza mnie w przekonaniu, że ten szczebel administracji
samorządowej jest nie do końca przemyślany, ale skoro już jest… nie mamy na
to wpływu…
Dobrze oceniam: prace jednostek
podległych Powiatowi jak PUP, PCPR,
Szpital Powiatowy, jak i inne… pomimo

mizeroty finansowej pracownicy tych
jednostek radzą sobie dobrze pomimo, że
pomocy dla nich niewiele.
Bardzo dobrze oceniam: zarządzanie oświatą na szczeblu powiatowym.
Zarządzanie oświatą w naszym powiecie
może być wzorcowym dla innych.
Dobrze oceniam: pracę pracowników Starostwa Powiatowego.
Mieszane uczucia budzą we mnie:
Powiatowe Centrum Kultury oraz budowa tzw. małej obwodnicy przez Starostwo. Dlaczego ? W przypadku PCK
uważam, że dwie takie same instytucje
na poziomie miasta Strzelce Opolskie nie
będą w stanie się utrzymać. Jeśli tak, to
z racji przeznaczania na nich niemałych
środków publicznych – czytaj: naszych
– mieszkańców. Mówiłem o tym na początku kadencji i teraz. Wstępne ustne
uzgodnienia z samorządem gminnym
skończyły się niczym. Budynek PCK
chociaż dzisiaj piękny, bo… nowy, z czasem będzie pożerał coraz więcej środków
finansowych, których Powiat ma jak na
lekarstwo. Mała obwodnica Strzelec Op.
Chociaż istnieje i spełnia swoją funkcję,
nie powinna być realizowana w pojedynkę. Starostwo zrealizowało zadanie, które powinno być współfinansowane przez
Gminę Strzelce Opolskie i Generalną
Dyrekcję Dróg i Autostrad. Pozyskaliśmy środki na budowę, dołożyliśmy własne, ale kto nam da za parę lat na utrzymanie obwodnicy?
Drogi powiatowe
Od kilku kadencji obserwuję stałe zjawisko. W czwartym roku, tj. wyborczym,
na drogach dzieje się szaleństwo. Życzę
nowemu Zarządowi Powiatu, aby realizować zadania drogowe systematycznie każdego roku. By każdy mieszkaniec nie musiał się denerwować pokrzywionym zna-

kiem drogowym, dziurą, w którą wpada,
niewykoszonymi poboczami. Wystarczy
inaczej zorganizować pracę, poukładać.
Prostu mówiąc – mniej chaosu – więcej
systematyczności.
Zdecydowanie negatywnie oceniam
działalność w zakresie utrzymania nieruchomości oświatowych przy ul. Kościuszki w Strzelcach Opolskich, tzw.
„kurnik” i ul. Opolskiej w Zawadzkiem.
Działania, których nie było, są zaniechaniem na tyle poważnym, że istotnie „kurnik” wygląda dzisiaj jak kurnik z prawdziwego zdarzenia, a dawny zespół szkół
w Zawadzkiem niebawem będzie wyglądał jak ferma. Wystarczy spojrzeć na budynki: jaki gospodarz, taki budynek. Czy
ktoś gospodaruje tak w swoim gospodarstwie domowym ?
Problem podstawowy
Prawdziwym mankamentem w działalności tej kadencji jest przekonanie
większości radnych co do tego, że to
nie Rada Powiatu stanowi co dla Powiatu jest dobre, strategicznie uzasadnione.
W wielu przypadkach powiat utożsamiany jest z decyzjami Starosty. Powinno
być odwrotnie… Rada stanowi, a starosta realizuje. Wystarczy sięgnąć do przepisów o samorządzie powiatowym. Polecam przyszłym radnym jako lekturę. Jako radny nie należący do żadnej opcji
politycznej chciałbym, aby na szczeblu
powiatu mniej było polityki, a więcej racjonalnego podejścia do wielu spraw. Życzę ze strony rządzących mniej potoków
słów o współpracy, a więcej jej w czynach… wspólnych działaniach na rzecz
wszystkich mieszkańców naszej powiatowej społeczności.
Czy będę startował w najbliższych
wyborach: TAK

perspektywy czasu, a to już moja
trzecia kadencja, mogę powiedzieć,
że każda z nich była inna – były nowe wyzwania – nowe zadania i doświadczenia.
Na samym początku kadencji – z powodu choroby przewodniczącego dostąpiłem zaszczytu przewodniczenia obradom Rady Powiatu – nie było to takie proste. Były to zadania stresujące, wymagające przygotowania, ale również wielce
pouczające.
Mimo że nie wszystkie zakładane plany udało się zrealizować – to jednak całą kadencję oceniam pozytywnie i uważam za udaną.
Moimi priorytetami w Radzie Powiatu były przede wszystkim sprawy ludzkie.
Wszystkie zgłaszane podczas dyżurów
czy innych spotkań problemy szczególnie osób starszych, samotnych i słabszych
były przekazywane w formie interpretacji
– wniosków – zapytań radzie i zarządowi powiatu. Pochlebia mi „przyklejona”
przez wicestarostę łatka „trybun ludu”.
Udało się sporo zgłaszanych problemów czy wniosków doprowadzić do pozytywnego rozwiązania – by nie powiedzieć
załatwienia. Były to między innymi inwestycje i remonty drogowe, odwodnienie posesji położonych przy drodze wojewódzkiej w Rożniątowie czy też utrzymanie
i stan obiektów użyteczności publicznej.
Szczycę się tym, że chociaż w niewielkim stopniu mogłem przyczynić się wspierając działania zmierzające do zachowania
szkoły specjalnej w Strzelcach Opolskich,
głosując przeciw jej likwidacji.

Z

Z racji zainteresowań i pełnionych
funkcji – członek powiatowej komisji bezpieczeństwa oraz członek komisji budżetu i komisji bezpieczeństwa RP
sporo uwagi poświęciłem problematyce
i sprawom szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym porządku publicznego,
ochronie przeciwpożarowej, bezpieczeństwu sanitarnemu i ochronie środowiska
naturalnego.
Bardzo sobie cenię współpracę z pracownikami starostwa i jednostek organizacyjnych, na których pomoc zawsze
można było liczyć. Tą drogą pragnę u schyłku tej kadencji - serdecznie im podziękować za życzliwość, kompetencję
i zrozumienie.
Nieco słabiej w moim odczuciu układała się współpraca z Zarządem Powiatu. Szkoda, że przy zgłaszaniu problemów
dotyczących uporządkowania sposobu
przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organ stanowiący, jakim jest
Rada Powiatu, nie znalazłem wsparcia
i zrozumienia. Również z przykrością
muszę ocenić współpracę tzw. Prezydium
Rady z Zarządem Powiatu. Nie było zrozumienia, nawet czasami odnosiłem wrażenie, że Rada jest potrzebna tylko po to,
by „klepnąć” zgłaszane przez Zarząd projekty uchwały. Uważam, że Rada Powiatu
ma być lokalnym parlamentem a nie…
Szkoda również, że nie zostały podjęte działania dotyczące powstania ZOL
-u czy otwarcia oddziału opieki paliatywnej w naszym szpitalu. Z roku na rok powiększa się liczba osób starszych, samotnych, wymagających takiej opieki. A i my
się starzejemy, dlatego jako radni zobowiązani moralnie jesteśmy do podjęcia takich działań.
W najbliższych wyborach będę kandydował ponownie.

ŚWIĘTO CHLEBA I CHMIELU – KOROWÓD

Z roku na rok nasze korowody są coraz bardziej kolorowe, pomysłowe i zabawbne. Każde sołectwo, każda szkoła i każda grupa (niezrzeszona pod
żadnym względem) starała się wyróżnić. Udało się to wszystkim – za co organizatorzy serdecznie dziękują i zapraszają z nowymi pomysłami już za
rok. Na następne Święto Chleba i Chmielu. Zabawa będzie równie udana, a może i lepsza …
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ŚWIĘTO CHLEBA I CHMIELU – DZIĘKUJEMY!

Wszystkie delegacje oficjalnie reprezentujące gminy naszego powiatu, które przybyły na nasze święto z koronami żniwnymi zostały obdarowane
chmielowym napojem w beczułkach. Mamy nadzieję, że piwa starczyło dla wszystkich.

ŚWIĘTO CHLEBA I CHMIELU – ZAGRALI
Już w korowodzie,
który wyruszył spod
siedziby starostwa
było ją słychać. To
oczywiście
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśnicy pod kierownictwem Klaudiusza
Lisonia. Wielokrotnie
zdobywająca
najwyższe laury na
międzynarodowych
konkursach (ostatnio – we wrześniu
Grand Prix 50. festiwalu Euromusiktage w Bösel), zbierająca owacje podczas koncertów. Nie
inaczej było podczas Święta Chleba
i Chmielu.

Hudecká
Kapela Franty Kopeckého to zespół ludowy w obsadzie:
dwoje skrzypiec,
altówka i kontrabas. W jego repertuarze znaleźć można nie tylko morawskie polki, walce
czy czardasze, ale
także utwory Beatlesów czy muzyki
pop. U nas jednak
zespół zaprezentował muzykę folkową – i zebrał gromkie brawa.

Tyrolia Band to zespół wprawdzie z Andrychowa, ale gra głównie muzykę Alp – austriacką, niemiecką, szwajcarską, słoweńską. W wersjach oryginalnych i stylizowanych, czasem łącząc ją z rockiem, jazzem czy nawet muzyką pop. Nie przypadkiem zespół pojawił się u nas – tym Świętem
Chleba i Chmielu zwróciliśmy się nieco w stronę Oktoberfest.

Mirek Jędrowski z zespołem to nie tylko śpiew i taniec.
To także kabaretowe przerywniki. Brawa zebrał ogromne
i bardzo się spodobał publiczności.
Studio BIS, działające przy DFK
w Leśnicy, to najmłodsi wykonawcy
podczas naszej imprezy. Za to swoim
występem porwał
nie tylko do kołysania się rytm muzyki, ale i do tańca na
stole naszych przyjaciół z Hranic.

Andrzej Grabowski, świetny aktor
i kabareciarz, przyciągnął tłumy. Ale
też to firma sama w sobie!
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ŚWIĘTO CHLEBA I CHMIELU – POLSKO-CZESKIE
Polsko-Czeskie wariacje smakowe i kulturowe. To projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy Granice. Dzięki
temu mogliśmy na Święcie Chleba i Chmielu gościć przyjaciół z Hranic. Byli to: Michaela Skrobankowa z Agencji Rozwoju Hranic, starosta gminy Belotin Eduard Kavala, pani Starosta Hana Skrzypkova.

W „drewnianym miasteczku” pod zamkowa wieżą stanęły stoiska, na których swoje tradycyjne produkty wystawili polscy i czescy wystawcy. Ci ostatni zaprezentowali to, czym Brama Morawska (stowarzyszenie lokalnych
wytwórców) może skusić najwybredniejsze podniebienia: soki z najlepszych owoców i warzyw, miody, sery, mleczne przetwory, piwo z lipnickiego browaru, a oko cieszyła fantastyczna biżuteria.
Nasi rodzimi producenci nie pozostali w tyle: miody z Zimnej Wódki, tradycyjne makarony z Krośnicy, sery z firmy „Fan Agri”, ręcznie malowana porcelana i wspaniałe koronkowe serwety przyciągały tłumy.
Nie mogło zabraknąć też fantastycznego – i w wielu gatunkach! – chleba i bułek, tortów i ciast, ze śląskim kołoczem na czele. To była niedziela, a więc niemal każdy stawał w kolejce, by kupić choć kawałek do poobiedniej
kawy. Ci, którzy jeszcze nie są zbyt biegli w pieczeniu domowego chleba (na maślance) oraz kołaczyków, z ogromnym zainteresowaniem śledzili pokaz szefa Remigiusza Rączki, specjalizującego się w kuchni śląskiej.

znać ciekawe czeskie zwyczaje, czy samemu wykonać czeską flagę.
Animatorzy platformy mieli ręce pełne roboty, bo dzieci przybywało.
Każde dziecko otrzymało miłe, drobne upominki, które przypominały, że platforma współfinansowana jest ze środków unijnych.

Projekt umożliwił także zorganizowanie polsko-czeskiej platformy
gier i zabaw dla dzieci. Jej celem było zapoznanie dzieci z kulturą i obyczajami naszych południowych sąsiadów. Można było na mapie zapoznać
się z najciekawszymi czeskimi miejscami, w towarzystwie Krecika po-

ŚWIĘTO CHLEBA I CHMIELU – DO ZOBACZENIA ZA ROK

Hasło promujące powiat strzelecki wymyśliła Ewa Grochla z Szymiszowa. Nagrodę w jej imieniu odebrała mama.

Kamień węgielny
wmurowany!

A

merykańska firma Tru-flex jest
pierwszym inwestorem na terenie
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) w Ujeździe. Ma zainwestować tam ok. 20 mln zł w produkcję części motoryzacyjnych, w planach
ma też uruchomienie centrum badawczorozwojowego.
Kamień węgielny wmurowany został
30 września.

30

września br. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich odbyło się uroczyste
wręczenie nagród laureatom wojewódzkiego konkursu plastycznego „Pierwszy dzień w szkole? Więc opowiem Ci
o bezpieczeństwie”. Komisja Konkursowa spośród nadesłanych 1200 prac plastycznych wyłoniła dziesięciu laureatów,
w tym Jakuba Kowalczuka z PSP nr 2
w Strzelcach Op. Konkurs skierowany
był do uczniów klas I-II szkół podstawowych województwa opolskiego. Miał na
celu poszerzenie wiedzy najmłodszych
na temat bezpieczeństwa w czasie zabaw na podwórku i w domu, w drodze
do szkoły oraz w kontaktach z nieznajomymi. Najlepsze prace zostały wykorzystane do tworzenia książeczki pt. ,,Pierw-

Bezpieczna droga do szkoły

szaki”, która trafi do szkół w ramach akcji profilaktycznej „Bezpieczna droga do

szkoły”. Wszystkim laureatom upominki
wręczył wicestarosta Waldemar Gaida.

I to już koniec. Za rok spotkamy się znów.

Nasi sponsorzy:

Firma ADAMIETZ • Firma KRONOSPAN • Firma PPO
Strzelce Opolskie • Firma PACKPROFIL • Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich •
Bank Spółdzielczy w Leśnicy • Firma IZOSTAL S.A.

Patroni medialni:

Dwutygodnik „Powiat Strzelecki” • Radio Doxa
Tygodnik Regionalny „Strzelec Opolski” • CITY-SAT Gordzielik

Specjalne podziękowania:

Cała impreza nie udałaby się tak wspaniale, gdyby nie udział, pomoc i wsparcie:
• Strażaków z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Op.
• Strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach
• Funkcjonariuszy Strzeleckiej Policji
• Nauczycieli i uczniów uczestniczących w korowodzie:
– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
(szczególne ukłony za pomoc w obsłudze gości)
– Zespołu Szkół przy DPS w Kadłubie
– Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem
– Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Leśnicy
– Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Leśnicy
– Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
– Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich
• Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze Świętej Anny
• Reprezentantów poszczególnych gmin Powiatu Strzeleckiego uczestniczących wraz
z koronami w korowodzie: delegacja z Zalesia Śląskiego, Staniszcz Wlk., Izbicka,
Kielczy, Olszowej, Piotrówki, Towarzystwa Przyjaciół Wsi Dolna i Związku Śląskich
Kobiet Wiejskich, uczestników „zmechanizowanego korowodu” z Leśnicy
• Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśnicy za piękną oprawę muzyczną korowodu
i wspaniały występ
• Stadninie Koni Państwa Walczaków za udostępnienie 2 wspaniałych bryczek
i udział amazonek
• Domowi Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich za pomoc w przygotowaniu
poczęstunku dla wszystkich uczestników.
Dziękujemy serdecznie!
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Co nowego w Powiatowym Centrum Kultury?

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

N

a początku podsumujemy wrzesień, który upłynął pod znakiem
warsztatów i wystaw. Zakończyła się kolejna edycja Kursu Komputerowego dla Seniorów, chętni mogli brać udział w warsztatach jogi a ci najbardziej aktywni co poniedziałek w dalszym ciągu mają okazję
zmierzyć się z zumbą.
29 września oficjalnie otworzona została wystawa „ My z niego wszyscy” upamiętniająca 75-lecie powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Wystawa prezentuje 32 plansze, opisujące Akcję Burza
na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej oraz prezentująca biogramy najważniejszych dowódców Armii Krajowej. Wystawa została poprzedzona projekcją filmu „Polskie Państwo Podziemne”, która odbyła się dzień
wcześniej i w której uczestniczyli uczniowie szkół średnich naszego powiatu. Wystawę
można oglądać do 22 października.

tów z teatru cienia pt. „Profesor Ę na tropie poprawnej polszczyzny - teatr cienia”
w ramach programu „Ojczysty - dodaj do ulubionych” finansowanego ze środków NCK odbywających się w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach
Opolskich. Premiera przedstawienia odbędzie się 9 października o godzinie
12.30 Wstęp wolny!
11 października zawitają do nas konstruktorzy, którzy pokażą najmłodszym jak konstruować roboty. Podczas zajęć zostanie zaspokojona ciekawość dzieci dotyczącą działania podstawowych mechanizmów takich jak koła zębate, przekładnie, silniki itp. Do przeprowadzenia
zajęć wykorzystane zostaną zestawy Lego WeDo. Zajęcia są płatne,
s z c z e g ó ł y dostępne pod numerem telefonu 77 412 30 13.
Także 11 o godzinie 15.30 października zapraszamy wszystkich do uczczenia 1
rocznicy powstania Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich !!!
W programie występ zespołu Altra Volta Kwartet, który uraczy nas dawką muzyki klasyczno- rozrywkowej. Wejściówki na koncert będą bezpłatne, do odbioru w PCK od
dnia 6.10 do dnia 10.10.2014.

Przed nami kolejne niezwykłe wydarzenia:
Już 4 października zapraszamy na Wielki Dzień z Warsztatami! W godzinach
12.00-14.00 Powiatowe Centrum Kultury zaprasza dzieci w wieku 5-10 lat na warsztaty ekologiczno-przyrodnicze organizowane w ramach projektu „Powrót do korzeni –
bliżej natury” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury. W programie : pokaz ziół, ich mieszanie oraz tworzenie własnej roboty herbat pod nadzorem instruktora wraz z ich degustacją; zajęcia techniczne - tworzenie ekologicznych zabawek
z naturalnych produktów.
Czym są homonimy, synonimy, kiedy piszemy „rz”, a kiedy „ż”, jakie błędy najczęściej popełniamy w naszym języku - tego od lipca uczą się dzieci i młodzież ze
Strzelec Opolskich, z Jemielnicy, Piotrówki i Szczepanka podczas twórczych warszta-

18 października o godz. 17.00 zapraszamy kinomanów na projekcję filmu Mary’s Land, który oficjalną premierę miał we wrześniu tego roku. Dokument opowiada
o ludziach, którzy twierdzą, że doświadczyli bezpośredniego kontaktu z Maryją. Bilety w cenie 10 zł do nabycia bezpośrednio przed projekcją. Można je także rezerwować
pod numerem telefonu 77 412 30 13.
Prowadzimy także zapisy na bezpłatne zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży
w wieku 10-14 lat. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 18.00. Zapisy do 3.10 pod nr telefonu 77 412 30 13.
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

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

Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel.
tel. 77
77 4613291-95
4070100
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77
77 4639099
4621196

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
Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Zastrzegamy sobie prawo skracania
tekstów. Materiałów
nie zamówionych nie zwracamy.
Druk: Drukarnia „PRO MEDIA”
45-125 Opole, ul. Składowa 4,
tel. 77/4428008, fax 77/4428009

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów należy składać w sekretariatach placówek oświatowych właściwych ze względu na zatrudnienie do dnia 17 października 2014 roku.
Warunki przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki określa Uchwała nr XXXVIII/336/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 29, poz. 426 z późn. zm.). Uchwała dostępna w sekretariatach placówek oświatowych.

Strzelce Opolskie, dnia 30.09.2014r.
STAROSTA STRZELECKI

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

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

W STRZELCACH OPOLSKICH

Powiatowa Komisja Wyborcza w Strzelcach Opolskich, w składzie:
- Lidia Lewicka 		
- Przewodnicząca Komisji
- Rajmund Suhs 		
- Zastępca Przewodniczącej Komisji
- Małgorzata Kawalerowicz
- Członek Komisji
- Jan Kowalczyk		
- Członek Komisji
- Krystyna Kucharczyk
- Członek Komisji
- Sylwia Melson		
- Członek Komisji
- Marta Mic–Żminkowska
- Członek Komisji
- Teresa Studzińska		
- Członek Komisji
- Beata Tworek		
- Członek Komisji			
informuje, że począwszy od dnia 1 października 2014 roku do 7 października 2014 roku tj.
ostatecznego terminu przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady
Powiatu Strzeleckiego, będzie pełnić dyżury w godzinach od 15:30 do 17:30 (z wyjątkiem soboty
i niedzieli), a w dniu 7 października 2014 roku w godzinach od 15:30 do 24:00.
Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich znajduje się w budynku
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, przy ul. Jordanowskiej 2 (parter – pokój nr 7),
telefon: 77 440 17 05 .
Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje, iż dnia 22 października 2014 roku
odbędzie się posiedzenie komisji do spraw rozpatrywania wniosków
o udzielenie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
oraz nauczycieli emerytów i rencistów.

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

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

KOMUNIKAT POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 29 września 2014r. spółce „Packprofil” Spółka z o.o. - 47-110
Kolonowskie ul. Zakładowa 3, decyzji nr 374/14 o pozwoleniu na budowę:
- hali produkcyjno-magazynowej (produkcja i magazynowanie wyrobów z papieru i tektury) wraz
z budynkiem socjalno-biurowym,
- utwardzeń wokół hali: wewnętrznej drogi pożarowej wraz z placami manewrowymi, parkingu dla 5 samochodów ciężarowych, parkingu dla 24 samochodów osobowych,
- wybieralnego szczelnego zbiornika o poj. 3,5 m3 na ścieki pochodzące z mycia pomieszczeń
produkcyjnych,
- wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej,
jako rozbudowa zakładu Packprofil w Kolonowskiem przy ul. Zakładowej 3, na działce ew.
nr 2073/4 obręb ew. Kolonowskie.
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) można
zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.
z up. Starosty
Teresa Wanecka, Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

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

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 rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 105758 O Kolonia w Jaryszowie, na działkach z obrębu ewidencyjnego 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 działki 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 dotychczasowego 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 dotychczasowego właściciela),
- 173/1 (działka 173/1 o pow. 0,0111 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki 173 na działki 173/1 i 173/2; działka nr 173/2 o pow. 0,3049 ha– pozostaje we władaniu 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 dotychczasowego 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 dotychczasowego 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 dotychczasowych 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 dotychczasowego 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 dotychczasowego 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 dotychczasowych 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 dotychczasowego 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 dotychczasowego właściciela);
2. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren niezbędny – działka nr 122 – włączenie do drogi powiatowej i nr 79/3 – rozbiórka części starej nawierzchni 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 mogą 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), zapoznać
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

Wydział Finansowy
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
Wydział Edukacji, Kultury,
i Gospodarki Nieruchomościami
Kultury Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745,Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
746, 747, 749.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Organizacyjny
Lokalny Punkt Informacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758,Tel. wew. 705
764
Wydział Inwestycji i Zarządzania
Zespół Kontroli
Funduszami
Tel. wew.: 705.
Tel. wew. 790, 791
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PO W IAT S T R Z E LE C K I

Ad multos annos!

ogromną przyjemnością dziś przedstawiamy Panią Otylię Jokiel, mieszkającą w DPS w Strzelcach Opolskich,
która skończyła 90 lat 26 września br.
W tym wyjątkowym dla Jubilatki dniu odwiedzili go z listami gratulacyjnymi i okazjonalnymi upominkami
przedstawiciele władz Gminy Strzelce
Opolskie i Powiatu Strzeleckiego. Sekretarz Powiatu Ewelina Jelito przekazała
najlepsze życzenia i kosz słodkości.
Do wszystkich ciepłych słów, jakie Jubilatka usłyszała z okazji 90. urodzin, dołączamy i swoje: długich jeszcze
wspaniałych lat, w jak najlepszym zdrowiu, samych słonecznych dni, bez trosk,
za to pełnych uśmiechu.

ŚWIĘTO CHLEBA I CHMIELU

Z

Osiedle Piastów
na trasie PKS
PKS w Strzelcach Opolskich SA
informuje że dniem 6.10.21014 r. uruchamia połączenia autobusowe między
Osiedlem Piastów Śląskich w Strzelcach Op. a Dworcem Autobusowym
przez ul. Krakowską. Kursy te są przedłużone do Opola bez konieczności
przesiadki.
Cena biletu taka sama jak z Dworca Autobusowego do Opola i wynosi 5 zł.
Autobusy kursują w dni robocze
w godzinach:
• z Osiedla Piastów Śl. - 6.30, 8.40
i 12.00
• z Opola - 13.00, 15,20, 16.15.

W beczce było piwo bawarskie. Dostało się tym, którzy sprytnie zajęli miejsca tuż przy ustawionych pamiątkowych kuflach. Osiemdziesięciu szczęśliwców zdobyło w ten sposób niezłą pamiątkę. Być może zapoczątkuje ona całą kolekcję w następnych latach. Delegacja czeska przywiozła piwo lipnickie. Na stoiskach gatunków piwa było co najmniej kilka, z różnych stron. Dla smakoszy chmielowego trunku cały dzień był prawdziwym świętem.

