
Prezydent RP Andrzej Duda w powiecie strzeleckim

fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP

Wizyta, we wtorek 27 września br. trwała zaledwie kilka godzin. Rozpoczęła się od złożenia 
hołdu pomordowanym przez NKWD żołnierzom oddziału Bartka na Hubertsuie, w pobli-

żu Barutu. Do tej chwili nawiązał prezydent Andrzej Duda w czasie swojego wystąpienia na Placu 
Żeromskiego w Strzelcach Opolskich,zwracając się w stronę młodych i zauważając, iż to miejsce 
pamięci jest tak zadbane m.in. dzięki staraniom młodzieży ze Strzelec Opolskich.  

Wcześniej w strzeleckim ratuszu doszło do krótkiego spotkania w wąskim gronie. Brały w nim 
udział władze województwa, parlamentarzyści, samorządowcy. Władze Powiatu Strzeleckiego: 
przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Krawiec, starosta Józef Swaczyna, wicestarosta Janusz 
Żyłka i Waldemar Gaida, członek Zarządu Powiatu, na pamiątkę pobytu na w naszym powiecie 

przekazali prezydentowi rzeźbę św. Anny Samotrzeciej, ze 
słodkim dodatkiem - kołoczem śląskim.

Trzeci punkt wizyty to spotkanie prezydenta z miesz-
kańcami miasta (na pl. Żeromskiego pojawili się również 
mieszkańcy gminy Dobrzeń Wielki, o czym nieco więcej na 
następnej stronie), poprzedzone powitaniem przez starostę 
Józefa Swaczynę i burmistrza Strzelec Op. Tadeusza Goca.

Wreszcie ostatni punkt - złożenie przez Prezydenta RP 
wieńca pod pomnikiem ku czci Powstańców Śląskich na Gó-
rze św. Anny, gdzie kwiaty złożyli również starosta strzelecki 
i burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski.

Więcej na str. 2

fot. Waldemar Burcek
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Prezydent RP Andrzej Duda w powiecie strzeleckim

Wizyta Prezydenta RP była krótka, jak wspomniano wcześniej, i nie była 
nadmiernie nagłośniona. Może dlatego na pl. Żeromskiego  nie było tłumów, 
podobnie jak pod pomnikiem na Górze św. Anny. Tam jednak prezydent Duda 
był bardziej rozluźniony niż w Strzelcach Opolskich. Tu nie było już  miesz-
kańców gminy Dobrzeń Wlk, którzy stawili się w Strzelcach Op., choć nie tak 
nie tak licznie jak planowano (w drodze z Opola pod Niedźwiednikiem dwa ich 
autokary zostały zatrzymane do kontroli stanu technicznego), za to z listem do 
prezydenta, z protestem na banerze i fl agą gminy przewiązaną kirem. To były 
chyba jedyne nieuładzone momenty podczas pobytu prezydenta w naszym po-
wiecie. Wszędzie witany był bardzo ciepło – i wiele osób cieszyło się, że może 
zrobić sobie z nim „selfi e”. Taka okazja zdarza się nieczęsto. 

Starosta Swaczyna, witając prezydenta Dudę, nawiązał do wielokulturowo-
ści naszego powiatu. Do tradycji i historii, a przede wszystkim – do przeobrażeń 
w ostatnim dwudziestopięcioleciu. - Zlikwidowano u nas ponad pięć tysięcy 
pracy, teraz poziom bezrobocia nie oscyluje wokół 6 procent. To Powiat Strzele-
cki jest organem prowadzącym największej na Opolszczyźnie szkoły kształcą-
cej w zawodach, w której dziś uczy się ponad 1200 uczniów (mowa oczywiście 
o CKZiU). Pięciusethektarowa Strefa Aktywności Gospodarczej w Ujeździe 
prężnie się rozwija i ciągle powstają tu nowe miejsca pracy – mówił starosta.

Do tego fragmentu wystąpienia starosty nawiązał również prezydent Duda, 
który mówił, że chciałby, by ludzie nie za granicą widzieli swoją przyszłość – 
choć oczywiście w UE obowiązuje zasada swobodnego przepływu ludzi – ale w 
kraju. - Twórzcie miejsca pracy – zwracała się do mieszkańców. - Rozwijajcie 
start up-y. Żeby region się rozwijał dzięki Wam, a nie tylko dzięki programom 
zewnętrznym. Zrobię wszystko, i jest to również rola rządu – zapewniał – by 
likwidować przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zadaniem 
władz jest dzisiaj dążenie do tego, by podnieść jakość życia w naszym kraju; to 
jest sprawa absolutnie podstawowa – mówił.

Porządku w Strzelcach Opolskich pilnowali nie tylko Policja ale i Straż.

Mieszkańcy gminy Dobrzeń Wielki protestowali przeciwko przyłączeniu części gminy do Opola

Najmłodsi Strzelczanie też spotkali się z Prezydentem RP

Starosta J. Swaczyny i burmistrz Leśnicy Ł. Jastrzembski - ostatnie zdjęcie z prezydentem

Dla prezydenta śpiewał zespół „Na chwila” z Kadłuba, założony w 1993 roku

Po raz ósmy rusza plebiscyt 
NTO Opolski Hipokrates. Swój 
głos można oddać na lekarza ro-
dzinnego, pediatrę, stomatologa, 
pielęgniarkę/położną, farma-
ceutę oraz przychodnię/gabinet. 
Zwycięzcy etapu powiatowego 
awansują do fi nału wojewódz-
kiego. Będziemy wybierać także 
najpopularniejszego specjalistę 
Opolszczyzny w następujących 
kategoriach: ginekolog, chirurg, 
dermatolog, kardiolog i okulista. 

Możemy także wybrać naj-
lepszy szpital Opolszczyzny. 
Może zostanie nim nasz, Powia-
towy Szpital w Strzelcach Opol-
skich?

Głosowanie będzie trwać do 
piątku, 28 października br. do 
godz. 21.

Głosuj na nasz szpital!

„Na pamiątkę pobytu w Powiecie Strzeleckim” - ten napis pod rzeźbą św. Anny Samotrze-
ciej przypominać ma prezydentowi o wizycie w naszym regionie.
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www.pup-strzelce.plPoczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych 
potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na 
funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym 
jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i 
czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym spo-
łecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz 
instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bez-
pieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie 
może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecz-
nych. 

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o 
informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach: 
*  informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,  
*  informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:   
 -  bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu teryto-

rialnego, organizacji pozarządowych itp.; 
 -  w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  pub-

licznemu, 
*  informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy 

wymiany informacji.   
Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie 

przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców 
negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.  

Aby zgłosić zagrożenie, należy wejść na stronę internetową komendy wojewódzkiej, 
miejskiej lub powiatowej Policji. Przekazanie tych informacji zajmuje tylko kilka chwil. 
W razie potrzeby można skorzystać z instrukcji obsługi. Pomocą służą także funkcjona-
riusze. Zgłoszenie trafi do policjantów odpowiedniej komórki Policji. Zebrane informacje 
pozwolą na jeszcze lepszą dyslokację służb, aby uniknąć w przyszłości ponownego zgła-
szania tego samego typu zagrożeń w tym samym miejscu. 

Z narzędzia należy korzystać w sposób rozsądny. Każde naniesione na mapę zagro-
żenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jednego komputera można zgłosić jedno 
zagrożenie na dobę. 

Zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują po-
trzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów 
alarmowych 112, 997.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji. Każde naniesione na mapę zagro-
żenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. 

Krajowa mapa zagrożeń 
bezpieczeństwa

„Moja Komenda” to aplikacja uru-
chomiona przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych. Mobilna usługa ułatwia 
lokalizowanie komend i komisariatów Po-
licji. Dzięki niej można w prosty sposób 
odnaleźć najbliższą jednostkę, a następnie 
sprawdzić, jak najszybciej do niej trafić.

„Moja komenda” to aplikacja, która 
zapewnia każdemu użytkownikowi szyb-
ki dostęp do informacji o adresach i nu-
merach telefonów policyjnych obiektów.

Została przygotowana z myślą o oso-
bach, które kontaktują się z Policją w sytuacjach innych, niż te zagrażające życiu lub 
zdrowiu. 

Przypominamy, że w nagłych przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 
112 lub 997. 

„Moja Komenda” umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. 
Aby to zrobić wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnaj-

dzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednost-
ce on pracuje. 

Dzielnicowych możemy wyszukać także po ich imieniu lub nazwisku. Aby połączyć 
się z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa 
w trybie offline. 

Użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnico-
wego. 

Aplikacja zawiera także bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w 
Polsce.        

Aplikacja została wyposażona w dwa tryby wyszukiwania informacji. Po włączeniu 
usług lokalizacyjnych w telefonie sama odnajdzie najbliższe policyjne obiekty. Po przej-
ściu w tryb online wystarczy jedno kliknięcie, by wskazała trasę do najbliższej komen-
dy lub komisariatu. Równie sprawnie połączy nas z dyżurnymi policjantami z wybranej 
jednostki. 

Dodatkowo „Moja komenda” umożliwia wyszukanie po nazwie jednostki, ulicy lub 
kodzie pocztowym. 

„Moja Komenda” dostępna jest na telefony z Androidem i na iOS. Można ją pobrać 
w App Store i Google Play. Usługa jest bezpłatna. 

„Moja Komenda”

PRACOWNIK BIUROWY /  ŻĘDOWICE - wykształcenie średnie techniczne, - obsługa komputera
OBSŁUGA KLIENTA  -  mile widziane doświadczenie w pracy przy obsłudze 

klienta oraz prowadzeniu sklepu internetowego
MŁODSZY INSTRUKTOR DZIAŁU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe magisterskie (kierunek: resocja-

lizacja, praca socjalna, pedagogika, psychologia)
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY OLSZOWA -  wykształcenie średnie
  -  znajomość obsługi komputera  (szczególnie programu 

EXELL)
  -  podstawowa znaj ość j.angielskiego
RECEPCJONISTKA KAMIEŃ ŚLĄSKI -  wykształcenie średnie, wyższe
PRACOWNIK BIUROWY GRODZISKO -  wykształcenie min. średnie, - prawo jazdy kat. B
  -  obsługa komputera, - komunikatywność
SPRZEDAWCA / PRACOWNIK SUCHA -  wykształcenie min. zawodowe
AUTO - HANDLU  -  prawo jazdy kat.B
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE
SPRZEDAWCA - MAGAZYNIER ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie, - obsługa komputera
  -  prawo jazdy kat. B
  -  mile widziane uprawnienia na wózek jezdniowy
SPRZEDAWCA (ORZECZENIE STRZELCE OPOLSKIE -  mile widziane doświadczenie
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI)   -  książeczka sanepidowska
KELNER- BARMAN KAMIEŃ ŚLĄSKI -  wykształcenie zawodowe, - obsługa kasy fiskalnej
  -  aktualne badania lekarskie
KUCHARZ KAMIEŃ ŚLĄSKI -  wykształcenie zawodowe, - doświadczenie
  -  aktualne badania lek., - ustalanie menu kuracjuszy
KUCHARZ KOLONOWSKIE -  wykształcenie zawodowe - kierunkowe
KUCHARZ/KA /  GÓRA ŚW. ANNY -  książeczka sanepidowska
POMOC KUCHENNA
PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE -  obsługa komputera, - mile widziane doświadczenie
BRUKARZ STRZELCE OPOLSKIE / -  wykształcenie zasadnicze zawodowe – budowlane
 WG ZLECEŃ -  doświadczenie w branży budowlanej
  -  prawo jazdy kat. B
MURARZ  NIEZDROWICE / -  wykształcenie zasadnicze zawodowe                    
 WG ZLECEŃ -  doświadczenie przy pracach murarskich
PRACOWNIK BUDOWLANY JEMIELNICA / -  praca w zespole 
 WG. ZLECEŃ
ROBOTNIK BUDOWLANY ROZMIERZ / WG. ZLECEŃ -  doświadczenie, - aktualne badania wysokościowe
MURARZ – TYNKARZ  STRZELCE OPOLSKIE / -  wykszt. zawodowe, - czytanie rysunków technicznych,  
 WG ZLECEŃ -  obsługa niwelatora, - aktualne badania wysokościowe
  -  min. 2 lata pracy na budowie
POMOC PRZY WYMIANIE OPON KADŁUBIEC -  wykształcenie zawodowe, - podstawy mechaniki
  -  mile widziane doświadczenia
MECHANIK SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe mechaniczne
  -  prawo jazdy kat. B, - mile widziane doświadczanie
POMOCNIK LAKIERNIKA / LEŚNICA -  doświadczenie
LAKIERNIKA
KIEROWCA C+E TRANSPORT -  prawo jazdy C+E, - kurs na przewóz rzeczy
 MIĘDZYNARODOWY -  badania 
KIEROWCA C+E STRZELCE OPOLSKIE -  prawo jazdy C+E, - mile widziane HDS
  -  karta kierowcy, - mile widziane doświadczenie 
TOKARZ W METALU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  kilkuletnie doświadczenie na stanowisku tokarza
ŚLUSARZ IZBICKO -  wymagane dośw. w pracy przy stali nierdzewnej
SPAWACZ METODĄ MIG/MAG ZAWADZKIE -  wykszt. zawodowe, - czytanie rysunku technicznego
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO OLSZOWA -  możliwość przeszkolenia na terenie zakładu pracy
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO STRZELCE OPOLSKIE / 
 WG ZLECEŃ
OPERATOR KOPARKI / STRZELCE OPOLSKIE /  -  uprawnienia operatora maszyny budowlanej
MASZYN BUDOWLANYCH WG ZLECEŃ
OPERATOR ŻURAWIA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe, - upr. II ż
  -  min. rok doświadczenia
OPERATOR EKSTRUDA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe
  -  doświadczenie w branży Automotive na stanowisku 

operatora lub ustawiacza
  -  komunikatywna znajomość j.niemieckiego
INSTRUKTOR NAUKI JAZDY STRZELCE OPOLSKIE -  uprawnienia instruktora
SKŁADACZ OKIEN STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe
  -  mile widziane doświad. w branży okienno-roletowej
KROJCZY OLSZOWA -  wykszt. zawodowe, - mile widziane doświadczenie
  -  umiejętność trasowania i krojenia skór tapicerskich
FRYZJER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe kierunkowe
KOSMETYCZKA  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie kosmetyczne lub wyższe
  -  mile widziane doświadczenie
MONTER INSTALACJI  BŁOTNICA STRZELECKA / -  wykształcenie min. zawodowe 
GRZEWCZYCH, WG ZLECEŃ -  prawo jazdy  kat. B 
SANITARNYCH I WENTYLACJI  -  mile widziane uprawnienia spawalnicze

Ogłoszenie!!!
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich  

przyjmuje do 06 października 2016 r. 
wnioski osób bezrobotnych ubiegających się o przyznanie jednorazowych środków 

na podjęcie działalności gospodarczej.
Preferowane będą wnioski złożone przez osoby bezrobotne 

w wieku od 30 do 50 roku życia. 
         

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 6 Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Opolskich, tel. 77 4621818

Ogłoszenie!!!
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich 

przyjmuje do 06 października 2016 r.  
wnioski pracodawców ubiegających się o refundację kosztów wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej z urzędu pracy.
Przyjmowane do realizacji będą wnioski pracodawców, którzy zapewnią zatrudnienie 

osobom bezrobotnym w wieku od 30 do 50 roku życia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 9 Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Opolskich, tel. 77 462 18 10
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Wycieczka dydaktyczna do Hi-
szpanii, właściwie do Katalonii, była 
cudownym i pełnym nauki doświad-
czeniem. Można by rzec, doświad-
czeniem na  żywym organizmie. 
Odbyliśmy w ciągu tych paru dni – 
od 4 do 11 września br. - wiele lek-
cji, m.in., wiedzy o społeczeństwie, 
wiedzy o kulturze, religii, historii, 
wychowania fizycznego, biologii, 
geografii oraz lekcji z języka obcego. 
O tylu atrakcjach i wiedzy zdobytej, 
która właściwie sama  „wchodziła do 
głowy”, można tylko pomarzyć. A 
uczniowie CKZiU mieli możliwość i 
skorzystali z tego. 

Oczywiście nie można zapo-
mnieć o rozrywce i na dobry początek 
rozpoczęliśmy tę naukę w świecie od 
dobrej zabawy w parku rozrywki we 
Włoszech. Było cudownie, karuzele, 
piramidy, domy na głowie itp. Atrak-
cji wiele i wiele zabawy. 

Kolejną przystanią była miej-
scowość LLoret de Mar, kiedyś za-
mieszkiwali tam Iberowie a później 
Rzymianie. Miasto zostało założone 
w 1409 roku przez piratów jako baza 

Hiszpańska przygoda
„Życie bez podróży jest jak potrawa bez soli…”

Elżbieta Dzikowska

wypadowa ataków na aragońskie stat-
ki. Kolejną atrakcją było zwiedzanie 
miasteczka Tossa de Mar, tam prze-
dostaliśmy się statkiem ze szklanym 
dniem, w trakcie rejsu młodzież miała 
możliwość obejrzenia dna morskiego, 
co było niezapomnianym doświad-
czeniem. Tossa de Mar to jedna z 
najpiękniejszych miejscowości w 
Hiszpanii. Kiedyś miejsce artystów z 
całego świata, Marc Chagall nazwał 
to miejsce błękitnym rajem. A i histo-
ria tego miasteczka jest imponująca, 
można tam zobaczyć odkopane frag-
menty rzymskiej zabudowy z okresu 
I w p.n.e. - IV w p.n.e. Z okresu śred-
niowiecza, z XII w., pochodzi stare 
miasto otoczone murami na wzgórzu. 
Jest to jedyne takie ocalałe ufortyfi-
kowane miasto na katalońskim wy-
brzeżu.

Wspaniała atrakcją wyjazdu była 
możliwość spaceru po Barcelonie. 
Nasze peregrynacje po tym cudow-
nym mieście rozpoczęliśmy od sta-
dionu Camp Nou, który jest dumą 
klubu FC Barcelona i Katalonii. Nie 
mogliśmy nie odwiedzić niewątpli-

wej i najbardziej znanej atrakcji ar-
chitektonicznej Barcelony, to miejsce 
to oczywiście Sagrada Familia, nie-
zwykła świątynia rzymskokatolicka, 
której architektem był Antonio Gau-
di. Odwiedziliśmy także Dzielnicę 
Gotycką, przeszliśmy długą aleją La 
Rambla. Na koniec tego wspaniałego 
dnia w Barcelonie czekała nas ostat-
nia atrakcja - tańczące fontanny. 

Kolejnym przystankiem było 
Monako. Tam zobaczyliśmy Pałac 

Książęcy, XVIII-wieczny budynek 
wzniesiony na miejscu dawnej fortecy 
genueńskiej i zmianę warty. Muzeum 
oceanograficzne, gdzie w akwarium, 
w wiernie odtworzonym środowisku, 
znajduje się ponad 6 tysięcy okazów 
ryb. Na zboczach ponad dzielnicą La 
Candomine oglądaliśmy ciekawe ga-
tunki kaktusów i roślin egzotycznych. 
Dla miłośników rajdów dodatkowa 
atrakcją był spacer  ulicami, gdzie 
odbywa się Grand Prix Monaco For-

muły 1. Ciekawostką niewątpliwie 
było też to, że w Monako mieszkańcy 
i turyści korzystają z wind, aby prze-
dostać się na różne poziomy miasta. 

Wyjazd należy zaliczyć do bar-
dzo udanych, a nasze umiejętności 
językowe nabyte na lekcjach języka 
angielskiego znacznie ułatwiły nam 
porozumiewanie się w tym pięknym 
kraju.

Agnieszka Filipczak, Edyta Bem

Mieliśmy pojechać na wakacje 
marzeń. W rzeczywistości wakacje 
znacznie odbiegały od oferty. Plaża 
była kamienista, pokoje brudne, 
nie było widoku na morze i gene-
ralnie wszystko różniło się od tego 
co oferowano na zdjęciach w kata-
logu. Planujemy złożyć reklama-
cje. Czy jest gdzieś określone jakiej 
maksymalnej rekompensaty może-
my się domagać?  Ile mamy czasu 
na złożenie reklamacji?

Niestety, nie obowiązując precy-
zyjne przepisy regulujące wysokość 
rekompensaty za urlop niezgodny z 
ofertą. Można jednak posiłkować się 
tabelą frankfurcką.

Osoby, które wróciły z urlopu, na 
którym nie było tak jak obiecywało 
biuro podróży, mają prawo złożyć re-
klamację i ubiegać się o zwrot kosz-

tów za usługę nie wykonaną zgodnie                   
z umową. Na złożenie reklamacji 
klient ma 30 dni od dnia zakończenia 
reklamowanego wyjazdu. Tyle samo 
czasu na jej rozpatrzenie ma biuro po-
dróży. Brak odpowiedzi w tym termi-
nie skutkuje uznaniem reklamacji za 
uzasadnioną. Pismo opatrzone tytu-
łem „reklamacja” można złożyć oso-
biście w biurze podróży, wysłać lub 
za potwierdzeniem odbioru przeka-
zać przedstawicielowi biura podróży 
w trakcie pobytu. Do przedłożonych 
zastrzeżeń i roszczeń warto dołączyć 
materiał, który będzie stanowił po-
twierdzenie niedotrzymanych w umo-
wie świadczeń. Mogą to być zdjęcia, 
filmy oraz rachunki. Reklamować 
możemy wszystko to, co było usta-
lane jako stała część organizowanej 
przez firmę turystyczną imprezy.

W oszacowaniu wartości po-

Co zrobić w sytuacji, gdy…
PowiatowyRzecznikKonsumentówradzi

niesionych strat pomaga tzw. tabela 
frankfurcka, która wprawdzie nie 
stanowi obowiązującego prawa, ale 
określa wysokość ewentualnego rosz-
czenia za konkretne braki ze strony 
organizatora.

Według tabeli frankfurckiej np. za 
inne niż obiecane położenie hotelu od 
plaży turysta może domagać się od 5 
do 15 proc. ceny wyjazdu. Brak obie-
canego widoku na morze, czy balko-
nu to 5-10 proc. zapłaconej ceny. Z 
kolei brak klimatyzacji lub jej uszko-
dzenie, brak basenu, zanieczyszczona 
plaża wyceniane są na 10-20 proc. 
ceny, strata czasu przez wymuszoną 
przeprowadzkę w ramach obiektu to 
koszt ½ dnia pobytu. O największe 
zwroty można się ubiegać w przy-
padku braku wyżywienia (50 proc.), 
hałasu w nocy czy też robactwa w po-
koju (40/50 proc.).

Można żądać ponadto zadość-
uczynienia za zmarnowany urlop. 
Choć w polskim prawie nie jest to 
wyrażone wprost, polskie i europej-
skie orzecznictwo nie pozostawia 
wątpliwości: niezadowolony turysta 
może dochodzić zadośćuczynienia 
za zmarnowany urlop. Przy ustalaniu 
zadośćuczynienia za zmarnowany ur-
lop znaczenie ma nie cena imprezy, 
ale stopień zawinienia biura oraz dy-
skomfortu poszkodowanego.

Jeśli touroperator nie ustosunkuje 
się do złożonej reklamacji w obowią-
zującym go terminie 30 dni, zgodnie 
z prawem oznacza to, że akceptuje 
roszczenia.

Zawarłem w salonie telekomu-
nikacyjnym umowę, która jest dla 
mnie bardzo niekorzystna. Obiecy-
wano mi co innego, a po wczytaniu 

się w treść umowy okazuje się, że 
na papierze widnieje inaczej. Czy 
mogę odstąpić od takiej umowy w 
określonym terminie?

Niestety, prawo odstąpienia od 
umowy do 14 dni dotyczy wyłącz-
nie umów zawieranych poza loka-
lem przedsiębiorstwa i na odległość. 
W tym przypadku jest to dobra wola 
operatora. Jeżeli jednak zapewnie-
nia były inne niż widnieje w treści 
umowy można złożyć reklamację, 
dobrze mieć jednak jakieś dowody, 
np. świadków, iż zapewnienia co do 
treści umowy były inne. Warto ne-
gocjować z operatorem lub złożyć 
reklamację, gdyż prawa odstąpienia 
w takim przypadku niestety nie po-
siadamy. 

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Konkurs Jugend debattiert international adresowany jest do uczniów z Europy Środko-
wej i Wschodniej. Dzięki niemu młodzi ludzie uczą się rzeczowo i przkonywująco prezen-
tować swoje poglądy i racje w języku niemieckim. Projekt wzmacnia rolę debaty jako instru-
mentu demokratycznej wymiany poglądów i promuje aktywną wielojęzyczność w Europie. 
Podczas debaty uczniowie zdobywają kompetencje kluczowe, jak słuchanie, logiczne 
konstruowanie swojej wypowiedzi, rzeczowa argumentacja i przestrzeganie zasad fair 
play. 

Projekt rozpoczyna się od szkolenia nauczycieli, podczas którego przygotowują się 
oni do przeprowadzenia w klasach cyklu zajęć w języku niemieckim, wprowadzających 
młodzież w tematykę i reguły konkursu Jugend debattiert international. Pierwszy etap 
odbywa się w szkołach, drugi na poziomie regionalnym, a kolejny jest finałem krajowym. 
Na zakończenie każdej edycji krajowej odbywa się uroczysty finał międzynarodowy, w 
którym biorą udział laureacji pierwszego i drugiego miejsca w finale krajowym. Konkurs 
Jugend debattiert international odbywa się w Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w 
Polsce, Rosji, na Ukrainie, Węgrzech, Słowacji oraz w Słoweni. 

Damian Czempiel, uczeń naszego Liceum Ogólnokształcącego zdobył pierwsze 
miejsce w finale krajowym, w dziesiątej już edycji tegoż konkursu, a tym samym re-
prezentował Polskę podczas finału międzynarodowego, który miał miejsce w Pradze w 
dniach od 19 do 24 września br. Po dwóch rundach kwalifikacyjnych Damian przeszedł 
do półfinału i znalazł się wśród ośmiu najlepszych debatujących uczniów z Europy Środ-
kowej i Wschodniej. 

Damian, jesteśmy dumni z Twojego sukcesu, dziękujemy, że godnie reprezentowałeś 
naszą szkołę i życzymy powodzenia podczas egzaminów maturalnych.

Damian Czempiel – uczeń strzeleckiego LO 
w finale międzynarodowym konkursu „Jugend debattiert international”
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Tradycyjnie już Święto Chleba rozpoczyna barwny korowód, który rusza spod siedziby starostwa strzeleckiego. Jak 
co roku otwiera go młodzież jednej z naszych szkół, z herbem Powiatu Strzeleckiego i specjalnie upieczonym na ten je-
den dzień w roku bochenkiem chleba. W tym roku zaszczyt ten przypadł uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Strzelcach Opolskich: Piotrowi Gabryschowi, Aleksandrze Suhs i Wiktorowi Grinerowi.

W korowodzie uczestniczą wszystkie szkoły i jednostki powiatu, a także reprezentacje sołectw, orkiestra, radni i 
członkowie Zarządu Powiatu oraz orkiestra i wielu zaproszonych gości.

Powiatowe Święto Chleba 2016
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Powiatowe Święto Chleba 2016

Mariusz Kalaga z zespołem „rozbujał” publiczność w parku

W wesołym miasteczku dzieci było pełno

Największym wzięciem cieszyły sie konie, a kolejka była tak długa, że przedłużono ich pobyt o całe półtorej godziny Szczudlarze też budzili emocje
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Powiatowe Święto Chleba 2016

Bez nich nie dalibyśmy sobie rady. Serwowali potrawy, rozlewali napoje do kubków, roznosili, kroili. Jednym słowem byli wszędzie tam, 
gdzie byli potrzebni. To uczniowie CKZiU: Patryk Romanowski, Paulina Kimak, Michał Goczoł, Paweł Urbańczyk, Szymon Terlega, 
Kinga Dobrowolska, Paulina Długosz oraz ich „szefowa kuchni” - pani Małgorzata Tacica.

 

Remigiusz Rączka gotował tort z krupnioków, żurek z kapusty i kołaczyki drożdżowe smakujące jak ciastka francuskie. To jest sztuka!

Wyrobów wędliniarskich Grzegorza Pyki z Jemielnicy nie trzeba nikomu zachwalać. Od 
lat znany jest z ich jakości i z faktu że do produkcji wykorzystuje wyłącznie mięso pocho-
dzące z naszego terenu.

W alejce, w której rozstawione były stoiska naszych rodzimych wytwórców, tłum gęstniał z 
godziny na godzinę. Można tam było spróbować wszystkiego. I wszystko to były pyszności 
nie z tej ziemi.

Najlepszy ser w powiecie oczywiście z Fanagri

Powiat strzelecki - miodem pachnący

dzące z naszego terenu.
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Powiatowe Święto Chleba 2016
Tak jak Święto Chleba na stałe wpisało się już w naszą tradycję, tak trady-

cyjnym jego elementem, a zarazem bardzo ważnym punktem, jest uczestnictwo 
w korowodzie sołectw reprezentujących gminy naszego powiatu wykonanymi 
przez siebie koronami żniwnymi. A potem - podziękowanie dla sołectw, prze-
kazywane prze członków Zarządu Powiatu. Nie może też zabraknąć wspólnego 
pamiątkowego zdjęcia i obiecania sobie - do zobaczenia za rok, na kolejnym 
Święcie Chleba.

To prawie jak powiatowy żniwniok. Podziękowanie za trud rolnikom, Bogu 
- za zbiory i... czas na wspólną radość.
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- To o mnie - ucieszyłam, gdy 
usłyszałam śpiewającą Dodę – mówi 
pani Zuzanna Szuj ze Strzelec Opol-
skich, która sama śpiewająco odpo-
wiedziała na pytania w konkursie 
„Znam Powiat Strzelecki” i w ten 
sposób wygrała 32-calowy telewizor, 
ufundowany przez firmę Adamietz, 
czyli główną nagrodę. W ostatniej 
rundzie pokonała pana Eryka Zdrzal-
ka z Rożniątowa, dysponującego 
ogromną wiedzą na temat naszego 
powiatu, a zwłaszcza jego historii. 

- Telewizor się przyda, na pewno 
wykorzystają go dzieci – mówi pani 
Zuzanna, w której domu do tej pory 
telewizor był jeden, a dzieci - cała 
gromadka. W tej chwili, a wraz z 
mężem stanowią zawodową rodzinę 
zastępczą – jest siedmioro podopiecz-
nych i jeszcze trójka biologicznych 
(najstarszy z tej trójki już właściwie 
jest „na wylocie”, usamodzielniony 
finansowo, na etapie szukania miesz-
kania).

- Kiedy usłyszałam o konkursie, 
zastanawiałam się, czy wziąć w nim 
udział, ale gdy zobaczyłam w waszym 
dwutygodniku „Wielką Ściągę”, czy-
li 50 pytań i tyleż odpowiedzi, już w 
parku, podczas Święta Chleba, zaczę-
łam czytać, przypominać sobie nie-
które rzeczy. Wciągnęło mnie tak, że 
ostatecznie zdecydowałam się wziąć 
udział. I udało się!

Rola „sierotki” losującej uczest-
ników konkursu przypadła małej 
Vanessie ze Strzelec Opolskich. Wy-
losowała ich dwanaście, jednak dwie 

Nie daj się, ludzie niech swoje myślą

osoby, które zgłosiły się do konkur-
su, nie mogły wziąć w nim udziału 
z przyczyn formalnych – obydwie 
mieszkały w powiecie dobrodzień-
skim, a konkurs przeznaczony był 

wyłącznie dla mieszkańców powiatu 
strzeleckiego.

Ostatecznie w konkursowe szran-
ki stanęło dziesięcioro mieszkań-
ców naszego powiatu: Maria Bisz z 
Centowy, Zuzanna Szuj ze Strzelec 
Opolskich, Adela Reczek ze Strze-
lec Opolskich, Bogusława Rus z Za-
wadzkiego, Henryk Konieczny ze 
Strzelec Opolskich, Maciej Tybura 
ze Strzelec Opolskich, Waldemar Ry-
gol z Szymiszowa, Henryk Witek ze 
Strzelec Opolskich, Eryk Zdrzalek z 
Rożniątowa i Alfred Solga ze Strze-
lec Opolskich. Wszystkim gratuluje-
my wiedzy i odwagi, mamy również 
nadzieję, że gorycz porażki osłodziły 
nieco nagrody pocieszenia – trady-
cyjny makaron, produkowany przez 
„Śląski Bifej” oraz wejściówki ro-
dzinne do JuraParku w Krasiejowie 
(było ich pięć) i do Parku Miniatur w 
Olszowej (również pięć).

Powiatowe Święto Chleba 2016

Warsztaty pieczenia chleba - na stoisku Piekarni Grabowski z Otmic

Stoisko Piekarni Bernarda i Heleny Kała z Suchej

Stoisko Piekarni Ewa Winnik ze Strzelec Opolskich

Stoisko Piekarni Łubowski z Lublińca

„Warsztaty dojenia krowy”

Cztery podstawowe produkty: mąka. zakwas, woda i sól. Dobry piec, zwany dawniej kiedyś u nas wielochem. Czas 
- na rośnięcie i pieczenie. I tradycyjny chleb już gotowy. Tak mało niby, a tak wiele trzeba, by powstał naprawdę dobry 
chleb. Najstarsi pamiętają jeszcze chleb swojski, który przygotowywała oma czy mama. Najmłodsi uczyli się tej sztuki 
na warsztatach. Wszyscy - mogli próbować chleba i wszelkiego rodzaju pieczywa pochodzącego z naszych (i nienaszych) 

piekarni. A do chleba świetnie pasu-
je miód i mleko. Miody oczywiście 
z naszych pasiek, miód - prosto od 
„krowy”. 

A co obok robi informacja o kon-
kursie „Znam Powiat Strzelecki”? 
NIe mogło w nim zabraknąć pytań o 
to, z czego robi się chleb, ani tego, jak 
kiedyś zwał się piec chlebowy.

„Sierotka”, czyli maa Vanessa ze Strzelec Opolskich

10 osób wylosowano do konkursu

Ostateczna rozgrywka między p. Erykiem i p. Zuzanną zakończyła się jej zwycięstwem
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Jak Święto Chleba - to nie może zabraknąć 
atrakcyjnego programu. To przecież jedyna 
taka impreza w roku! 
Zawsze też organizatorzy dbają by oprawa 
wizualna i muzyczna odpowiadała wszyst-
kim.

Powiatowe Święto Chleba 2016

Mażoretki La Bella z Leśnicy

Joanna Bartel, która na Święto Chleba przyjechała z mamą, ma tutaj od swoich wiernych słuchaczy

Zespół taneczny Silesia

Orkiestra Dęta Górażdże S.A.
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WszystkiezdjęciaPiotrRakowski

Godzinnego koncertu Dody słuchały tłumy - pod sceną, obok sceny, w namiotach, w całym 
w parku i poza jego granicami. Najwierniejsi fani na koncert czekali z ogromną niecierpliwością 
całkiem długo, ale było warto! To nie tylko kilka piosenek, ale cały show! Z błyskawiczną zmianą 
kreacji i elementów scenografi i.

Warto było się wybrać w ten niedzielny wieczór do parku, by nie tylko Dody posłuchać, ale i 
zrobić sobie z nią fotkę - od tego gwiazda nie stroniła! Ale tylko szczęśliwcy mogli na to liczyć - 
inaczej „sesja zdjęciowa” trwałaby do białegbo rana.

Doda błyszczała wieczorem
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Powiatowe Święto Chleba 2016
Dziękujemy, że byliście z nam. Bardzo młodzi, młodzi, nieco starsi. Cieszymy się, że mogliśmy 

dostarczyć Wam sporo radości przez całe niedzielne popołudnie i wieczór.
Władze Powiatu Strzeleckiego ze starostą Józefem Swaczyną, wicestarostą Januszem Żyłką i 

Waldemarem Gaidą, członkiem Zarządu, a zarazem inicjatorem organizacji Święta Chleba w na-
szym powiecie, dziękowały wszystkim uczestnikom tegorocznej imprezy

Ostatni akcent imprezy - sztuczne ognie. Jak co roku fantastyczny pokaz
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Święto Chleba 2016 na pewno nie byłoby tak udane, gdyby nie wsparcie sponsorów. Idea imprezy i hasło „Rozsmakuj się w Powiecie Strzeleckim” 
tak im przypadła do gustu, że udało się nam pozyskać szerokie grono sponsorów – aż 31!

Bardzo,bardzoserdeczniedziękujemy!

Powiatowe Święto Chleba 2016
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Imprezy
Październik w Powiatowym Centrum Kultury 

8 października, godz. 18:00 – Koncert Zbigniewa Wodeckiego wraz z ze-
społem, wstęp płatny /sala widowiskowa/

23 października, godz. 16:00 – spektakl teatralny dla dzieci pt.: „Nadchodzi 
Pipi”, wstęp płatny /sala widowiskowa/

29 października, godz. 16:00 – 19:00 – bal przebierańców dla dzieci w 
wieku 6-12 lat;

poniedziałki i czwartki, godz. 16:00 – Szkoła Rodzenia, grupowe spotkania 
dla kobiet ciężarnych od 21 tygodnia ciąży, WSTĘP WOLNY;
 
wtorki 17:00 – 18:00 -  Warsztaty tańca towarzyskiego dla dzieci z grupy 
średniozaawansowanej; czas realizacji zajęć : od 13 września 2016 r. do koń-
ca czerwca 2017 r.; WSTĘP PŁATNY /sala widowiskowa/
   
wtorki i czwartki, godz. 16:00 – 18:00 – Warsztaty teatralne dla dzieci orga-
nizowane w ramach konkursu grantowego „Opolskie EDUKO 2016”;

środy, godz. 18:00 - Aerobik dla Seniorów; projekt finansowany ze środków 
programu grantowego Fundacji GÓRAŻDE – „Aktywni w Regionie”; czas 
realizacji zajęć od 14.09 do luty 2017 r.; grupa zamknięta;

środy, 19:00 – zajęcia z ZUMBY; czas realizacji zajęć:  każda środa od 
14.09.2016 r.; WSTĘP PŁATNY,

środy, godz. 17:00 i 18:00 – zajęcia z języka angielskiego dla dzieci z kl. 
I – III szkół podstawowych; WSTĘP PŁATNY: 5 zł/ 1 zajęcia ;

piątki, godz. 17:00 – warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 7 – 12 lat, 
WSTĘP PŁATNY: 5 zł/ 1 zajęcia ;

październik - Wystawa „Odkurzona przeszłość - zapomniane skarby miesz-
kańców Powiatu Strzeleckiego” - druga edycja /Regionalna Izba Tradycji/

W dniach od 16 do 18 września 
2016 roku w Łodzi blisko 1200 mło-
dych ludzi z 35 stowarzyszeń i szkół 
rywalizowało ze sobą w czterech 
dyscyplinach sportowych, w ramach 
XXIV Ogólnopolskich Igrzysk Mło-
dzieży Salezjańskiej.

Koordynatorem Igrzysk była 
Salezjańska Organizacja Sportowa 
Rzeczpospolitej Polskiej (SALOS 
RP), która promuje wśród dzieci i 
młodzieży pasję do sportu, uczciwą 
rywalizację i zasady gry „fair play”. 
Honorowy patronat nad nimi objął 
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 
Andrzej Duda, który ufundował pu-
char dla drużyny o najwyższych wa-
lorach moralno-kulturowych. Otrzy-
mała go ekipa SALOS Suwałki. 

Zgodnie z zasadami SALOS RP 
dzieci i młodzież zrzeszona w ośrod-
kach lokalnych uczestniczy w cało-
rocznym systemie rozgrywek sporto-
wych, które mają czteropoziomową 
strukturę (koszykówka, piłka nożna, 
siatkówka, tenis stołowy). Najpierw 
młodzi (dziewczęta i chłopcy) ry-
walizują  w regionach, aby potem 
raz do roku zwycięzcy etapów re-
gionalnych mogli spotkać się w 
„wielkim finale” na Ogólnopolskich 
Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej 
w wybranym mieście w Polsce. 
Rozgrywki prowadzone są zgod-
nie z chrześcijańskimi zasadami, a 
także nawiązują w swej idei do du-
cha nowożytnego olimpizmu z jego 
uniwersalnymi wartościami poko-
ju, wolności, godności, szacunku, 
przyjaźni, braterstwa, solidarności i 
fair play. 

Nasza szkoła została zaproszona 
do udziału w tych Igrzyskach przez 
Krajowego Duszpasterza Sportow-
ców, założyciela SALOS RP – księ-
dza Edwarda Plenia, do rywalizacji w 
piłce nożnej 11-osobowej chłopców. 
Pozostałe drużyny, które musiały się 
kwalifikować z poszczególnych re-

III miejsce piłkarzy z CKZiU w Łodzi

gionów Polski, pochodziły z nastę-
pujących miejscowości: Czaplinek, 
Dąbrowa Górnicza, Dobieszczyzna, 
Dzierżoniów, Ełk, Kielce, Konarzy-
ny, Kraków Piast, Kutno, Lubin Ami-
co, Lublin, Łódź, Nowa Ruda, Ostró-
da, Ostrów Wielkopolski, Pieszyce, 
Płock, Pogrzebień, Połczyn Zdrój, 
Poznań Don Bosko, Poznań Wino-
grady, Przeczno, Rzeszów, Słupsk, 
Suwałki, Szczecin, Wrocław Angels, 
Wrocław Siostry, Świętochłowice, 
Żyrardów oraz zaprzyjaźnione dru-
żyny z Krakowa, Płocka, Piotrkowa 
Trybunalskiego oraz Piątka. 

Reprezentacja CKZiU w skła-
dzie: Grzegorz Pallus, Szymon Bigas, 
Łukasz Siedlecki (II Tmts), Grze-
gorz Ibrom (II Tg), Roman Woźnica 
(II Tmot), Remigiusz Kozłowski (II 
Tch), Daniel Hirsz (I Tg), Sebastian 
Staszyński (I a/f), Dariusz Moj (I mk/
st), Steven Knappik, Rafał Treffoń (I 
Tsht), Denis Piosek, Michał Stranczik 
(I Tmtm), Daniel Kampa i Paweł Ru-
dyk (I Tlot), rywalizowała w katego-
rii wiekowej A (roczniki 1999 i 2000) 
z drużynami ze Szczecina I, Szczeci-
na II, Kutna i Piątka. Chłopcy roze-
grali w dwa dni 3 mecze 2 x 30 minut, 
które zakończyły się 3 remisami, a o 
tym kto zwyciężył decydowały rzuty 
karne.

W sobotę 17 września rozegrano 
eliminacje grupowe, w których nasi 
piłkarze rozegrali dwa mecze z dru-
żyną SALOS Szczecin II (szkołą pił-
karską Pogoni Szczecin). Po zaciętej 
i bardzo wyrównanej walce w obu 
meczach odnotowano remisy, kolejno 
1:1 i 2:2. O wejściu do finału miały 
zadecydować rzuty karne, w których 
bardziej skuteczni byli nasi rywale, 
przegraliśmy je nieznacznie wyni-
kiem 7:6. W niedzielę 18 września 
nasz zespół rozegrał mecz o 3 miej-
sce z drużyną SALOS Kutno. W re-
gulaminowym czasie gry rywalizacja 
zakończyła się remisem 1:1, a o osta-
tecznym wyniku znów miały zadecy-
dować rzuty karne, które rozstrzyg-
nęły się tym razem na naszą korzyść, 
wygraliśmy je wynikiem 3:1.

Sobotnie rozgrywki zostały za-
kończone wspólną Eucharystią w 
kościele Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych, pod przewodnictwem bp 
Ireneusza Pękalskiego. W niedzielę 
po meczach finałowych w każdej z 
dyscyplin zostały wręczone nagrody 
dla zwycięzców. Jubileuszowe XXV 
OIMS odbędą się za rok w Krakowie.

KLASYFIKACJA  MEDALOWA
1. SALOS Szczecin I
2. SALOS Szczecin II
3. CKZiU Strzelce Opolskie

 Biuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w swoim depozycie 
ma sporo przedmiotów. Są i portfele z pieniędzmi, i rowery i telefony komórko-
we, klucze i kluczyki do samochodów.

Kontakt w/s odbioru rzeczy przez osoby uprawnione pod numerem telefonu 
77 4401759 w godzinach 8.00-16.00 oraz w pokoju 312 Starostwa.

Może to Twoja zguba?

Telefon komórkowy marki Nokia
Pieniądze
Torba z przyrządami mechanicznymi samochodowymi
Pieniądze
Czarna saszetka z pieniędzmi
Portfel z pieniędzmi
Telefon komórkowy marki Samsung
Telefon komórkowy marki Samsung
Telefon komórkowy marki Sony
Klucze 4 sztuki
3 sztuki kluczy patentowych
Telefon komórkowy Alcatel
Rower o ramie czarno-złotej
Telefon komórkowy Sony Xperia
Telefon komórkowy Samsung
Rower dziecięcy
Rower marki Kross
Rower damski Kalin
Rower marki Merida
Telefon komórkowy NOKIA
Rower Amazonka 
Pieniądze
Telefon komórkowy Samsung GT
Portfel z pieniędzmi
Rower damski Sprick
Pieniądze
Tablet Apple
Klucz do samochodu Opel
Rower Kattler
Telefon Komórkowy Nokia RM 781 300
Rower Qusar
Rower ETS City
Telefon Komórkowy Nokia G2-05
Portfel czarny z pieniędzmi
Wiertarka Pegasus
Telefon Komórkowy marki Apple
Telefon Komórkowy Samsung GT i 9506
Słuchawki nauszne Ozone
Rower górski Grand Mountain
Mini konsola psp

Wykaz depozytów znajdujących się na stanie Biura Rzeczy Znalezionych 
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich stan na 27.09.2016 r.

Rodzaj przedmiotu
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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 

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

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
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: pppstrzelce@poczta.onet.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 Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

Tylko do 30 września można zgłaszać kandydatury!

Procedura nadawania honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego”
Wniosek o nadanie tytułu mają prawo składać:

1.  50 mieszkańców powiatu strzeleckiego,
2.  organizacje pozarządowe, 
3.  Komisje stałe Rady Powiatu Strzeleckiego,
4.  Rady Gmin z terenu powiatu strzeleckiego. 

Wniosek o nadanie tytułu winien zawierać dane dotyczące podmiotu zgłaszanego do 
wyróżnienia, w szczególności:
1.  imię i nazwisko,
2.  datę i miejsce urodzenia,
3.  miejsce zamieszkania,
4.  liczbę lat zamieszkania w powiecie strzeleckim,
5.  szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem szczególnych zasług na rzecz powiatu 

strzeleckiego.
6.  pisemną zgodę osoby na wszczęcie procedury nadania tytułu oraz zgodę na przetwa-

rzanie w tym celu jej danych osobowych,
7.  oznaczenie wnioskodawcy i podpis.

Do wniosku należy dołączyć zdjęcia, artykuły prasowe, dyplomy, certyfikaty, itp. po-
twierdzające osiągnięcia kandydata, które w istotny sposób pracą społeczną przyczyniły 
się do rozwoju powiatu, gminy lub jednostki w której działa, wzbogacając dorobek Po-
wiatu Strzeleckiego w następujących kategoriach: życie społeczne, gospodarka, kultura, 
samorządność.

W przypadku, gdy wnioskodawcami będzie: 50 mieszkańców powiatu strzeleckiego, 
podpisy należy złożyć na zbiorczej karcie podając imię i nazwisko, miejsce zamieszkania 
oraz wskazać pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu o nadanie tytułu.

Wnioski o nadanie tytułu zgłasza się do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. (na 
adres Starostwo Powiatowe, 47-100 Strzelce Op. ul. Jordanowska 2) lub za pośrednictwem 
elektronicznej skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego  (www.bip.powiatstrzelecki.pl)  
w terminie do dnia 30 września danego roku. 

Wnioski o nadanie tytułu rozpatrywane są do 30 listopada przez Kapitułę tytułu „Za-
służony dla Powiatu Strzeleckiego”.

Osoby uhonorowane wyżej wymienionym tytułem otrzymują pamiątkowe dyplomy 
podczas corocznej Gali Noworocznej.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej 
www.powiatstrzelecki. pl  w zakładce Starostwo

„Zasłużony 
dla Powiatu Strzeleckiego”

 

Jeśli nie są Państwo pewni, która apteka pełni w danym dniu dyżur 
– można upewnić się, dzwoniąc pod numer 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 664 480 500 

Dyżury pełnią: 
Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie” ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
Apteka „Multifarm” Zdrowie i Uroda Sp. z o.o. ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383  
Apteka „AWOS 3”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03    
Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43    
Apteka „Flos”, ul. B.Chrobrego 1, tel. 77/463-88-39    
 Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56     
Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05    
Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92

Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00

Październik 2016
1. „Awos 3”
2. „Śląska”
3. „Pod Lipami”
4. „Słoneczna”
5. „Vita”
6. „Dr. Max”
7. „DOZ Apteka” 
8. „DOZ Apteka”
9. „Multifarm”
10. „Pro-Pharma”

11. „Awos 3”
12. „Śląska”
13. „Multifarm”
14. „Słoneczna”
15. „Vita”
16. „Dr. Max”
17. „DOZ Apteka” 
18. „DOZ Apteka”
19. „Multifarm”
20. „Pro-Pharma”

21. „Awos 3”
22. „Śląska”
23. „Pro-Pharma”
24. „Słoneczna”
25.  „Vita”
26. „Dr. Max”
27. „DOZ Apteka” 
28. „DOZ Apteka”
29. „Multifarm”
30. „Pro-Pharma”
31. „Awos 3”

DYŻURY  APTEK 
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2016 r.

Grywalizacja – edukacja przez zabawę i rywalizację
w Strzelcach Opolskich - 1 października 2016 r.

Wydział Ekonomii i Zarządzania ze strony Politechniki Opolskiej oraz opolski od-
dział Narodowego Banku Polskiego serdecznie zapraszają uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych oraz studentów do udziału w grze ulicznej pn. „Ekonomiczne Gry uliczne”.  
Celem projektu jest zachęcenie uczestników do kreatywnego myślenia oraz pogłębienia, 
poprzez zabawę, wiedzy na temat: historii bankowości centralnej, historii pieniądza, poli-
tyki pieniężnej, systemu płatniczego, rezerw, euro, banku państwa i numizmatyki.

Ekonomiczne Gry Uliczne to rozgrywka wzorowana na harcerskich podchodach, w 
której to planszą staje się miasto, a uczestnicy muszą zaliczać poszczególne stacje odpo-
wiadając na pytania.  W grze udział biorą czteroosobowe drużyny, które muszą zaliczyć 
określone punkty kontrolne  i rozwiązać przygotowane przez organizatorów zadania! Ce-
lem imprezy jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży szkół ponadgim-
nazjalnych, a głównym źródłem wiedzy strona internetowa www.nbportal.pl

Ekonomiczne Gry Uliczne



P O W I A T   S T R Z E L E C K I8 P O W I A T   S T R Z E L E C K I16

Ad multos annos!

PaniJózefaBomba,zLeśni-
cy,adziśmieszkającaucórkiw
Lichyni,90urodzinyobchodziła
28 września br. Z życzeniami i
gratulacjamiodwiedziłJubilatkę
w tymuroczystymdniuwicesta-
rostaJanuszŻyłka.

Z ogromną przyjemnością 
przedstawiamy dziś Państwu 
dwoje Jubilatów -  mieszkańców 
naszego powiatu, którzy w ostat-
nim czasie obchodzili swoje okrą-
głe - dziewięćdziesiąte - urodziny, 

Z okazji tak wyjątkowych 
rocznic z gratulacjami, życze-
niami i okolicznościowymi upo-
minkami pospieszyli do Nich 
przedstawiciele władz samorządu 
powiatowego, przekazując rów-
nież życzenia w imieniu całej na-
szej społeczności.

Rozsmakuj się 
w Powiecie Strzeleckim!

Pod tym hasłem w tym roku zorganizo-
wane zostało Powiatowe Święto Chleba. 
I było rzeczywiście pysznie! Słonecznie i 
tłumnie. Przez Park Miejski w niedzielę 25 
września przewinęło się ok. 10 tysięcy osób!

Podczas  Święta Chleba zjedliśmy: 

1150 krupnioków - przygotowanych przez fi rmę PYKA z Jemielnicy; 
40 dużych chlebów i 150 małych bułek, upieczonych w Piekarni Grabowski 
z Otmic
70 dużych (o długości 20 cm) foremek tradycyjnego smalcu ze skwarkami i 
cebulką – przygotowanych przez DPS Szymiszów
25 kilogramów wędlin – ufundowanych przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
Joachim Matejka
31,5 kg ogórków kiszonych, kupionych w strzeleckiej Hurtowni „Warzywko”
300 porcji degustacyjnych przygotowanych przez Remigiusza Rączkę
10 blach kołocza – a każda została podzielona na dziesiątki kawałków - z Pie-
karni Grabowski
50 kilogramów jabłek z Gospodarstwa Sadowniczego Bartłomiej Pensko w 
Strzelcach Opolskich,
1000 porcji ciasteczek – też z Piekarni Grabowski
Popiliśmy to wszystko 600 kubkami kawy i 400 kubkami herbaty – również 
z DPS Szymiszów!

To wszystko było za darmo! Wszystko – dzięki Powiatowi Strzeleckiemu i 
naszym hojnym sponsorom, którym gorąco dziękujemy. 

A przecież goście, którzy zawitali do parku, ochoczo korzystali również z 
szerokiej oferty wielu stoisk gastronomicznych. Szło z nich dosłownie wszyst-
ko. W niektórych – zabrakło nie tylko piwa, ale i coca coli!

Pod tym hasłem w tym roku zorganizo-
wane zostało Powiatowe Święto Chleba. 
I było rzeczywiście pysznie! Słonecznie i 
tłumnie. Przez Park Miejski w niedzielę 25 
września przewinęło się ok. 10 tysięcy osób!

Obojgu Jubilatom również 
składamy najserdeczniejsze 
życzenia wielu lat - szczęśli-
wych, w otoczeniu bliskich, a 
przede wszystkim - w dobrym 
zdrowiu.

PanRomanGłuszek,mieszka-
niec Strzelec Opolskich, 90 uro-
dzinyświętował27wrześniabr.W
dniuurodzingratulacjeiżyczenia
przekazał Jubilatowi Waldemar
Gaida,członekZarządu.

Dwustu uczestników stanęło na 
starcie IV Crossu Doliny Małej Pan-
wi „W pogoni za bobrem” w piękną, 
słoneczną sobotę 24 września. Jak 
co roku, trasa biegu prowadziła ma-
lowniczymi ścieżkami Nadleśnictwa 
Zawadzkie. Organizatorzy, Koło 
Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Do-
lina Małej Panwi” i Nadleśnictwo 
Zawadzkie przygotowało urozmai-
cone trasy o dystansach 7 i 12,5 km. 
Jednak Cross „W pogoni za bobrem” 
to nie tylko bieganie w pięknych 
okolicznościach przyrody, ale tak-
że wspaniała atmosfera rodzinnego 
pikniku. Podczas niego nie zabrakło 
atrakcji również dla osób towarzy-
szących biegaczom i ich pociech,  
choćby takich jak biegi dla dzieci 
czy losowanie atrakcyjnych nagród 
rzeczowych. 

Impreza na stałe wpisała się w 
kalendarz biegów i co roku ścią-
ga pasjonatów biegania zarówno z 
okolicznych miejscowości jak i od-
ległych miast takich jak Warszawa, 
Opole, Katowice i Kraków. 

Rangę imprezy docenili goście, 
którzy przybyli na zaproszenie Pre-
zes Koła TPL Marii Andrzejewskiej 
i Nadleśniczego Grzegorza Furmań-
skiego. Wspólnie z wicestarostą 
strzeleckim Januszem Żyłką i bur-
mistrzem Zawadzkiego Mariuszem 
Stachowskim uroczyście rozpoczęli 
Cross i wręczali nagrody zwycięz-
com.

Organizację biegu wsparły m.in. 
Powiat Strzelecki, samorządy gmin-
ne z Zawadzkiego i Kolonowskie-

Pod patronatem Starosty Strzeleckiego

W pogoni za bobrem
go, Fundacja Górażdże „Aktywni 
w Regionie” i Zarząd Główny TPL. 
Pomogli również wolontariusze z Ze-

społu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem oraz harcerze z Domu 
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem. 


