
26 października br. została opublikowana 
lista wniosków, które zyskały  akceptację 
po ocenie formalno-merytorycznej o dofi -
nansowanie ze środków Funduszu Rozwo-
ju Kultury Fizycznej w ramach programu 
Sportowa Polska – Program rozwoju 
lokalnej infrastruktury sportowej. 
- Brak jeszcze wprawdzie podpisu Ministra 
Sportu i Turystyki – mówi wicestarosta 

Waldemar Gaida – ale to już raczej wydaje się formalnością. 
Jednak czekamy jeszcze na kolejną decyzję: czy również otrzy-
mamy dofi nansowanie na rewitalizację Orlika przy tej samej 
szkole. Teoretycznie – i ta decyzja powinna zapaść w ciągu 
najbliższych dni. Gdybyśmy i na tę inwestycję dostali dofi nan-
sowanie, znacznie ułatwiłoby nam realizację całego procesu. 
Poczynając od ogłoszenia przetargu na jednego wykonawcę 
obu inwestycji, po kolejne etapy prac, bo podczas budowy hali 
część infrastruktury Orlika będzie musiała zniknąć, dotyczy to 
toalet, przebieralni itp. – to wszystko znajdzie się w obrębie 
zaplecza hali.

- Podkreślić tu trzeba wyraźnie: to będzie nie sala, a peł-
nowymiarowa hala sportowa, z boiskiem o wymiarach 20 x 
40 m. Jednokondygnacyjna, ale jej wysokość od posadzki do 
spodu konstrukcji dachu wyniesie nieco ponad 9 m. Widownia 
na antresoli liczyć będzie 144 miejsca siedzące. Dzięki temu w 
nowym obiekcie będzie można organizować również otwarte 
zawody sportowe, choć oczywiście hala służyć będzie przede 

Będzie nowa hala sportowa w CKZiU!

wszystkim uczniom CKZiU i 
połączona będzie z budyn-
kiem szkoły. Przylegać będzie 
do niego od strony ul. Po-
wstańców Śląskich i szkolnej 
sali sportowej w głębi działki. 
Między tymi obiektami po-
wstanie zamknięte atrium 
dostępne jedynie z budynku 
szkoły. Natomiast łącznik po-
łączy projektowane obiekty 
z budynkiem warsztatów w 
miejscu istniejącego wejścia 
w elewacji południowo-za-

chodniej. Dopowiedzmy też, 
że na dachu hali zostaną za-
montowane panele fotowol-
taiczne o mocy 100 kW, służą-
ce pokryciu zapotrzebowania 
na energię elektryczną hali 
oraz istniejących obiektów 
dydaktycznych. – Jesteśmy 
w tej chwili w trakcie pro-
jektowania budżetu Powiatu 
Strzeleckiego na rok 2023 
– dodaje wicestarosta W. 
Gaida. – To istotne, bo szu-
kamy montażu fi nansowego 

na pokrycie połowy kosztów 
tej inwestycji, a może i obu, 
biorąc pod uwagę również 
rewitalizację Orlika.

Pora wreszcie odpowie-
dzieć na pytanie, kiedy ruszy 
inwestycja. Pierwsza transza 
dofi nansowania w wysokości 
2 milionów zł ma trafi ć z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki 
w roku 2023, kolejna, w wy-
sokości 2.483.400 zł – w roku 
2024. Wtedy też ma zakoń-
czyć się całe zadanie.

Powiat Strzelecki jako jedyny samorząd w 
województwie opolskim znalazł się na 

liście tych, których szkolne inwestycje spor-
towe zdobędą dofi nansowanie! Mowa o peł-
nowymiarowej hali sportowej dla największej 
szkoły w regionie, czyli Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich. To ogromna inwestycja: za ok. 
8,8 mln zł, dofi nansowanie wyniesie połowę 
kosztów. 

Spotkajmy się Spotkajmy się 
           11 Listopada           11 Listopada

Burmistrz Strzelec Opolskich i Starosta Strzelecki
zapraszają wszystkich mieszkańców naszego powiatu
na obchody Święta Niepodległości 11 Listopada:

godz. 8.45  –  zbiórka przed ratuszem
godz. 8.50  –  przemarsz do kościoła pw. św. Wawrzyńca
godz. 9.00  –  uroczysta Msza Święta
godz. 10.15  –  złożenie kwiatów pod Pomnikiem Ofi arom Wojen i Przemocy
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Głównym tematem zwołanej 
na 26 października br. sesji 

była doroczna Debata oświatowa. 
Zanim jednak do niej doszło, staro-
sta Józef Swaczyna złożył wniosek 
o wprowadzenie autopoprawek do 
dwóch projektów uchwał: w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Strzeleckiego na lata 2022-
2025 i w budżecie powiatu na rok 
2022, co radni zaakceptowali w 
głosowaniu. Podobnie stało się z 
Informacją starosty o pacy Zarządu 
Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
W odniesieniu do tego materiału, 
konkretnie do punktów dotyczących 
naszego  szp i ta la :  spotkan ia  z 
dyrektorem opolskiego oddziału NFZ, 
obecnej sytuacji finansowej oraz 
spraw organizacyjnych, związanych z 
poczekalnią dla pacjentów SOR, radny 
Sławomir Tubek zadał pytanie, jakie 
wnioski płyną z tych spotkań. Starosta 
J. Swaczyna odpowiedział, że dyrektor 
NFZ Renata Cyganiuk poinformowała, 
że nasz szpital znajdzie się w sieci 
szpitali, natomiast co do warunków 
oczekiwania pacjentów na SOR, pomoc 
świąteczną i nocną – są one nie do 
przyjęcia: ludzie czekają w garażu. – 
Zarząd Powiatu - mówił starosta - nie 
przyjmuje do wiadomości informacji 
dyrektor szpitala, że warunki lokalowe 
i konieczność segregacji pacjentów na 
SOR stwarzają barierę nie do poko-
nania, dlatego też wystosował ostre 
pismo, graniczące z poleceniem, doty-
czące zmiany dotychczasowego stanu. 
W obecnej sytuacji, gdy nieodległe od 
siebie placówki szpitalne konkurują o 
pacjentów, koniecznością jest polep-
szenie warunków. 

Zanim radni przystąpili do dalszej 
części obrad, starosta J. Swaczyna po-
dziękował panu Romanowi Kapicy za 
pomoc w realizacji wspólnych inicjatyw, 
szczególnie przy realizacji przebudowie 
drogi powiatowej 1815 na odcinku Izbi-
cko – Grodzisko, gratulując osiągnięć i 
życząc dalszego rozwoju firmy. 

Po tym radni przeszli do głównego 
tematu - debata oświatowej, czyli In-
formacji o stanie realizacji zadań oświa-
towych Powiatu Strzeleckiego za rok 
szkolny 2021/2022. Obszerny materiał 
przygotowany przez Wydział Edukacji, 
Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, 
którzy radni otrzymali wcześniej, krótko 
podsumowała przewodnicząca Komisji 
edukacji Rady Edyta Bem. – Powiat 
Strzelecki prowadził w roku szkolnym 
2021/2022 osiem jednostek organi-
zacyjnych, w skład których wchodziły 
różnego rodzaju typy szkół i placówek, 
zapewniające bezpieczne i higieniczne 
warunki nauki, wychowania i opieki, 
w tym także dla dzieci i młodzieży ob-

jętych kształceniem specjalnym. Prze-
prowadzane były niezbędne remonty, 
doposażano placówki w pomoce 
dydaktyczne, sprzęty. Wyczerpujący 
materiał obejmuje wszystkie kwestie 
związane z oświatą: pokazuje wartości 
nakładów, liczbę pracujących nauczy-
cieli (260, najwięcej zatrudnionych - w 
CKZiU), wskazuje pozytywy, ale również 
zagrożenia (największe z nich to mała 
liczba uczniów ZSP w Zawadzkiem i 
spadek urodzeń w powiecie) i stojące 
przed nami wyzwania (konsolidacja 
szkolnictwa specjalnego, utworzenie 
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka). 
Komisja edukacji przyjęła materiał jed-
nogłośnie – mówiła E. Bem - dziękując 
wicestaroście Waldemarowi Gaidzie, 
dyrektorom placówek oświatowych 
i nauczycielom, którzy każdego dnia 
stoją na linii frontu.

Wicestarosta W. Gaida: - Kiedy 
23 lata temu powstały powiaty, jeź-
dziliśmy po różnych szkołach, szukając 
najlepszych rozwiązań dla powstania 
centrum kształcenia zawodowego. Wy-
braliśmy rozwiązanie, które przybliża 
nas do Europy, choć jeszcze nie jest w 
pełni takim centrum, o jakim myślimy. 
Ktoś pytał, czy oświata nie powinna 
się bilansować, czyli utrzymywać się 
w ramach tej puli, którą otrzymujemy 
jako subwencję oświatową. Kto by tego 
nie chciał, ale – choć z założenia sub-
wencja powinna zabezpieczać wszelkie 
potrzeby edukacyjne - wystarcza tylko 
na pokrycie wynagrodzeń (ale nie 
starcza już na dodatki do wynagrodzeń, 
które uchwala Rada Powiatu). Dlatego 
co roku dokładamy do niej z własnego 
budżetu, i to są duże wydatki, ok. 7 mln 
zł na rok, nie licząc nakładów na inwe-
stycje, za które odpowiada samorząd. 
Udaje się nam pozyskiwać również 
środki zewnętrzne, unijne i krajowe. 
W większości z nich wymagany jest 
wkład własny, na szczęście do części 
projektów miękkich, np. Erasmusa, 
nie jest on wymagany. Powiat Strze-
lecki a oświata: to nie tylko jednostka 
samorządu terytorialnego, jako organ 
prowadzący placówki oświatowe róż-
nego typu, to także zespół ludzi, którzy 
nimi kierują i w nich pracują. Nam, jako 
organowi prowadzącemu zależy przede 
wszystkim na jakości kształcenia, które 
otwiera drogę albo do znalezienia 
miejsca pracy w lokalnych firmach, 
albo do dalszej ścieżki edukacji. Temu 
służą m.in. dodatki motywacyjne czy 
Nagrody Starosty lub nagrody dla Na-
uczycieli Roku.

Wicestarosta W. Gaida nawiązał 
również do sytuacji demograficznej w 
naszym powiecie: - Ok. 24 proc. absol-
wentów szkół podstawowych nie trafia 
do szkół prowadzonych przez powiat. 

Przyczynami tego stanu rzeczy są: łatwy 
dojazd kolejowy czy autobusowy do 
Opola, Kędzierzyna-Koźla, Tarnowskich 
Gór, niemożliwość zabezpieczenia na-
uki w niektórych kierunkach w naszych 
szkołach, np. w zawodach związanych 
z budownictwem czy szeroko pojętą 
elektromechaniką. 

Wicestarosta W. Gaida mówił rów-
nież o możliwościach, jakie stwarzają 
nasze szkoły dla rozwoju kompetencji 
i umiejętności uczniów, w ramach 
programów unijnych, np. w szkołach 
specjalnych, czy projektów skierowa-
nych do uczniów szkół kształcących w 
zawodach: „Zawodowi Zawodowcy” 
czy „Opolskie szkolnictwo zawodowe 
dla rynku pracy”. Projekty unijne 
stwarzają też możliwość wzięcia przez 
uczniów udziału m.in. w zawodowych 
praktykach zagranicznych czy krajo-
wych i międzynarodowych targach. W 
dodatku przy realizacji unijnych pro-
jektów możemy liczyć na doposażenie 
pracowni w specjalistyczny sprzęt. 
Najlepszym przykładem jest choćby 
pracownia odlewnicza w CKZiU czy 
magazyn, w którym przyszli logistycy 
mogą doskonalić swoje kompetencje. 
Łączna wartość projektów unijnych w 
ciągu 4 lat to ok. 2,7 mln zł. Dopowie-
dział też że w ramach programu Era-
smus+ również nauczyciele rozwijają 
swoje umiejętności. Wspomniał także 
o projektach realizowanych wyłącznie 
przez szkoły, bez udziału samorządu. 
„Europejski podręcznik ekologii” to z 
kolei autorski projekt ZPO w Leśnicy, re-
alizowany w partnerstwie ze szkołami z 
Niemiec i Chorwacji. Świetny pomysł na 
mobilność, poznanie recyklingu, energii 
odnawialnej, zagadnień ekologicznych i 
wymianę uczniów wraz z opiekunami. 
„Ambasadorzy w gumowcach” to z 
kolei projekt realizowany przez strze-
leckie LO wraz z partnerami z Niemiec 
i Holandii. Wspomnieć trzeba również 
o wygranym przez CKZiU konkursie 
ogłoszonym przez Kronospan, gdzie – 
gdzie, dzięki wysokości nagrody – udało 
się kupić dwa roboty. Z kolei Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna zdobyła 
grant, dzięki któremu stała się poradnią 
koordynującą dla województwa opol-
skiego. Jej kadra przejdzie szkolenia, 
następnie będzie szkolić nauczycieli i 
pedagogów, by zapewnić jak najlepszą 
opiekę uczniom w ich rozwoju. Z kolei 
dzięki środkom pozyskanym z PFRON 
udało się pomóc złagodzić uczniom 
problemy wynikające z pandemii i 
zdalnego nauczania.

Należy też poruszyć kwestię inwe-
stycji w placówkach oświatowych. Trwa 
standaryzacja SOSW w Leśnicy; ostatni 
etap jeszcze przed nami. Staraliśmy się 
o środki z Polskiego Ładu. Dostaliśmy 

dofinansowanie tylko na jeden, i to naj-
mniejszy wniosek: kompleks boisk przy 
strzeleckim LO. Wartość całego zadania 
to ok. 3,2 mln zł, a dofinansowanie wy-
niesie ok. 2,7 mln zł. Nie dostaliśmy pie-
niędzy na Centrum Wsparcia Rodziny i 
Dziecka, choć wydawałoby się, że pro-
jekt doskonale wpisuje się w założenia 
programu. Na mniejsze zadania, nie tak 
kompleksowe, nasi sąsiedzi dofinan-
sowanie dostali. W lutym-marcu mają 
odbyć się kolejne nabory; może wtedy 
się uda. Czekamy na rozstrzygnięcie 
wniosku o dofinansowanie budowy 
hali przy CKZiU (już wiadomo: projekt 
został zaakceptowany, o czym piszemy 
na str. 1 – przyp. red.). Inwestujemy 
w szeroko pojęta kadrę kierowniczą 
placówek oświatowych. W ub. r. po raz 
pierwszy skorzystaliśmy ze szkolenia 
przeprowadzonego przez firmę zwią-
zaną z biznesem, a szkolenie dotyczyło 
zarządzania kryzysowego i doskonale-
nia umiejętności liderów. 

Radny Ryszard Pagacz odniósł się 
do prezentacji i wystąpienia W. Gaidy, 
gratulując na początku wicestaroście 
powołania do gremium wytyczające-
go kierunki oświaty w naszym woje-
wództwie. Dalej natomiast przytoczył 
życzenia dla nauczyciel noblistki Olgi 
Tokarczuk, które zakończyła słowami: 
„przyszłość maluje się w ciemnych 
barwach. Nauczyciele, trzymajcie się!” 
Co skłoniło noblistkę to tak dramatycz-
nego sformułowania? Zapewne nie 8 
proc. podwyżki przy inflacji 17-proc. 
Dobre warunki w szkołach są bardzo 
ważne – mówił – ale nie zastąpią do-
brego nauczyciela. To on decyduje o 
jakości oświaty. Życzę dyrektorom, aby 
mieli w swoich zespołach twórczych 
nauczycieli, którzy może sprawiają 
kłopoty swoimi nieszablonowymi 
pomysłami. Aby nie byli zasypywani 
całą masą sprawozdań. Nauczycielom 
życzę optymizmu i wiary, że może być 
lepiej. Jednocześnie życzę niezapomi-
nania, że najważniejszy jest człowiek, 
dla którego my jesteśmy w szkole. 
Władzy samorządowej życzę dalszego 
dbania o placówki oświatowe. Jedno-
cześnie pamiętajmy, że każda zmiana 
w oświacie powinna być głęboko prze-
myślana. Radny R. Pagacz przytoczył 
też słowa prof. M. Konopczyńskiego: 
Bez wolnej szkoły nie będzie wolnych 
umysłów i przyszłości tego kraju.

Przewodniczący Rady Stefan Szła-
pa z kolei zwrócił się do dyrektor CKZiU 
z pytaniem o umiejętności uczniów 
w posługiwaniu się językami obcymi, 
przypominając jednocześnie, że mi-
nister oświaty zmniejszył ilość godzin 
nauczania w jęz. niemieckim jako 
ojczystym. 

Dyrektor Halina Kajstura: - Z języ-

kami jest bardzo różnie: są tacy, którzy 
mówią biegle, są i ci, którzy mówią 
gorzej. Największy problem to blokada, 
mówią z lekkim zawstydzeniem. Pod-
czas praktyk w hotelu na Teneryfie po 
2-3 dniach stwierdzili, że dobrze sobie 
radzą. Jeszcze dwa słowa o oświacie: 
jest bardzo dynamiczna. Mamy do 
czynienia z ciągłymi zmianami. W 
dodatku po Covidzie zetknęliśmy się z 
problemem większym niż początkowo 
sądziliśmy. We wrześniu przyjęliśmy 
półtora rocznika; czasie wakacji każ-
dy konieczny kąt przerobiliśmy, by 
wygospodarować konieczne miejsce; 
to samo czeka nas w przyszłym roku. 
Zmiany oznaczają wyzwania, a to 
oznacza więcej pieniędzy. W imieniu 
wszystkich dyrektorów składam po-
dziękowania przede wszystkim dla 
całego wydziału EKT i naczelnik Ewy 
Pinkawy, dla wicestarosty W. Gaidy, 
całego Zarządu i Rady Powiatu; wszyst-
kim, którzy przychylnie na nas patrzą i 
pomagają. 

Miłym akcentem na zakończenie 
debaty oświatowej był niespodziewany 
słodki upominek – tort przygotowany 
przez uczniów CKZiU jako podziękowa-
nie dyrektorów placówek oświatowych 
dla organu prowadzącego.

W kolejne części obrad radni pod-
jęli uchwały w sprawach: udzielenia 
Gminie Leśnica z budżetu Powiatu 
Strzeleckiego pomocy finansowej w 
formie dotacji celowej na realizację 
zadania pn.: „Wykonanie nowej barie-
ry energochłonnej w Porębie w ciągu 
drogi powiatowej nr 1805 O Strzelce 
Opolskie –Leśnica – Kędzierzyn-Koźle”; 
powierzenia Gminie Kolonowskie i 
Gminie Leśnica wykonania zadania 
własnego Powiatu Strzeleckiego pn. 
„Zimowe utrzymanie dróg powiato-
wych Powiatu Strzeleckiego w Gminie 
Kolonowskie w sezonie zimowym 
2022/2023”; nowelizacji uchwały w 
sprawie budżetu Powiatu Strzeleckie-
go na rok 2022; wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Strzeleckiego na 
lata 2022-2025; zmiany budżetu i zmian 
w budżecie Powiatu Strzeleckiego na 
rok 2022.

W sprawach bieżących Przewod-
niczący Rady S. Szłapa poinformował 
o wpłynięciu pisma do biura Rady 
dotyczącego chodnika w Jaryszo-
wie, natomiast sołtys Adamowic 
Józef Jendrzejek zwrócił się, by ująć 
w budżecie powiatu na przyszły rok 
budowy chodnika od skrzyżowania ul. 
Dworcowej-Habryki do skrzyżowania 
Habryki-Matejki. Jako sołectwo nie 
możemy ani złotówki wydać na prace 
przy drodze powiatowej.

 
Marta Górka

Sesja Rady Powiatu

Pani 

Małgorzacie 
Płaszczyk-Waligórskiej

głębokie wyrazy współczucia 
po śmierci 

Taty

składają
Koleżanki i Koledzy 

ze Związku Zawodowego 
Pracowników 

Starostwa Strzeleckiego

Pani
Katarzynie Krukowskiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

składają
Dyrektor, Pracownicy i uczniowie

Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 

w Strzelcach Opolskich

Pani
Ewelinie Gruszkowskiej

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Ojca

składają 
Dyrektor, Pracownicy i uczniowie 
Zespołu Placówek Oświatowych 

w Leśnicy

Wyrazy serdecznego współczucia

Pani  

Małgorzacie 
Płaszczyk-Waligórskiej

Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów

z powodu śmierci 

OJCA 
składają 

Rada i Zarząd Powiatu Strzeleckiego
oraz Koleżanki i Koledzy 

ze Strzeleckiego Starostwa 
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POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Op.

e-mail: opst@praca.gov.pl, tel. 77 462 18 64
http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

O F E R T Y   P R A C Y

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

Więcej informacji i ofert pracy:  http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe kierunkowe (lub pokrewne)
BRANŻY GASTRONOMICZNEJ
NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe, - przygotowanie pedagogiczne, 
PROCES KSZTAŁCENIA  -  kwalifikacje: edukacja i terapia osób z zaburzeniami 
   ze spektrum autyzmu
PSYCHOLOG PRZEDSZKOLNY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe kierunkowe
 (praca w niepełnym 
 wymiarze godzin)
STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie
REHABILITANT/ FIZJOTERAPEUTA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe kierunkowe
PRACOWNIK BIUROWY- KADRY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie,
- ADMINISTRACJA  - wymagana znajomość przepisów kadrowych,
  - 2 lata doświadczenia zawodowego
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJACY KOLONOWSKIE - wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki specjalnej,
FIZJOTERAPEUTA UROGINEKOLOG. JEMIELNICA - wykształcenie wyższe kierunkowe,
SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie techniczne
ELEKTRYK KOLONOWSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - uprawnienia SEP, GR I, II, III
  - min. 1 rok doświadczenia zawodowego 
HYDRAULIK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - min. 3 lata doświadczenia zawodowego
PRACOWNIK FIZYCZNY BŁOTNICA STRZELECKA
FRYZJER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunkowe,
GŁÓWNY/A KSIĘGOWY/A ŻĘDOWICE - wykształcenie średnie,
  - min. 2 lata doświadczenia zawodowego
PRACOWNIK EKSPEDYCJI MAG. SIERONIOWICE - książeczka sanepidowska,
MAGAZYNIER SIERONIOWICE
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
PRACOWNIK PRODUKCJI ZIMNA WÓDKA
ELEKTRYK KOLONOWSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - uprawnienia SEP, Gr I, II,III
  - 1 rok doświadczenia zaw. w dziale utrzymania ruchu
SPAWACZ ZIMNA WÓDKA - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - min. 2 lata doświadczenia zawodowego,
  - uprawnienia spawalnicze 135,131
MAGAZYNIER ZAWADZKIE - mile widziane upraw. do obsługi wózków jezdniowych
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO ZIMNA WÓDKA - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych UDT
KONTROLER JAKOŚCI ZAWADZKIE - wykształcenie średnie
OPER. SUWNICY – DO PRZYUCZENIA  ZAWADZKIE
PRACOWNIK MAGAZYNU ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
– ROZDZIELCZY PRODUKCJI
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ ZAWADZKIE
– DO PRZYUCZENIA 
PRACOWNIK DS. UTRZYMANIA ZIMNA WÓDKA - wykształcenie zasadnicze zawodowe techniczne 
CIAGŁOŚCI PRODUKCJI
SPRZED.W SKLEPIE ODZIEŻOWYM GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY - wykształcenie średnie zawodowe
MECHANIK SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - prawo jazdy kat. B
PRACOWNIK SERWIS OPON, STRZELCE OPOLSKIE - prawo jazdy kat. B 
POMOCNIK MECHANIKA
USTAWIACZ PROCESU WTRYSKU STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - 1 rok doświadczenia zawodowego, - obsługa suwnicy
SPRZEDAWCA HANDLOWIEC STRZELCE OPOLSKIE
ŚLUSARZ SPAWACZ IZBICKO - umiejętność spawania
POMOCNIK ŚLUSARZA IZBICKO
ŚLUSARZ – MECHANIK  ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
OPERATOR MASZYN  ZIMNA WÓDKA - wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
OPERATOR/ USTAWIACZ MASZYN ZIMNA WÓDKA - wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
OPERATOR MASZYN CNC KOLONOWSKIE - wykształcenie  średnie techniczne,
  - doświadczenie zawodowe min. 1 rok

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje, 

iż dnia 23 listopada 2022 roku 
odbędzie się posiedzenie komisji do spraw 

rozpatrywania wniosków o udzielenie  świadczeń 
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

oraz nauczycieli emerytów i rencistów.

Wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków 
przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczy-
cieli emerytów i rencistów należy składać w sekretariatach placó-
wek oświatowych właściwych ze względu na zatrudnienie do dnia  
16 listopada 2022 roku.

Warunki przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki, 
określa uchwała nr XLVI/444/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z 
dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia rodzajów 
świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej 
dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania 
(Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2908). Uchwała dostępna do wglądu 
w sekretariatach placówek oświatowych. 
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Powiat Strzelecki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
pn.: ,,Zwiększenie potencjału cyfrowego Starostwa Powiatowego w Strzelcach 
Opolskich i podniesienie standardów obsługi poprzez wymianę sprzętu kompu-
terowego oraz zakup nowoczesnego serwera sieciowego” w ramach Konkursu 
Grantowego Cyfrowy Powiat Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020, V Oś priorytetowa Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 

Realizacja projektu przez Powiat Strzelecki ma na celu zwiększenie cyfryzacji 
Urzędu i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa, a także standardów ob-
sługi poprzez wymianę sprzętu na nowy m.in. komputerów stacjonarnych oraz 
laptopów, jak również zakup nowoczesnego serwera sieciowego, w tym systemu 
operacyjnego dla serwera i licencji. W ramach projektu przeprowadzona zostanie 
również diagnoza cyberbezpieczeństwa w Urzędzie. Do efektów projektu należeć 
będzie wzrost potencjału cyfrowego jednostki, poprawa jakości świadczenia e-
-usług publicznych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców, wzrost poziomu 
cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych oraz doposażenie jednostki 
w sprzęt IT, oprogramowanie, licencje.

Całkowita wartość projektu: 221.769,00 zł
Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 221.769,00 zł

Trwają prace na skrzyżowaniu 
ulic Kozielskiej, Dolińskiej i 

Mickiewicza. 26 października odebra-
no pierwsze roboty związane z siecią 
gazową oraz kanalizacją deszczową. 
Modernizacja obejmuje kompleksową 
wymianę nawierzchni, budowę ścieżek 
pieszo-rowerowych i chodników. Przy-
pomnijmy, jeszcze w sierpniu tego roku 
podpisana została umowa na realizację 
tej bardzo ważnej inwestycji drogowej. 
Drogi powiatowe łączą się tu z drogą 
wojewódzką 426, stanowiącą łącznik 
Strzelec Opolskich z autostradą A4. Na 

Uczniowie Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 

w Strzelcach Opolskich już niebawem 
będą mogli nabywać doświadczeń 
zawodowych w firmie Silva Sp. z o. o. 
25 października 2022 został podpisany 
list intencyjny pomiędzy Powiatem 
Strzeleckim, firmą Silva Sp. z o.o. oraz 
CKZiU w Strzelcach Opolskich. Dzięki 
tej współpracy kształcenie praktyczne 
będzie dla uczniów bardziej atrakcyjne, 
bo otworzy się możliwość m.in. praktyk 
letnich oraz wycieczek dydaktycznych w 
tym zakładzie pracy, a dla absolwentów 
szkoły możliwość podjęcia pracy w 
firmie Silva.

- Już następnego dnia po podpisa-
niu listu intencyjnego nasi uczniowie 
mieli pierwsze zajęcia w Silvie. Spółka 
główną siedzibę ma w Mielcu, a my bez-
pośrednio będziemy współpracować z 
jej strzelecką filią – mówi Halina Kaj-
stura dyrektor CKZiU. – Firma zajmuje 

się transportem ciężkim, utrzymaniem taboru, ma własne warsztaty. Na pewno 
skorzystają z tej współpracy mechanicy pojazdów, technicy pojazdów, logistycy, 
przyszli kierowcy mechanicy ciężkiego sprzętu transportowego. Podkreślam: 
przyszli, bo wiek naszych uczniów stanowi pewien problem. Przychodzą do nas 
14-latki, kończą szkołę w wieku 17-18 lat, natomiast świadectwo kwalifikacji za-
wodowej kierowcy TIR-a można zdobyć po skończeniu 21 lat. Niezależnie jednak 
od tego, czy nasi absolwenci znajdą akurat w tej firmie doświadczenie, to każde 
zajęcia w niej będą doskonałym doświadczeniem dla młodych ludzi. W szkole 
możemy uczniom zaoferować jedynie symulację rzeczywistości, tam zetkną się 
właśnie z rzeczywistością.

19 i 20 października Starosta 
Strzelecki Józef Swaczyna uczestniczył w 
posiedzeniu Zarządu Związku Powiatów 
Polskich. Wiodącymi posiedzenia były 
m.in. ochrona zdrowia, finanse publicz-
ne, ceny energii.

Po wystąpieniu wiceministra zdro-
wia M. Miłkowskiego, który mówił o 
planowanych zmianach prawnych i 
finansowych w ochronie zdrowia, sta-
rostowie zgłaszali problemy, z którymi 
borykają się samorządy, szpitale i jed-
nostki powiatowe. Mówiono m.in. o: 
funkcjonowaniu POZ-ów (Podstawowej 
Opiece Zdrowotnej), funkcjonowaniu 
pediatrii, ginekologii i położnictwa oraz 
z finansowaniu pielęgniarek w domach 
opieki społecznej.

Obrady zakończyła konferencja pra-
sowa, na której Andrzej Płonka, prezes 

ZPP po raz kolejny wyraził niepokój o 
sytuację finansową szpitali powiato-
wych. Jednym z przykładów, którym 
się posłużył, był szpital pediatryczny w 
Bielsku-Białej i sposób rozliczania tej 
placówki na podstawie zrealizowanych 
świadczeń. – Zachorowalność wśród 
dzieci jest sezonowa, a przecież perso-
nelowi medycznemu musimy płacić za 
gotowość, nawet jeśli tych pacjentów 
jest mniej. Jeśli nie będziemy mieli 
zapewnionego finansowania za takie 
okresy, to jednostka nie utrzyma się 
– mówił. 

Z kolei starosta Józef Swaczyna, 
przewodniczący komisji rewizyjnej ZPP, 
poruszył  sprawę ostatniego rozdania z 
programu rządowego Polski Ład oraz 
kwestię kategoryzacji dróg publicznych.

Do 25 listopada w naszym szpitalu nie będzie działać pracownia RTG. Powo-
dem jest wymiana starego aparatu RTG na nowy. Będzie to cyfrowy aparat 

RTG. Wkrótce w lecznicy zostanie również zainstalowany nowoczesny mammograf, 
na który czekają pacjentki.

Pod koniec listopada w Powiatowym Centrum 
Kultury w Strzelcach Opolskich odbędzie się 

koncert Edwarda Simoniego, polsko-niemieckiego 
muzyka - najbardziej utytułowanego flecisty Pana 
w Europie. Dotychczas Edward Simoni otrzymał 
8 złotych i 3 platynowe płyty; 7 albumów zajęło 
wysokie miejsca na listach utrzymując się na nich 
przez ogólnie 81 tygodni. Album „Marzenia Pana” 
znajdował się wśród ścisłej czołówki albumów, 
bezpośrednio za albumami Phila Collinsa, a jeszcze 
przed grupą Bee Gees jak czy AC/DC. W ten sposób zapisał się on niejako w gronie 
wszystkich znanych muzyków przeszłości i współczesności. Koncertuje od 25 lat i 
oczarowuje swoich fanów ciepłą i pełną wyrazu grą na fletni Pana. 

Koncert współorganizują Powiat Strzelecki, Powiatowe Centrum Kultury w 
Strzelcach Opolskich i Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe. Wydarzenie jest 
dofinansowane przez Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu.

Zostałam zaproszona na spotka-
nie, które nie miało się wiązać 

z żadna sprzedażą. Miałam otrzymać 
upominek za przybycie. Na miejscu 
okazało się, że to jednak sprzedaż 
bardzo drogich materacy. Wydaje mi 
się, ze ceny były zawyżone. Na szczęcie 
nie kupiłam nic, ale były osoby, które 
kupiły. Czy nie zmieniły się przepisy, 
czy nadal można organizować takie 
pokazy i sprzedawać towaru po dużo 
wyższych cenach niż są warte?

Niestety, nadal można organizować 
sprzedaż poza lokalem przedsiębior-
stwa. Jednak nie można stosować nie-
uczciwych praktyk rynkowych i wpro-
wadzać w błąd co do celu spotkania, 
czy co do właściwości zdrowotnych to-
warów, których de facto nie posiadają. 

Jeżeli konsument nie zdążył odstą-
pić od takiej umowy w terminie 14 dni, 
do czego posiada ustawowe prawo, 
może powołać się na nieuczciwe prak-

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19, w związku ze wsparciem z REACT-EU

Zagra Edward Simoni

„Trójkąt bermudzki” się zmienia

skrzyżowaniu dochodziło do wielu wypadków. Inwestycja jest kosztowna i nie by-
łaby możliwa bez współpracy innych samorządów i zdobycia środków rządowych. 
Łączny koszt modernizacji to ponad 3 miliony złotych. Zakończenie prac planowane 
jest do końca tego roku.

Będzie nowy sprzęt 
w szpitalu

Szansa dla uczniów CKZiU

Starostowie 
o sytuacji szpitali

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
odpowiada na pytania mieszkańców

tyki rynkowe i dodatkowo na wyzysk, co 
do którego przepisy zostały niedawno 
zmienione na korzyść konsumentów.  Z 
końcem czerwca weszły w życie nowe 
przepisy, które gwarantują konsumen-
tom większą ochronę przed niechcia-
nym zakupem. Został rozszerzony art. 
388 Kodeksu Cywilnego dotyczący 
wyzysku. Jest to bardzo korzystne dla 
konsumentów, którzy będą zawierać 
niekorzystne umowy poza lokalem 
przedsiębiorstwa. 

Prawodawca rozszerzył definicję 
wyzysku o sytuację, w której kupujący 
- pod presją czasu i w obliczu niepraw-
dziwych zapewnień - nie był w stanie 
rozeznać, czy przedmiot faktycznie jest 
wart swojej ceny.

Gdy dojdzie do sytuacji wyzysku, 
postępowanie dowodowe będzie się 
skupiało na wykazaniu przez pokrzyw-
dzonego niewspółmierności świadcze-
nia, tego, że nie posiadał dostatecznej 

wiedzy, aby rozeznać się w swojej 
sytuacji i skutkach zawarcia umowy, 
przy jednoczesnym przedstawieniu do-
wodów na to, że kontrahent miał tego 
świadomość oraz że niewspółmierność 
świadczeń ma charakter rażący. O 
rażącej niewspółmierności mówimy, 
gdy świadczenie jest co najmniej 
dwukrotnie wyższe niż wynikałoby to 
z jego faktycznej wartości. Jeśli cena 
rynkowa materaca to 2000 zł, a my na 
specjalnym pokazie kupimy go za 4500 
zł, bo ktoś wmówi nam, że ma on spe-
cjalne właściwości, to będziemy mogli 
udowodnić, że był to wyzysk.

Co ważne, zgodnie z nowym pra-
wem, konsumenci na wykazanie, że 
doszło do wyzysku, mają sześć lat od 
zaistnienia tej sytuacji, zatem okres 
przedawnienia jest dość długi. 

Małgorzata Płaszczyk – Waligórska 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Cyfrowy powiat

6 listopada br. w Niezdrowicach  
została otwarta tężnia solan-

kowa, która została  zrealizowana z 
funduszu sołeckiego oraz dotacji Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskie-
go. W otwarciu uczestniczył Starosta 
Strzelecki Józef Swaczyna, który po-
gratulował pomysłu całej społeczności. 
Niezdrowice od lat słyną aktywnością 
mieszkańców.

 

Do 
Niezdrowic 
po zdrowie
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Pod takim właśnie hasłem 20 
października obchodzono Dzień 

Edukacji Narodowej w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Zawadzkiem: 
nie ma szkoły bez nauczycieli, ale nie 
ma też bez uczniów. Ten duet pozwala 
realizować wspólne cele. Uczniowie 
przygotowali występ słowno-muzyczny, 
w którym ukazali wyjątkowość roli 
nauczyciela, a Samorząd Uczniow-
ski w imieniu wszystkich uczniów 
dziękował za pochwały w sukcesach, 
motywowanie po porażkach i pomoc 
w odnajdywaniu właściwej drogi. Dy-
rektor Zdzisław Żuchowski gratulował 
pedagogom i dziękował wszystkim 
pracownikom, którzy z poświęceniem 
dbają o dobre funkcjonowanie szkoły. 
Szczególne życzenia w imieniu Staro-
sty Powiatu Strzeleckiego złożyła Ewa 
Pinkawa - Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki. 
Uroczystość zamknęło szkolne karaoke, 
w którym wychowawcy w duecie ze 
swoimi klasami wykonali wybrane przez 
siebie utwory muzyczne.

W ramach 
19. Dni 

Kultury Nie-
mieckiej na 
Śląsku Opol-
skim odbyło 
się I Powiato-
we Dyktando 
w Języku Nie-
mieckim ,,Od 
Goethego do 
Grassa" pod 
Patronatem 

Starosty Strzeleckiego 20 października 
br. przystąpiło do niego 20 uczniów 
naszych szkół ponadpodstawowych, 
którym po powitaniu powodzenia życzył 
wicestarosta Waldemar Gaida.

24 października br. w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Władysława 
Broniewskiego odbyły się eliminacje po-
wiatowe do Wojewódzkiego Konkursu 
Pieśni Patriotycznej. Do etapu powia-
towego w pierwszej kategorii (klasy 
IV – VIII szkoły podstawowej) zgłosili 
się: zespół ze Szkoły Podstawowej z 
Jemielnicy (utwór Kocham Cię Polsko), 
zespół „Dziewkowickie maki” ze Szkoły 
Podstawowej w Dziewkowicach (utwór 
Piechota), Zofia Buszman ze Szkoły 
Podstawowej w Szymiszowie (utwór 
Dziewczyna z granatem) oraz Emilia 
Sitnik ze Szkoły Podstawowej w Leśnicy 
(piosenka Rozkwitały pąki białych róż). 
W kategorii szkół ponadpodstawowych 
z utworem Rozkwitały pąki białych róż 
wystąpił duet w składzie Aleksandra 
Sitnik i Emilia Paczosa ze strzeleckiego 
liceum.

Wszyscy wykonawcy zaprezentowali wysoki poziom 
artystyczny i jury miało trudne zadanie. Ocenie pod-
legały: emisja, intonacja, poczucie rytmu oraz ogólny 
wyraz artystyczny. Po podliczeniu punktów wyłoniono 
duet Emilii Paczosy i Aleksandry Sitnik z Liceum Ogól-
nokształcącego w Strzelcach Opolskich w kategorii 
szkół ponadpodstawowych oraz  Emilię Sitnik ze Szkoły 
Podstawowej w Leśnicy w kategorii szkół podstawowych.

Barbara Niedworok 
 koordynatorka powiatowa 

Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej

20 października społeczność 
kucharska całego świata świętuje 
Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni. 
Inicjatorem Międzynarodowego Dnia 
Szefa Kuchni był Bill Gallagher. Przy-
świecał mu bardzo szczytny cel: to nie 
tylko szerzenie wiedzy o zawodzie Sze-
fa Kuchni, ale i dzielenie się posiłkiem 
z potrzebującymi.

W cykl świętowania włączyli się 
także uczniowie klas gastronomicznych 
naszej szkoły, którzy naszą szkolną 
społeczność przenieśli w krainę miodu. 
Klasa pierwsza w ramach swoich zajęć 
gastronomicznych po zapoznaniu się z 
właściwościami miodu przygotowała 
miodowe ciasteczka, którymi raczyła 

„Dbam o czystą planetę” 
pod takim tytułem zorgani-
zowany został Wojewódzki 
Konkurs Plastyczny dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej 
intelektualnie. Pomysłodawcą 
i organizatorem konkursu była 
p. Barbara Macygon nauczyciel 
Zespołu Szkół Specjalnych przy 
DPS w Kadłubie. 

Do udziału w konkursie 
zgłosiły się placówki specjalne 
województwa opolskiego - nad-
syłając łącznie 45 prac. Komisja 
konkursowa zorganizowana w Publicznej Szkole Podstawowej Staniszcze Małe-
-Spórok wyłoniła zwycięzców i wyróżniła 14 prac, doceniając wizję artystyczną, 
kompozycję, rodzaj przestrzeni, kolorystykę, fakturę, proporcje i perspektywę. 
Poniżej prezentujemy nagrodzonych w poszczególnych kategoriach: 
Klasy I – III 
•	 I miejsce – Kamil Kubicki, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gło-

gówku/ nauczyciel Jadwiga Bujas;
•	 II miejsce – Klaudia Ludwiczak, Publiczna Szkoła Podstawowa przy Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grodkowie/nauczyciel Małgorzata Kurpiel;
•	 III miejsce – Dawid Swoboda, Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy/

nauczyciel Agnieszka Konobrocka – Mikulska;
Klasy IV - VIII
•	 I miejsce – Daria Perfikowska, Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu/nauczyciel 

Iwona Dereń
•	 II miejsce – Sybilla Krupa, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Prud-

niku/ nauczyciel Katarzyna Barłoga
•	 III miejsce – Szymon Mika, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gło-

gówku/ nauczyciel Ewa Dyhdalewicz, 
•	 wyróżnienie – Paweł Siwak, Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu/nauczyciel 

Jolanta Mielniczek
•	 wyróżnienie – Gracjan Urbański, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Prudniku/ nauczyciel Katarzyna Barłoga
•	 wyróżnienie – Jakub Skorupiński, zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kad-

łubie/ nauczyciel Joanna Długosz
•	 wyróżnienie – Dominik Langer, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w 

Prudniku/ nauczyciel Monika Śliwa
Klasy przysposabiające do pracy
•	 I miejsce – Marek Wystup, Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy/nauczyciel 

Agnieszka Konobrocka – Mikulska; 
•	 II miejsce – Dawid Masłowski, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w 

Prudniku/ nauczyciel Katarzyna Euglot;
•	 III miejsce – Łukasz Michałek, Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie/

nauczyciel Iwona Mielcarz,
•	 Wyróżnienie – Kamila Krasnodębska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-

czy w Prudniku/ nauczyciel Katarzyna Englot;
Nagrody oraz dyplomy dla laureatów i osób wyróżnionych zostaną przesłane 

pocztą.
Prace konkursowe przez najbliższy miesiąc będzie można podziwiać w Powia-

towym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a nagrodzonym 

oraz zaangażowanym nauczycielom serdecznie gratulujemy i pamiętajmy: „Mamy 
tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, 
ludzkiego działania, zależy od każdego z nas” (Florian Plit). 

Nauczyciel, uczeń – zgrany duet

Od Goethego do Grassa

Wyniki:
I miejsce: Patrick Buraczyński - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem
II miejsce: Anna Strzałek - Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich 
III miejsce: Sebastian Gruszka-  Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwuję-
zycznymi im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich 

Gratulujemy laureatom!

Zaśpiewali patriotycznie

W miodowej krainie
swoich szkolnych kolegów. Uczniowie 
klas starszych w czasie swoich zajęć 
zatrzymali się w pszczelej pasiece po-
znając różne rodzaju miodu oraz fazy 
jego produkcji. Następnie przygotowali 
przepyszne miodowe kanapki, którymi 
częstowali uczniów na szkolnych kory-
tarzach. Ponadto zaprezentowali nam 
fazy produkcji miodu począwszy od 
miodowych plastrów aż do wyrobów 
z wosku. 

Dzień Szefa Kuchni, w naszej szkole 
cieszy się dużym zainteresowaniem 
szkolnej społeczności a w tym roku 
miodowe nowinki i produkty dzięki kla-
som gastronomicznym stały się bliższe 
każdemu z nas.

Konkurs ekologiczny 
rozstrzygnięty…
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich zaprasza organizacje oraz stowarzyszenia działa-
jące na rzecz osób niepełnosprawnych z Powiatu Strzeleckiego do składania wniosków na zadanie „dofinansowanie  
do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki”. 

Wnioski można składać do końca listopada tego roku 
na imprezy zaplanowane w roku 2023. 

Informujemy, że zmienił się druk wniosku na ww. zadanie. Jednocześnie zachęcamy Państwa do składania 
wniosków za pośrednictwem platformy internetowej - Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). 

Nadmieniamy, że Powiat Strzelecki w roku 2022 Uchwałą Nr XXXIX/354/22 Rady Powiatu Strzeleckiego z 
dnia 30 marca 2022 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXXVI/332/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 grudnia 
2021 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się środki 
PFRON i wysokość środków na ich finansowanie przeznaczył na to zadanie środki w wysokości 18.610,00 zł. 
W roku 2022 skorzystało z dofinansowania 221 osób niepełnosprawnych. 

Zadanie pn. „Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych” ma na celu integrację osób 
niepełnosprawnych ze środowiskiem, jak również poprawę sprawności fizycznej, połączone jest z poznaniem 
przez uczestników walorów turystyczno-kulturalnych różnych regionów Polski. 

Napisanie wniosku o grant 
jest trudne i wymaga 

wiedzy, czasu i wieloaspektowego 
planowania, ale jego realizacja 
jest krokiem dalej, który ma wyż-
szy stopień trudności. 

Ośrodek Rozwoju Edukacji z 
Warszawy rozpisał konkurs gran-
towy dla poradni psychologiczno-
-pedagogicznych na realizację 
projektu „Szkolenia i doradztwo 
dla kadr poradnictwa psycho-
logiczno-pedagogicznego” w 
ramach Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 nr Osi Priorytetowej 
II – Efektywne Polityki Publiczne 
dla Rynku Pracy, Gospodarki i 
Edukacji, Działania 2.10 Wysoka 
jakość systemu oświaty. Celem 
projektu jest przeszkolenie spe-
cjalistów i przeprowadzenie ba-
dań pilotażowych oceny funkcjonalnej 
dzieci/uczniów nowymi narzędziami 
opracowanymi przez Instytut Badań 
Edukacyjnych.

Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna w Strzelcach Opolskich, jako 
jedyna w województwie przystąpiła do 
konkursu. Po żmudnym okresie pisania 
wniosku, negocjacji zostało podpisane 
porozumienie Powiatu Strzeleckiego i 
ORE na realizację tego zadania. War-
tość projektu to 249.663,00 zł (bez 
konieczności wkładu finansowego ze 
strony powiatu). Poradnia Psycho-
logiczno-Pedagogiczna w Strzelcach 
Opolskich stała się poradnią koordy-
nującą dla województwa opolskiego.

Zakres zadań, do realizacji obej-
muje:
1.  skierowanie 5 psychologów z 

poradni koordynującej, czyli PPP 
w Strzelcach Op., na szkolenie do 
ORE, przygotowujące do prowa-
dzenia szkoleń dla innych poradni;

2.  zorganizowanie przeprowadzenie 
szkolenia i doradztwa dla pracow-
ników 16 poradni psychologicz-
no-pedagogicznych na terenie 
województwa opolskiego, czyli 
minimum 90 osób (w podziale na 
grupy) – będą to szkolenia prowa-
dzone przez pracowników poradni 
koordynującej, przygotowanych 
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, 
w zakresie prowadzenia oceny 
funkcjonalnej z wykorzystaniem 
narzędzi pod nazwą „Kompleksowa 
Analiza Procesów Poznawczych”,  
opracowanych przez Instytut Ba-
dań Edukacyjnych;

3.  opracowanie i przeprowadzenie 
diagnozy potrzeb środowiska lokal-
nego w zakresie uzyskania wsparcia 
dla uczniów z uwzględnieniem 
zróżnicowania potrzeb edukacyj-
nych i rozwojowych, w tym wy-
nikających z niepełnosprawności 
(z wykorzystaniem oceny funk-
cjonalnej) dla grupy minimum 50 
dzieci/uczniów z terenu powiatu 
strzeleckiego;

4.  przeprowadzenie, we współpracy 
ze szkołami lub przedszkolami, 
procedury oceny funkcjonalnej z 
wykorzystaniem narzędzi wskaza-
nych podczas szkoleń oraz zapla-
nowanie i przeprowadzenie działań 
postdiagnostycznych – wdrożenie 
w praktyce przyjętych rozwiązań 
w zakresie oceny funkcjonalnej;

5.  ocena funkcjonalna będzie prze-
prowadzona dwukrotnie dla jed-
nego ucznia (na wejściu oraz po 
wdrożeniu działań postdiagno-
stycznych).

6.  monitorowanie działań szkolenio-
wych i wdrożeniowych, 

7.  przekazanie informacji zwrotnych 
z realizacji działań grantowych.

Zdobyty grant i co dalej…

Czas realizacji zadań został za-
planowany do końca sierpnia 2023, 
a zatem harmonogram działań jest 
bardzo napięty.

Czym jednak jest ocena funkcjo-
nalna, którą przewiduje długofalowa 
zmiana podejścia do pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej w szkołach i 
przedszkolach planowana przez Mini-
sterstwo Edukacji i Nauki.

Diagnoza funkcjonalna to wielowy-
miarowy opis zachowań ucznia. Wie-
lowymiarowość oceny funkcjonalnej 
polega na ocenie rozwoju fizycznego 
(ewentualne choroby według klasyfika-
cji ICF) i motorycznego (motoryka duża, 
samoobsługa), rozwoju poznawczego, 
w tym spostrzegania wzrokowego, słu-
chowego, pamięci, uczenia się, uwagi, 
myślenia, rozwoju językowego, w tym 
mowy, kompetencji językowych i ko-
munikacyjnych, rozwoju społecznego, 
emocjonalnego, rozwoju osobowości. 
Tak przeprowadzony przez specjalistów 
opis funkcjonowania dziecka oraz trud-
ności, które napotyka wraz z opisem 
środowiska, w którym funkcjonuje, 
pozwoli na holistyczne podejście do 
pojawiających się problemów. Ocena 
funkcjonalna będzie się zatem opierać 
na analizie trzech obszarów: bio – stanu 
zdrowia, psycho – zasobów psychicz-
nych i społecznego – odnoszącego się 
do relacji ze środowiskiem. Rozpozna-
wanie potrzeb i możliwości dziecka 
z perspektywy ucznia, rodziców, na-
uczyciela, specjalisty, lekarza, innych 
instytucji pomocowych pozwoli na 
zaplanowanie działań wspierających. 
Będzie wpierać redukcję zachowań 
problemowych i stymulację zachowań 
pożądanych. Odpowiedzi na pytania: 
jak funkcjonuje dziecko, jakie napo-
tyka trudności, z czego one wynikają i 
jakie należy podjąć działania postdiag-
nostyczne, aby je zniwelować są tu 
kluczowe.

Celem projektu „Szkolenia i do-
radztwo dla kadr poradnictwa psycho-
logiczno-pedagogicznego” jest  testo-
wanie,  jak  sprawdzi się ten sposób 
diagnozowania. Sporządzone raporty, 
wnioski i rekomendacje pozwolą na 
modyfikacje narzędzi badawczych. 

Mamy nadzieję, że pilotażowe 
działania, które podejmą specjaliści z 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Strzelcach Opolskich, jednej z 14 w 
kraju, które uzyskały grant, przyczynią 
się do pełniejszego modelu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej udzie-
lanej dziecku/uczniowi. Posłużą do 
opracowania i realizacji optymalnego 
procesu wsparcia podlegającego sta-
łej ocenie i modyfikacji przez zespół 
specjalistów znajdujących się najbliżej 
dziecka.

Mirosława Stańczak
Dyrektor Poradni Psychologiczno
-Pedagogicznej w Strzelcach Op.

W środę 19 paź-
dziernika br. 

o godzinie 16.00 
w  Pow i atow y m 
Centrum Kultury 
w Strzelcach Opol-
skich odbyła się 

prelekcja dla rodziców dzieci oddy-
chających ustami oraz dla wszystkich 
osób zainteresowanych tematem 
prawidłowego oddychania. Spot-
kanie poprowadziły specjalistki Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Strzelcach Opolskich: logopeda 
– Magdalena Brandt, fizjoterapeu-
ta – Magdalena Wróblewska oraz 
pedagog – Anna Sławska. Prowadzą 
one w tym roku szkolnym drugą już 
edycję kursu oddechowego według 
metody doktora Butejki, łącząc tera-
pię miofunkcjonalną z fizjoterapią i 

Zamknij usta i oddychaj swobodnie

Szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod numerem telefonu 77 461 33 81. 

treningiem kompetencji społecznych. 
Po zeszłorocznym sukcesie I edycji 
kursu oddechowego od września 
2022 roku. ruszyła kolejna edycja. 
Obecnie prowadzone są dwie grupy, 
w czasie których naucza się jak pra-
widłowo oddychać, mieć zamknięte 
usta, prawidłową postawę ciała, 
odpowiednie napięcie mięśniowe. 

By działania terapeutek z Poradni 
były jeszcze silniejsze, zaangażowano 
w ćwiczenia rodziców, tłumacząc 
w czasie prelekcji, o co tyle hałasu 
(dlaczego specjaliści tak „czepiają 
się” tej otwartej buzi) i jak wielką 
oni - RODZICE- rolę odgrywają w 
czasie kształtowania prawidłowych 
nawyków ich dzieci.

Zapraszamy
wszystkie organizacje oraz stowarzyszenia działające 

na rzecz osób niepełnosprawnych do składania 
wniosków na dofinansowanie ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
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Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Powiatowe

47-100 Strzelce Opolskie, 
ul. Krakowska 16

tel. 77/461 27 54; 77/ 461 23 20;
tel kom. 604 540 402 

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422, fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl

Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. W. Broniewskiego w Strzelcach Op.
tel. 77 4612225

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: sekretariat@ppp.powiatstrzelecki.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl

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

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 77 4636422, 77 4636337
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel. 77 4615216
e-mail: zpolesnica@gmail.com

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

Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

Powiatowa Stacja 
Sanitarno -Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

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

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

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

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 
744, 745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 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 

Strzelce Opolskie dnia 24.10.2022 r.

STAROSTA   STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-

stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (J.t. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o 
wydaniu w dniu 06.10.2022 r. na rzecz spółki Elektrownia PV 78 Sp. z o. o. z sie-
dzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, decyzji administracyjnej Nr 326/2022 
zmieniającej decyzję nr 182/2021 z dnia 04.05.2021 r. wydaną przez Starostę 
Strzeleckiego, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na 
budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą w Rożniątowie, na działce nr 470, obręb ewid. Rożniątów, w części 
projektu budowlanego w zakresie:
- zmiany długości, szerokości i wysokości konstrukcji wsporczych modułów 

fotowoltaicznych wraz ze zmianą ich lokalizacji na działce,
- zmiany liczby modułów fotowoltaicznych z 2738 szt. o mocy jednostkowej 

365Wp na 1834 szt. o mocy katalogowej 545Wp ,
- zmiany długości i przebiegu elektroenergetycznych linii kablowych niskiego 

napięcia, przyłącza kablowego SN 15kV, linii kablowych zasilająco – komu-
nikacyjnych dla monitoringu wizyjnego oraz masztów montażowych kamer,

- zmiany gabarytów prefabrykowanego kontenera stacji transformatorowej 
wraz ze zmianą jego lokalizacji na działce,

- zmiany powierzchni utwardzonej oraz powierzchni obszaru ogrodzonego 
i powierzchni biologicznie czynnej.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział 
Architektoniczno – Budowlany,  ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 213 

(w godzinach pn. 7.30 – 17.00, wt.-cz. 7.30 – 15.30,pt. 7.30 – 14.00), 
można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.

     

Strzelce Opolskie, dnia 24.10.2022 r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 oraz art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) podaje do publicznej wiadomości informację, 
o wydaniu w dniu 17.10.2022 r. na rzecz Gminy Ujazd z siedzibą w Ujeździe 
47-143 przy ul. Sławięcickiej 19, decyzji nr 341/2022 zatwierdzającej projekt 
budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w Olszowej na działkach ewid. nr 280, 282, 284, 315, 258, 259/6 obręb 
ewid. Olszowa i jednostka ewid. Ujazd - obszar wiejski.
Informację dotyczącą treści decyzji i dokumentacji sprawy można uzyskać 

telefonicznie pod nr telefonu 77 440 17 61 Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich - Wydział Architektoniczno-Budowlany.

OBWIESZCZENIE 
STAROSTYST RZELECKIEGO

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 176 ze zm.) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000),

z a w i a d a m i a s i ę,
że dnia 1 września 2022 r. na żądanie Zarządu Powiatu Strzeleckiego z siedzibą 
w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2, zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na rozbudowie mostu JNI 30004499 w ciągu drogi 
powiatowej 1822 O Sucha – Rozmierka w m. Sucha, ul. Kościelna, na działkach:

1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy drogi 
powiatowej:
Lp. Nr działki 

przed 
podziałem

Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki 
po podziale,

działki w liniach 
rozgraniczających

Nr działki 
po podziale,

działki poza liniami 
rozgraniczającymi

1. 294/2 2 Sucha - -
2. 359 2 Sucha 359/1 359/2

2. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących teren wód płynących:
Lp. Nr działki 

przed po-
działem

Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki 
po podziale,

działki w liniach 
rozgraniczających

Nr działki 
po podziale,

działki poza liniami 
rozgraniczającymi

1. 377 2 Sucha - -
2. 372/1 2 Sucha - -

3. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren 
niezbędny

Lp. Nr działki 
przed 

podziałem

Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki po podziale,

1. 315 2 Sucha -
2. 359 2 Sucha 359/2
3. 361 2 Sucha -

4. nieruchomości planowane do przejęcia na rzecz Powiatu Strzeleckiego
Lp. Nr działki 

przed 
podziałem

Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki po podziale
(powierzchnia gruntu ha)

 
1. 359 2 Sucha 359/1 (0,0078)

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 gospodarce nieruchomościami. 

W terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia 
zainteresowane strony mogą telefonicznie zapoznać się z zamierzeniami 
inwestycyjnymi wnioskodawcy pod numerem telefonu 77 440 17 63 (w godzinach: 
pn. 8.30-16.00, wt.-czw. 8.30-14.30, pt. 8.30-13.00). 

Obwieszczenie wywiesza się na okres 
od 24 października 2022 r. do 14 listopada 2022 r.

z up. Starosty
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

W dniu 14 grudnia 2022 r. o godz.  9.00  w siedzibie Starostwa Strzeleckiego 
przy ulicy Jordanowskiej nr 2, w sali narad (II piętro) odbędzie się pierwszy przetarg 
ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej 
w Kolonowskiem, zabudowanej, oznaczonej numerem działki 174 o powierzchni 
0,1114 ha. Nieruchomość jest  wpisana w księdze wieczystej nr OP1S/00074793/2, 
bez obciążeń. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczo-
na jest symbolami: MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej; ZI – tereny 
zieleni izolacyjnej.  

Cena wywoławcza nieruchomości -  300 000,00 zł.  
Wadium  (płatne w pieniądzu) -  15 000,00 zł.   
Minimalne postąpienie ceny -  3 000,00 zł. 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium do  9 grudnia 2022 r. 

do godziny 9.00 na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank 
Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzelce Opolskie, rachunek nr 52 8907 1089 2002 
0090 0007 0006. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków 
pieniężnych na podane konto.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, 
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku odstąpienia 
od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wskazanym przez sprzedającego, 
przepada. Cenę nabycia nieruchomości nabywca zobowiązany jest wpłacić 
najpóźniej na dwa dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność 
nieruchomości. 

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia 
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku 
wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia 
w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku, zwalnia się z obowiązku wniesienia 
wadium w wyznaczonym terminie, jeżeli do dnia 9 grudnia 2022 r. zgłoszą uczestni-
ctwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej 
prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi 
granicami państwa polskiego na poczet ceny sprzedaży oraz złożą pisemne zo-
bowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium w razie uchylenia się 
od zawarcia umowy. 

Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i wpisem 
do księgi wieczystej.

Transakcja zwolniona jest z podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(j.t. w Dz.U. z 2022 r. poz. 931).

Przedsiębiorca, który przystąpi do przetargu z zamiarem nabycia 
nieruchomości na cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
winien przedstawić aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub z 
Krajowego Rejestru Sądowego oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału  
w przetargu.

Bliższe informacje pod nr tel. 77 4401-740, w Wydziale Geodezji, Kartografii, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Ogłoszenie Starosty Strzeleckiego
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Ad multos annos

Pan Viktor Ochwat, mieszkający w Grodzisku, obchodził 16 października br. 
W tak wyjątkowym dniu nie mogło zabraknąć życzeń i upominków dla Jubilata. 
Przekazali je: Sekretarz Powiatu Strzeleckiego Ewelina Jelito, Barbara Malawska 
z Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz przedstawiciele Rady Sołeckiej.

Najstarszy wśród nich to Pan Leopold Kalla, mieszkaniec  Strzelec Opolskich, 
który 29 października br. obchodził 100-lecie urodzin! Była to okazja do wspólnego 
świętowania nie tylko w gronie rodziny, ale i przyjaciół, sąsiadów, samorządowców 
i tych, którzy wraz z Jubilatem działali w strukturach Mniejszości Niemieckiej.  
Z najlepszymi życzeniami i upominkami urodzinowymi przybyli: starosta Józef 
Swaczyna, wicestarosta Waldemar Gaida, wiceburmistrz Strzelec Opolskich Józef 
Kampa, radni strzeleccy radni - Henryk Rudner i Arnold Kozioł oraz członkowie 
Rady Sołeckiej Adamowic.

Pani  E lżbieta Pyka , 
mieszkanka Jemielnicy rocz-
nicę 90-lecia urodzin świę-
towała 19 października br. Z 
okazji Jubileuszu z gratulacja-
mi, życzeniami od samorządu 
powiatowego i urodzinowym 
upominkiem odwiedziła Ją 
Sekretarz powiatu Ewelina 
Jelito.

Pani Cecylia Lipok z Krośnicy świętowała 90. rocznicę urodzin 22 października 
br. W imieniu powiatu Jubilatkę odwiedził Przewodniczący Rady Powiatu Strzele-
ckiego Stefan Szłapa, który przekazał życzenia i kosz słodkości. Solenizantka gościła 
także przedstawicieli Gminy Izbicko oraz Rady Sołeckiej Krośnicy.

Pani Maria Ful, mieszkanka Krośnicy, obchodziła 90. rocznicę urodzin 25 
października br. Szanowną Jubilatkę z życzeniami urodzinowymi i upominkiem 
odwiedził Starosta Józef Swaczyna.

W ostatnim czasie do grona jubilatów w naszym powiecie dołączyło aż pięcioro 
mieszkańców. 

A do najlepszych życzeń dla Jubilatów dołączamy również swoje: 
wielu jeszcze lat w zdrowiu i radości każdego dnia!

W kolorowy świat bajek przenieśli 
się uczestnicy IV Powiatowego 

Fes� walu Piosenki Dziecięcej „Bajecz-
ne Melodie”, który odbył się 27 paź-
dziernika br. w Powiatowym Centrum 
Kultury w Strzelcach Opolskich. Ta roz-
śpiewana i niezwykle kolorowa impreza 
odbywa się od 2018 r. i stale gromadzi 
rzesze najmłodszych uczestników z na-
szego powiatu. Zgodnie z regulaminem 
dzieci występują w trzech kategoriach 
wiekowych: dzieci przedszkolne (wystę-
pują grupowo), uczniowie klas 1-3 szko-
ły podstawowej oraz uczniowie klas 
4-8 szkoły podstawowej – występują 
solowo, z podkładem muzycznym lub z 
akompaniamentem (pianino, gitara, czy 
jak w tym roku – bandura). Zadaniem 
uczestników jest zaśpiewanie piosenki 
z fi lmu lub bajki dla dzieci – to wymóg 
regulaminowy. W tym roku najchęt-
niej wybieraną piosenką (aż 9 razy 
na 48 występów) była piosenka „Nie 
bój się chcieć” z fi lmu „Zwierzogród”. 
Częstym wyborem są także „Chwytam 
wiatr” z fi lmu „Merida Waleczna”, czy 
„Kolorowy wiatr” z fi lmu „Pocahontas”. 
Występom scenicznym towarzyszą z 
roku na rok bardziej ambitne sceno-
grafi e i choreografi e, co zasługuje na 
podkreślenie i podziw. 

W trakcie czterech edycji udział 
w wydarzeniu wzięło blisko 1000 
uczestników, w tym najliczniejsze 
grono przedszkolaków. Każdego roku 
występy ocenia profesjonalne Jury, 
przyznając miejsca na podium (I-III) 
oraz ewentualne wyróżnienia. Warto 
podkreślić, że każdej edycji Festi walu 
towarzyszy koncert: w 2018 r. wystąpiła 
Majka Jeżowska, w 2019 r. Siostry Wajs, 
w 2021 r. Pani Aleksandra Stokłosa, a 
w roku bieżącym Alicja Gałązka oraz 
Magdalena Kujawska. Ta pierwsza 
wokalistka znana jest z tego, że śpiewa 
piosenkę „Taniec Mai”, który to utwór 
również kilkukrotnie pojawił się na 
scenie podczas naszego Festiwalu, 
obok znanej chyba wszystkim wersji 
Zbigniewa Wodeckiego. 

Laureatami tegorocznej edycji 
Festi walu zostali:
1.  w kategorii Dzieci przedszkolne: 
-  I miejsce - Przedszkole Publiczne 

im. Braci Grimm w Leśnicy, grupa 
Motylki

-  II miejsce - Przedszkole Publiczne 
Nr 5 w Strzelcach Opolskich, grupa 
Mrówki

-  III miejsce - Przedszkole Publiczne 
nr 9 w Strzelcach Opolskich, grupa 
Misie 
Wyróżnienia: 

-  PP nr 4 w Strzelcach Opolskich, 
grupa Żabki,

-  PP nr 8- grupa Kotki,
-  PP nr 8 - grupa Misie,
-  PP nr 9- grupa Krasnoludki,
-  PP nr 10- grupa Pszczółki,

Muzyczna podróż w świat bajek

-  PP w Lesnicy- grupa Mrówki,
-  PP w Lesnicy- oddział zamiejscowy w Dolnej - grupa Żabki,
-  ZSP w Zalesiu Śląskim- grupa Liski,
-  PP w Dziewkowicach-  grupa Smerfy.
2.  w kategorii kl. I-III szkoły podstawowej 
-   I miejsce - Agata Szefer - Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach,
-  II miejsce - Dominik Pietruszka - PSP w Staniszczach Wielkich,
-  III miejsce - Maksymilian Gwózdek - PSP w Jemielnicy.

3.  w kategorii kl. IV-VIII szkoły podstawowej:
-  I miejsce równorzędne: 
 Marlena Szczerska z PSP w Leśnicy oraz 
 Agata Michalska z PSP w Olszowej,
-  II miejsce: Katarzyna Palus z PSP w Ujeździe
-  III miejsce- Zofi a Buszman z PSP w Szymiszowie.

Występy oceniało Jury w składzie:
Hanna Kruczek – przewodnicząca Jury, Karol Palica – członek Jury, Joanna 

Popów-Bogdoł – członek Jury.
Wszystkim laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy!
Festi wal odbył się pod patronatem honorowym Starosty Strzeleckiego, Pana 

Józefa Swaczyny, a liczne wsparcie okazali mu także partnerzy, sponsorzy i Patroni 
medialni. Za wsparcie merytoryczne dziękujemy  Państwowej Szkole Muzycznej 
w Leśnicy oraz Państwowej Szkole Muzycznej w Strzelcach Opolskich, za wsparcie 
fi nansowe: PKSowi w Strzelcach Opolskich S.A., Fundacji Górażdże, Gospodarstwu 
Agroturystycznemu Giprol, Firmie Kronospan, Bankowi Spółdzielczemu w Leśnicy 
odział w Strzelcach Opolskich, Kancelarii Radców Prawnych Arkadiusz Wytrwał, 
Waldemar Piontek, Piotr Szyndzielorz, Juraparkowi Krasiejów,

Piekarni i Cukierni Łubowski oraz Cukierni Izydorczyk.
A kolejne festi walowe emocje już za rok, zapraszamy!

Joanna Popów-Bogdoł
Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich


