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Wy daw ca: Sta ro stwo Strze lec kie
Re dak tor Na czel ny: Marta Górka

Re da gu je Ze spół.
Druk: Drukarnia „PRO MEDIA”
45-125 Opole, ul. Składowa 4, 

tel. 077/4428008, 
fax 077/4428009

Dom Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskie
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fi lią w Szymiszowie
tel. 4623845
z fi lią w Leśnicy
tel. 4639840, 4639830

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 4636337, 4636422, fax 4636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225
e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl 

Zespół Szkół Zawodowych 
w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl

Liceum Ogólnokształcące 
w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: liceumza@edu.apple.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Strzelcach Opolskie

tel. 4613381, 4613901 
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

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

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

Zespół Szkół Specjalnych 
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

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

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

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy 
PoŜarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji 
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii 
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno - 
Epidemiologiczna 
w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313

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

Centrala Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opol skich (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  705,  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 Go spo dar ki 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.: 775.

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycz-
nej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Wydział Rolnictwa 
i Ochrony Śro do wi ska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu
Tel. wew.:783, 784.
Wydział Promocji Powiatu
Tel. wew.: 713, 790, 791. 

Polskie Sto wa rzy sze nie 
Diabetyków

Koło Po wia to we
47-100 Strzel ce Opol skie, 

ul. Kra kow ska 16
tel. 077/461 27 54;  077/ 461 23 20;

tel kom. 0604 540 402 

§ 1. Cele konkursu:
1. WyróŜnienie i promowanie produktów 

wytworzonych przez producentów 

Powiatu Strzeleckiego.

2. Przekonanie mieszkańców Powiatu 

Strzeleckiego i Województwa Opol-

skiego do premiowania w zakupie 

produktów wytworzonych lokalnie, w 

oparciu o lokalne surowce i cechujących 

się wysoką jakością.

§ 2. Organizator Konkursu
1. Zarząd Powiatu Strzeleckiego.

§ 3. Uczestnicy Konkursu
1. Do konkursu zaproszone są wszystkie 

podmioty gospodarcze mające siedzibę 

na terenie Powiatu Strzeleckiego i zgła-

szające własne produkty wytworzone w 

2007 roku.

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest 

złoŜenie prawidłowo wypełnionego 

zgłoszenia wraz z wymaganą doku-

mentacją, formularz zgłoszenia stanowi 

załącznik nr1.

3. Uczestnicy będą konkurować w nastę-

pujących kategoriach: 

a) przetwórstwo rolno – spoŜywcze;

b) działalność produkcyjna.

§ 4. Ocena produktów
1. Zgłoszone produkty zostaną zaprezen-

towane mieszkańcom powiatu Strze-

leckiego poprzez kolorową wkładkę 

do dwutygodnika Powiat Strzelecki, w 

jednym wydaniu listopadowym i jednym 

grudniowym 2007 roku, w łącznym na-

kładzie 10 000 egzemplarzy.

2. Analogiczna informacja zostanie 

umieszczona na stronie internetowej 

powiatu www.powiatstrzelecki.pl na 

okres nie krótszy niŜ od 15 listopada 

do 31 grudnia 2007 roku. 

3. Do dnia 31 października 2007 roku 

Zarząd Powiatu powoła jury, w którego 

skład wchodzić będą: mąŜ zaufania 

(członek Rady Powiatu) oraz trzech 

pracowników Starostwa Powiatowego. 

Do zadań jury naleŜy w szczególno-

ści:

a) stwierdzenie zgodności nadesłanych 

zgłoszeń i kwalifi kowanie produktów 

do konkursu,

b) zaplombowanie, a następnie otwarcie 

urny do głosowania,

c) gromadzenie głosów nadsyłanych 

pocztą,

d) zliczenie głosów oddanych w konkur-

sie,

e) przekazanie wyników Zarządowi Powia-

tu,

f) dbałość o przestrzeganie regulaminu 

konkursu.

4. Wyboru najlepszego produktu dokonają 

mieszkańcy powiatu wypełniając karty 

oceny produktów. Karty naleŜy prze-

słać na adres: Starostwo Powiatowe w 

Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 

2, 47-100 Strzelce Opolskie, lub wrzu-

cić do urny ustawionej w holu Starostwa 

Strzeleckiego.

5. Karty oceny będą dostępne w formie 

kuponu w dodatku do „Powiatu Strzelec-

kiego” prezentującego produkty oraz do 

pobrania na stronie www.powiatstrze-

lecki.pl  zawierającej ich prezentację. 

6. W głosowaniu wziąć udział moŜe jedy-

nie osoba pełnoletnia, zameldowana na 

terenie powiatu strzeleckiego. Jedna 

osoba moŜe złoŜyć tylko jedną kartę 

do głosowania, oddając głos tylko na 

jeden produkt w kaŜdej z kategorii.

7. Karty oceny naleŜy wypełnić druko-

wanymi literami, podając wszystkie 

wymagane dane.

8. Wśród głosujących na Najlepszy Pro-

dukt Powiatu Strzeleckiego zostaną 

rozlosowane nagrody.

9. Odbiór nagrody moŜliwy będzie za 

okazaniem dowodu toŜsamości.

10. Karty oceny wypełnione niezgodnie z 

regulaminem, nieczytelne lub powta-

rzające się zostaną odrzucone bez 

zaliczenia głosów i moŜliwości udziału 

w losowaniu nagród.

§ 5. Zwycięzcy i wyróŜnieni
1. Zwycięzcą konkursu na Najlepszy Pro-

dukt Powiatu w danej kategorii zostanie 

produkt, który otrzyma największą ilość 

głosów.

2. WyróŜnione zostaną produkty, które w 

swoich kategoriach otrzymają kolejno 

drugą i trzecią ilość głosów.

§ 6. Nagrody
1. Statuetki – dla zwycięzców kaŜdej z 

kategorii.

2. Zwycięzcy oraz wyróŜnieni uzyskają 

prawo do wykorzystywania logo kon-

kursu w swoich materiałach reklamo-

wych oraz podczas wszelkiego rodzaju 

przedsięwzięć promocyjnych zarówno 

w kraju jak i poza jego granicami (bez-

terminowo z zaznaczeniem roku danej 

edycji konkursu).

3. Zwycięzca kaŜdej z kategorii otrzyma 

powierzchnię reklamową o rozmiarze ½ 

strony w dwutygodniku „Powiat Strze-

lecki” w dwu wybranych wydaniach w 

roku 2008.

4. Zwycięzca kaŜdej z kategorii otrzyma 

powierzchnię reklamową na cztero-

stronnej tablicy ustawionej w holu 

Starostwa Powiatowego w Strzelcach 

Opolskich do miesięcznej prezentacji 

w celach promujących jego produkt.

§ 7. Znak promocyjny Konkursu
1. Prawo wyłączności na znak promo-

cyjny Konkursu na „Najlepszy Produkt 

Powiatu Strzeleckiego” posiada Zarząd 

Powiatu Strzeleckiego.

2. Prawo posługiwania się znakiem 

promocyjnym Konkursu potwierdza 

przyznanie dyplomu dla zwycięzcy 

lub wyróŜnionego z podpisem Starosty 

Strzeleckiego.

§ 8. Czas trwania Konkursu
1. Zgłoszenia do konkursu naleŜy nadsy-

łać na adres Starostwa Strzeleckiego, 

ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce 

Opolskie lub składać w sekretariacie 

starostwa (ul. Jordanowska 2, 47-100 

Strzelce Opolskie) w zamkniętych 

kopertach z dopiskiem: „Najlepszy 

Produkt Powiatu Strzeleckiego 2007” 

od 10 września 2007 roku do 31 paź-

dziernika 2007 roku.

2. Głosy na produkty biorące udział w kon-

kursie będą gromadzone od 5 listopada 

do 20 grudnia 2007 roku.

§ 9. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Wyniki Konkursu na Najlepszy Produkt 

Powiatu Strzeleckiego 2007 zostaną po-

dane do publicznej wiadomości w trak-

cie Gali Noworocznej w styczniu/lutym 

2008 roku, w trakcie której zostaną 

wręczone nagrody i wyróŜnienia.

Regulamin konkursu na

„Najlepszy Produkt Powiatu 

Dotychczas zwycięŜyli

Ubiegłoroczni laureaci

rok 2001

I miejsce - Trzewiki ochronne bezpieczne do użytku w pracy - Przedsiębiorstwo 
Przemysłu Obuwniczego w Strzelcach Opolskich, dyrektor – Jacek Lyka

rok 2002

kategoria: przetwórstwo rolno-spożywcze 
Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego Neuman Urszula ,Waldemar, Patrycja 
– polska wędzona, frankfuterki, krotoszyńska, szynka gotowana, rolady

kategoria: usługi

kompletne wyposażenie sklepów wraz z częścią magazynową i socjalną -
Wyposażenie wnętrz Sp. z. o .o ,,Technodrew Polska” w Zawadzkiem
kategoria: produkt

system schodów składanych i nożycowych - „Paher” Pawlik H. i wspólnicy w 
Kolonowskiem

rok 2004

kategoria: działalność produkcyjna

fi rma Belmar ze Strzelec Opolskich, właściciel Benedykt Paździor
kategoria: przetwórstwo rolno-spożywcze

kołacz śląski pochodzący z cukierni „Paweł” w Jemielnicy, właściciel - Paweł 
Schlensag 

 rok 2005

kategoria: działalność produkcyjna

zestaw wypoczynkowy „Albert” wyprodukowany przez fi rmę „Meble Pyka
kategoria: przetwórstwo rolno-spożywcze

sernik z brzoskwiniami wyprodukowany przez fi rmę Piekarnia Grabowski

Tegoroczne wakacje nie wszyst-
kim upłynęły na odpoczynku. Grupa 
uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych 
w Zawadzkiem z inicjatywy swojej 
i rodziców, podjęła się odmalowania 
szkoły.

Nic dziwnego, Ŝe, szczególnie w ostat-
nich tygodniach sierpnia, w szkole tętniło 
Ŝycie nawet do godziny 22. Wysiłek i 
samozaparcie ochotników nie poszły 
na marne.

 Dla chcącego nic trudnego
3 września uczniowie powrócili do 

szkoły witającej ich odmalowanymi ko-
rytarzami, których parapety dodatkowo 
wciąŜ ozdabia się kwiatami. Prócz tego 
odnowionych zostało kilka sal lekcyj-
nych. ZałoŜono nowe wykładziny, a 
ściany przemalowano.

 Kolejny raz okazało się, Ŝe odrobina 
dobrych chęci wystarczy, by miejsce, w 
którym spędza się połowę dnia, stało się 
przytulne i przyjazne.


