
Z okazji Święta Policji 

i jubileuszu  95. rocznicy powołania Policji Państwowej 

składamy 

wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Policji 

serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, 

satysfakcji z wykonywanych obowiązków, 

uznania ze strony społeczeństwa, 

a przede wszystkim spokojnej i bezpiecznej służby. 

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Wicestarosta Strzelecki
Waldemar Gaida

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Bartoszek

Obchody  Święta Policji w powiecie strzeleckim zaplanowano na 29 lipca (wtorek). Rozpoczną się mszą świętą w 
kościele pw. św. Wawrzyńca. Dalsza część, połączona z wręczeniem nominacji na wyższe stopnie, odbędzie się w Po-
wiatowym Centrum Kultury przy ul. Dworcowej o godz. 11.15.

Zapraszamy wszystkich do udziału w uroczystościach.

ZMIANY  W  GODZINACH  PRACY 
Wydziału Komunikacji i Transportu

Informujemy, iż od dnia 7 lipca br. Wydział Komunikacji i Transportu 
strzeleckiego starostwa czynny będzie 

codziennie do godziny 18:00, tj. poniedziałek 8:00 – 18:00, 
wtorek – piątek 7:30 – 18:00. 

Zapraszamy Państwa do skorzystania z  możliwości  załatwienia RE-
JESTRACJI POJAZDU w godzinach popołudniowych. Mamy nadzieję, że 
wydłużone godziny pracy pozwolą skrócić czas oczekiwania na załatwie-
nie Państwa sprawy, pozwolą uniknąć porannego tłoku w w/w wydziale. 
 
W miesiącu SIERPNIU 2014 roku Wydział Komunikacji i Transportu czynny będzie 
również w dniu 23 sierpnia 2014 roku (SOBOTA) w godzinach od 9.00 do 13.00. 
 
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, informujemy, iż istnieje również moż-
liwość indywidualnego umówienia daty i godziny REJESTRACJI POJAZDÓW w 
Wydziale Komunikacji i Transportu pod numerem telefonu 77 4401 700.

Obligacje 
Powiatu Strzeleckiego

Trwają prace związane z realizacją 
zadania „Remont drogi powiatowej nr 
1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - 
Kędzierzyn - Koźle na odcinku Poręba 
- Leśnica km od 9+620 do 11+660”. 
Zadanie polega na usunięciu szkód 
wywołanych deszczami tak silnymi, 
że oceniono je jako klęskę żywiołową. 
Przypomnijmy: nawałnica nadeszła 
18 czerwca 2013 r. W zakresie robót 

Roboty drogowe w Porębie zgodnie z planem

przewidziano:
-  remont nawierzchni bitumicznej 

na odcinku o długości ok. 1,3 km 
i całej szerokości jezdni,

-  remont odwodnienia liniowego z 
korytek betonowych na długości 
ok. 1,6 km,

-  wymianę barier ochronnych sta-
lowych na długości ok. 0,27 km,

-  konserwację skarp rowów przy-

drożnych wraz z umocnieniem z 
płyt ażurowych i płyt jumbo na 
długości ok. 0,5 km,

-  odmulenie rowów przydrożnych 
oraz oczyszczenie kanalizacji 
deszczowej.

Całość prac powinna zostać zakoń-
czona do 31 lipca b.r., koszt zadania 
to 981.802 zł.

Jak informowaliśmy w poprzednim numerze – 9 lipca br. została podpisana 
umowa między Powiatem Strzeleckim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego na 
emisję obligacji komunalnych. Spośród trzech banków, które odpowiedziały na 
zapytanie ofertowe, BGK przedstawił najkorzystniejszą ofertę przeprowadzenia 
emisji obligacji Powiatu Strzeleckiego w roku 2014 na kwotę 4.718.000 zł z 
przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąg-
niętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu 
budżetu Powiatu (współfinansowanie wydatków majątkowych Powiatu).

dok. na str. 4

Hasło promujące Powiat poznacie 
na Święcie Chleba

Z przyjemnością informujemy, iż z pośród haseł nadesłanych w konkursie na hasło promujące Powiat Strzelecki 
pn.„Wypromuj swój Powiat” wygrało hasło Pani Ewy Grochli z Szymiszowa.We wrześniu -  odsłona naszego hasła pro-
mującego. Śledźcie naszą gazetę, stronę www.powiatstrzelecki.pl oraz fanpage www.facebook.com/starostwostrzeleckie. 

Szybka reakcja strzeleckich po-
licjantów uratowała życie dwójce 
dzieci. Dzielnicowy mł. asp. Marcin 
Karwacki wskoczył do zbiornika 
wodnego i wyciągnął na brzeg 9 i 10 
–latka. Chłopcy tonęli na samym środ-
ku akwenu gdy na plaży wypoczywali 
ich opiekunowie. Dorośli odpowiedzą 
przed sądem rodzinnym za brak nale-
żytej opieki nad nieletnimi.

17 lipca około godz. 15:00 dy-
żurny strzeleckiej komendy odebrał 
telefon od kobiety, która zgłosiła, że 
po akwenie wodnym „Rybaczówka” 
w Strzelcach Opolskich pływają na 

tonącym materacu dzieci. Dyżurny 
natychmiast polecił dzielnicowym 
udać się we wskazane miejsce, gdzie 
czekali świadkowie zdarzenia. Funk-
cjonariusze z brzegu zauważyli tonące 
na samym środku akwenu dzieci, 
które wzywały pomocy.

Bez wahania dzielnicowy mł. asp. 
Marcin Karwacki wskoczył do wody 
i wyciągnął młodych chłopców na 
brzeg. Podczas ratowania okazało się, 
że im dalej od brzegu, tym poziom 
wody jest większy, a dno jest błotniste 
i niebezpieczne. Wbiegając do wody 
rozciął stopę o ostre przedmioty po-
wrzucane do akwenu. Jednak to mu 
nie przeszkodziło w akcji ratowniczej. 
Jak się okazało dzieci nie potrafiły 
pływać, z materaca zeszło powietrze. 
Miejsce było objęte zakazem kąpieli.

Funkcjonariusze ustalili, że 9 i 
10-latek przebywali na plaży z doro-
słymi osobami. Kobiety powiedziały, 
że nie wiedziały o niebezpieczeństwie 
i potrzebie udzielenia pomocy dzie-
ciom. Były przekonane, że w akwenie 
jest mało wody.

Tym razem wszystko skończyło 
się szczęśliwie. Natomiast opie-
kunowie odpowiedzą przed sądem 
rodzinnym za brak należytej opieki 
nad nieletnimi.

Dzielnicowy uratował 
życie dzieciom

W imieniu Rady i Zarządu Powiatu
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Trzeba być naprawdę pesymistą, żeby 
nie widzieć zmian zachodzących wokół nas, 
u nas i przez nas. Ciągle coś remontujemy, 
budujemy, modernizujemy. Podkreślam, 
że mówię: my.  Tak, my wszyscy i każdy z 
osobna, niezależnie od płci, wieku. Każdy z 
nas jest bowiem gospodarzem na swoim po-
dwórku, w otoczeniu, w  gminie, powiecie… 
itp., na które wpływa i oddziałuje. My jeste-
śmy twórcami, kreatorami rzeczywistości, w 
której żyjemy. 

Od zawsze moim hasłem przewodnim 
- wyborczym ale i codziennego dnia - jest 
„wszyscy jesteśmy gospodarzami tej gminy, 
powiatu…”.  To jest u mnie niezmienne.

W podsumowaniu mijającej kadencji nie będę mówić o zadowalającym 
stanie  szkolnictwa powiatowego, domów pomocy społecznej. Wskażę kilka 
dziedzin systemowych, które szczególnie mi ciążą, jednak w większości z nich 
wymagana jest ingerencja państwa. 

Kwestia stanu  dróg powiatowych wymagałaby przyśpieszenia tempa ich 
naprawy, niektóre z nich są w lepszym stanie, inne w gorszym.  Jednak  ciągle, 
powoli,  ale za to w każdym roku realizujemy  inwestycje  polepszające stan na-
wierzchni drogowej, zgodnie z możliwościami, jakie wyznacza budżet Powiatu. 

Wielu z nas nie jest zadowolonych z poziomu świadczonych usług w naszym 
strzeleckim szpitalu. Ostatnio osobiście zetknęłam się z niechęcią przyjęcia 
mnie na strzeleckim pogotowiu w niedzielne popołudnie. Dlatego  apeluję do 
pracowników naszego szpitala o serdeczne nastawienie do wszystkich pacjentów, 
niezależnie od skali problemu, z którym przychodzą. Uśmiech leczy, dobre słowo  
leczy. Tak wiele zależy od życzliwości człowieka do człowieka. 

Pamiętajmy, że nadmiernie rozbudowana dziś biurokracja utrudnia nam 
życie, ciemięży nas. Jako urzędnicy nie twórzmy zbędnej dokumentacji, nie 
wymagajmy niepotrzebnej dokumentacji i wypełniania uciążliwych procedur 
urzędowych. Mieszkańcy nie radzą sobie i nie nadążają za tą innowacyjnością, 
tak bardzo oddaloną od normalności, prostoty.

Pozytywnym zjawiskiem są powstające na naszym terenie przedsiębiorstwa 
z nowymi miejscami pracy. Tyle, że te nowe miejsca pracy są niewolniczo 
wynagradzane.

Pseudowolnościowe zjawiska związków partnerskich, gender, aborcji, 
wolnych związków, wyniszczają człowieka, niszczą rodziny  i w efekcie unice-
stwiają naród. Budujmy swoje życie  wg hierarchii wartości naszych przodków: 
Bóg,  Honor, Ojczyzna.  

Bierzmy przykład z Ks. Prałata Wernera Szyguli i dr Jana Cieślika, którym 
nadaliśmy tytuł „Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego”. 

Jak układa się współpraca pomiędzy koalicją a opozycją? Nie dzielę ludzi 
wg opcji politycznych, poglądów, wykształcenia…  Jedynym kryterium stoso-
wanym przeze mnie w kontaktach międzyludzkich jest życzliwość. Nie dzielę 
Rady Powiatu Strzeleckiego na koalicję i opozycję. 

Aniela Melson

Radni oceniają kadencję

Cztery ostatnie lata 
– jakie były?

W dniu 15 lipca został przepro-
wadzony końcowy odbiór techniczny 
zadania „Wzmocnienie nawierzchni 
jezdni drogi powiatowej 1836 O 
Kielcza – Krupski Młyn na odcinku 
Kielcza – granica powiatu”. 

Do przebudowy przyjęto odcinek 
ulicy Wiosennej o długości 695 m. 
Zakres techniczny zadania obejmo-

Ulica Wiosenna w Kielczy już przebudowana

wał wykonanie poszerzenia jezdni 
do 5,0 m, wyrównanie istniejącej 
nawierzchni, wykonanie nakładki 
wzmacniającej – warstwa ścieralna z 
betonu asfaltowego gr. 4 cm, remont 
i utwardzenie poboczy i zjazdów 
destruktem bitumicznym. Koszt ode-
branych robót wyniósł 209.230 zł, a 

wykonawcą była firma LARIX.
W roku bieżącym planowana 

jest kontynuacja robót w ramach 
wzmocnienia nawierzchni drogi po-
wiatowej w Kielczy, z oszczędności 
po przetargowych wykonana zostanie 
jeszcze  przebudowa odcinka od drogi 
wojewódzkiej 901 do przepustu.

W dniu 22 lipca b.r. ponownie 
zebrała się komisja odbiorowa w celu 
stwierdzenia usunięcia usterek ujaw-
nionych w dniu 7 lipca b.r. podczas 
końcowego odbioru technicznego 
zadania „Przebudowa drogi powia-
towej 1455 O Olszowa – Ujazd  w 
miejscowości Olszowa ul. Wiejska”. 
Tym razem spisany protokół nie za-
wierał już żadnych uwag i zastrzeżeń, 
a wszystkie usterki zostały przez wy-

W Olszowej już bez usterek

konawcę usunięte. Zadanie drogowe 
w Olszowej zostało już ostatecznie 
zakończone.

Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł 538.591,52 zł, zadanie uzy-
skało dofinansowanie w ramach 
NPPDL-Etap II tzw. „schetynówek” 
w wysokości 269.296 zł oraz dotację 
z budżetu Gminy Ujazd w wysokości 
150.000 zł. Roboty budowlane prze-

budowy drogi powiatowej na odcinku 
539 m kosztowały 533.118,02 zł, na-
tomiast nadzory inwestorski i autorski 
projektanta, łącznie 5.473,50 zł.

Inwestycja, która budziła kontro-
wersje wśród mieszkańców Olszowej 
na etapie wykonania prac, została 
zakończona z sukcesem, uzyskano 
duży efekt techniczny jak i estetyczny 
przebudowy drogi powiatowej. 

Mamy przyjemność poinformować, iż Powiat Strzelecki otrzymał dofinanso-
wanie ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-
-Rp 2007-2013 w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad na 
realizację projektu pn. „Polsko-Czeskie wariacje smakowe i kulturowe”. Projekt 
ten będzie realizowany na jesieni, podczas tegorocznego „Święta Chleba”.   

Projekt „Polsko-Czeskie wariacje smakowe i kulturowe”  jest  współfinansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

PRZEKRACZAMY GRANICE

W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej RCz-Rp 2007-2013 w ramach Funduszu Mikro-
projektów Euroregionu Pradziad

ZAPRASZAMY
naszych - POWIATOWYCH - wytwórców: 

MIODU, WĘDLIN, SERA, PIECZYWA 
I INNYCH TRADYCYJNYCH PRODUKTÓW

do wzięcia udziału w „Święcie Chleba” – 28 września 

W ramach projektu „Polsko-Czeskie wariacje smakowe i kulturowe” 
mamy dla Państwa do bezpłatnej dyspozycji drewniane domki tematyczne,  
w których można będzie prezentować swoje tradycyjne wyroby!
Zgłoszenia do dnia 15  sierpnia: Starostwo Strzeleckie - tel. 77 4401 713.  
Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru wystawcy/wytwórcy. 

Wypromuj się 
na Święcie Chleba

Oferta dla lokalnych przedsiębiorców

W ostatnim okresie występowania 
upalnych, letnich temperatur, zostały 
wykonane roboty na drodze powiatowej 
1839 O Spórok – Staniszcze Wielkie, 
polegające na wykonaniu tzw. powierzch-
niowego utrwalenia nawierzchni. Tech-
nologia ta polega na skropieniu na-
wierzchni bitumicznej emulsją asfaltową 
oraz na podwójnym rozłożeniu grysów 
kamiennych. Nowy materiał powinien 
związać się z nawierzchnią istniejącą, 
tworząc jej szczelne zabezpieczenie. 
Roboty wykonane w czerwcu na odcinku 
drogi powiatowej długości 2.850 m, nie 
przyniosły zamierzonego efektu. Na znacz-
nej powierzchni grysy nie związały się z 
emulsją asfaltową i odpadły. Przyczyną 
takiego stanu rzeczy była prawdopodobnie 
nieodpowiednia pogoda, duża wilgotność 

Upały pomogły drogowcom

powietrza i niezbyt wysoka temperatura. 
W dniu 22 lipca b.r. komisja odbiorcza 
stwierdziła prawidłowość usunięcia wad, 
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 
spełnia już warunki techniczne, jakość 

prac oceniono jako dobrą. Koszt zadania 
wyniósł prawie 154 tyś. zł. Przez najbliż-
sze dni na jezdni będą jeszcze zalegały 
luźne grysy, dlatego prosimy kierowców 
o dostosowanie się do oznakowania drogi.



3P O W I A T   S T R Z E L E C K I

O F E R T Y   P R A C Y

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

POWIATOWY URZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a

tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl

www.pup-strzelce.pl

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe, - biegła znajomość pakietu Office
  - doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klientów, 
  - biegła znajomość angielskiego
KSIĘGOWA KOLONOWSKIE - wykształcenie średnie, - znajomość zagadnień księgowych
  - znajomość programu Office
SPEDYTOR PIOTRÓWKA - wykształcenie min. średnie, - obsługa komputera
  - mile widziane doświadczenie
  - biegła znajomość j.niemieckiego i j.angielskiego
SPEDYTOR  STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie, - prawo jazdy kat.B
  - znajomość j.niemieckiego 
KONSULTANT TELEFONICZNY STRZELCE OPOLSKIE - obsługa komputera, - miły ton głosu,
  - odporność na stres, - dyspozycyjność
SPRZEDAWCA SPRZĘTU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie technik fizjoterapii
MEDYCZNEGO ½ ETATU  - obsługa kasy fiskalnej i komputera
SPRZEDAWCA ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - książeczka sanepidowska
SPRZEDAWCA - MAGAZYNIER ZAWADZKIE - wykształcenie średnie , - obsługa komputera, - prawo jazdy kat.B
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe lub średnie
  - obsługa komputera, - znajomość części samochodowych
  - doświadczenie w branży motoryzacyjnej
BARMAN/KA ½ ETATU KADŁUB - obsługa kasy fiskalnej, - komunikatywność, 
  - dobry i miły kontakt z klientem
KELNER IZBICKO - wykształcenie średnie, - książeczka sanepidowska
KUCHARZ  JEMIELNICA - wykształcenie zawodowe, - mile widziane doświadczenie
MURARZ WG ZLECEŃ - wykształcenie zawodowe, - 2 letnie doświadczenie
ROBOTNIK BUDOWLANY WG ZLECEŃ
BUDOWLANIEC WG ZLECEN - wykształcenie zawodowe,
  - doświadczenie w budowlance  (malowanie, murowanie, 
     Płatkowanie)
MECHANIK SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe, - doświadczenie
  - umiejętność pracy w zespole
ELEKTROMECHANIK SAM. STRZELCE OPOLSKIE - min. 3 lata doświadczenia
MECHANIK – LAKIERNIK SUCHA - doświadczenie
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe elektryczne
SAMOCHODOWYCH  - doświadczenie
BLACHARZ SAMOCHODOWY BORYCZ - wykształcenie zawodowe, - chęci do pracy
ELEKTROMONTER TARNÓW OPOLSKI - wykształcenie zawodowe elektryczne
  / GÓRAŻDŻE - mile widziane prawo jazdy kat.B, - upr. do 1 Kv
  - mile widziane doświadczenie
OPERATOR MASZYN PROD. STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie-techniczne, - obsługa komputera
  - umiejętność czytania rysunku technicznego
  -mile widziane uprawnienia na wózek widłowy
MECHANIK MASZYN STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie mechaniczne
KIEROWCA BUS TRANSPORT - prawo jazdy kat. B, - znajomość j. rosyjskiego
 UE – RUS - mile widziana znajomość odpraw celnych
 (przewóz rzeczy)
KIEROWCA KAT. C+E TRASY MIĘDZYNARODOWE - prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy, - aktualne badania
KIEROWCA KAT. C+E TRASY KRAJOWE - prawo jazdy kat. C+E, - kurs na przewóz rzeczy
TOKARZ/FREZER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe kierunkowe
  - wymagane doświadczenie
TOKARZ LABORANT ZAWADZKIE - zasadnicze zawodowe, - obsługa tokarki
OPERATOR CNC  STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie kierunkowe
OPERATOR PLAZMY CNC ZAWADZKIE - wykształcenie min. zawodowe
  - znajomość rysunku technicznego, - obsługa komputera
ŚLUSARZ KONSTRUKCJI STALOWYCH KOLONOWSKIE - wykształcenie podstawowe, - znajomość rysunku technicznego
  - spawanie MAG, - doświadczenie min. 2 lata
SPAWACZ STRZELCE OPOLSKIE - uprawnienia spawania MAG
ŚLUSARZ ZAWADZKIE - wykształcenie zawodowe
  - mile widziane uprawnienia spawacza
OPERATOR TARTAKA TAŚMOWEGO KOLONOWSKIE
STOLARZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe kierunkowe
  - mile widziane doświadczenie
STOLARZ CENTAWA - wykształcenie zawodowe kierunkowe
  - umiejętność obsługi maszyn stolarskich
  - umiejętność czytania rysunku technicznego
  - min. 3 lata doświadczenia
CZYNNOŚCI PRODUKCYJNE STRZELCE OPOLSKIE - zdolności manualne, gotowość do wykonywania czynności w 

systemie czterobrygadowym,
  - umiejętność współpracy w zespole, - zaangażowanie,
  - mile widziane doświadczenie na produkcji
KIEROWCA WÓZKÓW OLSZOWA - wykształcenie zawodowe
JEZDNIOWYCH  - mile widziane uprawnienia operatora
KIEROWCA WÓZKÓW STRZELCE OPOLSKIE - umiejętność współpracy w zespole,
JEZDNIOWYCH  -zaangażowanie,, - upr. operatora, - doświadczenie mile widziane
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - uprawnienia operatora wózków widłowych
  - mile widziane doświadczenie
OPERATOR MASZYN 1 miesiąc KRAPKOWICE - wykształcenie min. zawodowe
  LUB DYLAKI
 docelowo
 STRZELCE OPOLSKIE
OPERATOR ŁADOWARKI STRZELCE OPOLSKIE - doświadczenie, - uprawnienia, - doświadczenie przy wyburzeniach
OPERATOR ŻURAWIA STRZELCE OPOLSKIE - uprawnienia II Ż, - wykształcenie min. zawodowe
  - dyspozycyjność
ROBOTNIK FIZYCZNY STRZELCE OPOLSKIE - chęci do pracy
MECHANIK UTRZYMANIA RUCHU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min, zawodowe mechaniczne
  - upr. SEP do 1kV bez ograniczeń napięcie
  - mile widziane doświadczenie w dziale utrzymania ruchu
WOŹNY JEMIELNICA
PIELĘGNIARKA OTMICE - średnie medyczne
  - kurs kwalifikacyjny z opieki długoterminowej, paliatywnej, 

środowiskowo-rodzinny

UWAGA !!!
 

ZAPISY NA SZKOLENIE: 

„KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH 
Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

PODNOŚNIKOWYCH KAT. II WJO”

Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,                                             

Poddziałanie 6.1.3 – projekt „Cel-dobra praca”.
(Szkolenie kierowane jest w szczególności dla osób do 25 roku życia)

NABÓR TRWA DO 22.08.2014r.
Kontakt i szczegółowe informacje:

Powiatowy Urząd Pracy 
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Opolskie,

Tel. 77 462 18 14 lub pokój nr 7

Dyżury pełnią:

Apteka „Pod Słońcem”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
Apteka „Flos”, ul. B.Chrobrego 1, tel. 77/463-88-39
Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
Apteka „Alga”, ul. M.Prawego 9, tel. 77/440-20-06
Apteka „Centrum” ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
Apteka „Na Dobre i Złe”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92
Apteka „Multifarm” ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
Apteka „AWOS”, ul. Opolska 6, tel 77/417-90-03
Apteka „Pro – Pharma”, ul. Moniuszki 16, tel. -
Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00

DYŻURY APTEK 
W STRZELCACH OP. W 2014 r.

Sierpień

1 „Awos”
2 „Pod Słońcem”
3 „Flos”
4 „Vita”
5 „Na Dobre i Złe”
6 „Alga”
7 „Centrum”
8 „Centrum”
9 „Multifarm’’
10 „Pro – Pharma’’
11 „Awos”
12 „Pod Słońcem”
13 „Flos”
14 „Vita”
15 „Na Dobre i Złe”
16 „Alga”
17 „Centrum”
18 „Centrum”
19 „Multifarm’’
20 „Pro – Pharma’’
21 „Awos”
22 „Pod Słońcem”
23 „Flos”
24 „Vita”
25 „Na Dobre i Złe”
26 „Alga”
27 „Centrum”
28 „Centrum”
29 „Multifarm”
30 „Pro – Pharma’’
31 „Awos”

Wrzesień

1 „Pod Słońcem”
2 „Flos”
3 „Vita”
4 „Na Dobre i Złe”
5 „Alga”
6 „Centrum”
7 „Centrum”
8 „Multifarm’’
9 „Pro – Pharma’’
10 „Awos”
11 „Pod Słońcem”
12 „Flos”
13 „Vita”
14 „Na Dobre i Złe”
15 „Alga”
16 „Centrum”
17 „Centrum”
18 „Multifarm’’
19 „Pro – Pharma’’
20 „Awos”
21 „Pod Słońcem”
22 „Flos”
23 „Vita”
24 „Na Dobre i Złe”
25 „Alga”
26 „Centrum”
27 „Centrum”
28 „Multifarm”
29 „Pro – Pharma’’
30 „Awos”

Stałe dyżury specjalistów
ds. funduszy europejskich

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie 
opolskim zaprasza na bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości uzyskania 
wsparcia ze środków Unii Europejskiej (w tym m. in. na założenie działal-
ności gospodarczej lub rozwój prowadzonej firmy) w ramach Mobilnego 
Punktu Informacyjnego.

Dyżury będą odbywały się w:
każdy drugi wtorek miesiąca

godz. 09:00-13:00
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2, 47 -100 Strzelce Opolskie

Szczegółowych informacji udziela Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu tel. 77 472 50 39; 77 403 41 79

e-mail: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl
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Emisja obligacji stanowi jedną z 
form pozyskania zwrotnych środków 
finansowych. Obligacje komunalne w 
swej istocie spełniają funkcję kredytu, 
jednak dla Powiatu są aktualnie bar-
dziej korzystne niż tradycyjny komer-
cyjny kredyt bankowy - z uwagi prze-
de wszystkim na  łatwość i szybkość 
pozyskania środków, na elastyczność 
w ich wykorzystaniu, określenia ter-
minów spłat kapitału optymalnych 
dla potrzeb finansowych Powiatu  
i co bardzo ważne z punktu zarządza-
nia finansami samorządu: „oddech 
karencyjny”, czyli pieniądze Powiat 
pozyska już w roku 2014, nato-
miast pierwsza spłata nastąpi dopiero  
w 2017 r.

O bliższe wyjaśnienia popro-
siłam Jolantę Drochomirecką – 
Skarbnika Powiatu.

Umowa o obsługę i gwarantowa-
nie emisji obligacji zawarta pomiędzy 
Bankiem Gospodarstwa Krajowego w 
Warszawie a Powiatem Strzeleckim 
(Emitentem) przewiduje, że Bank jako 
Agent Emisji zobowiązuje się m.in. 

Obligacje Powiatu Strzeleckiego
do przeprowadzenia emisji obligacji  
i organizacji ich nabycia na rynku 
pierwotnym. Następuje to poprzez 
kierowanie propozycji nabycia ob-
ligacji do indywidualnie wybranych 
inwestorów w liczbie nie mniejszej 
niż 100. Jeżeli w terminie wyznaczo-
nym do zapisywania się na obligacje 
nie zostaną złożone oświadczenia 
o przyjęciu propozycji nabycia co 
najmniej takiej liczby obligacji, która 
spowoduje osiągnięcie progu emisji, 
uważa się, że emisja nie doszła do 
skutku.

A jeśli tak się stanie?
Adresatem propozycji nabycia 

naszych obligacji może być również 
Bank Gospodarstwa Krajowego – 
dla zagwarantowania dojścia emisji 
do skutku. W umowie o obsługę  
i gwarantowanie emisji obligacji, 
jako Agent Emisji Obligacji Powiatu 
Strzeleckiego, odpowiedzialny za 
organizację i przeprowadzenie emisji 
zobowiązał się on do nabycia na ra-
chunek własny pięciu serii obligacji w 
łącznej liczbie 4.718 sztuk o wartości 
1.000 zł każda („całość” emisji)

A jak będą wyglądały obligacje 
Powiatu?

W stosownej Uchwale w spra-
wie  emisji obligacji komunalnych 
Powiatu Strzeleckiego oraz określe-
nia zasad ich zbywania, nabywania i 
wykupu Rada Powiatu Strzeleckiego 
określiła, iż:

„Powiat Strzelecki wyemituje 
obligacje komunalne na okaziciela, 
nie będą one miały formy dokumentu 
i nie będą zabezpieczone, a ich wykup 
następować będzie według wartości 
nominalnej”.

Obligacje mogą nie mieć formy 
dokumentu, w przypadku gdy Emitent 
tak postanowi. 

W przypadku obligacji nie mają-
cych formy dokumentu, prawa i obo-
wiązki emitenta i obligatariuszy (czyli 
osób uwidocznionych w ewidencji 
posiadaczy, którym przysługują prawa 
z obligacji) są określone w warunkach 
emisji. Prawa z obligacji nie mających 
formy dokumentu powstają z chwilą 
dokonania zapisu w ewidencji i przy-
sługują osobie w niej wskazanej jako 
posiadacz tych obligacji.

dok. ze str. 1

Jak co roku o tej porze „Rzeczpo-
spolita” opublikowała kolejny ranking 
samorządów – już 10 z kolei – pn. 
„Europejski samorząd”. Na pytania 
dziennika odpowiedziały gminy 
miejskie i wiejskie oraz miasta na 
prawach powiatu, a ich odpowiedzi 
dają obraz tego, jak samorządy dbają 
o swoje finanse, czy inwestują w swój 
rozwój i standard życia mieszkańców. 
Czy skutecznie zabiegają o fundusze 
unijne, czy stają się innowacyjne, czy 
dbają o ekologię. Niestety, w rankin-
gu nie uwzględnia się samorządów 
powiatowych (wojewódzkich też nie).

Miło nam poinformować, że w 
zestawieniu najlepszych samorządów 
znalazły się również gminy leżące w 
powiecie strzeleckim.

W setce najlepszych w Polsce 
gmin miejskich i miejsko-wiejskich 
znalazła się jedna z „naszych” gmin 
- Kolonowskie. Sklasyfikowano ją na 
78 miejscu z liczbą punktów 47,03. Na 
pierwszym miejscu w tej setce uplaso-
wał się Krasnystaw (woj. lubelskie) z 
63,11 punktami.

Kolonowskie znalazło się również 

w innym zestawieniu – innowacyj-
nych gmin miejskich i miejsko-gmin-
nych – na miejscu 41 z 13 punktami. 
Krasnystaw, który zdobył I miejsce, 
zyskał punktów 25.

W zestawieniu dotyczącym wy-
korzystania funduszy unijnych w 
najlepszej setce gmin miejskich i 
miejsko-wiejskich znalazły się aż 
dwie gminy z powiatu strzeleckiego: 
Ujazd i Leśnica. Stawkę w tej setce 
otwiera Szczawnica z 53,75 pkt., a za-
myka Sandomierz z 10,23 punktami.

Gmina Ujazd (18,73 pkt.) uplaso-
wała się na 22 miejscu. Przychody z 
UE w 2013 w przeliczeniu na 1 miesz-
kańca wynosiły 331 złotych. Warto 
dodać w tym miejscu, że w podobnym 
rankingu 2013 Ujazd nie zmieścił 
się w pierwszej setce samorządów, 
natomiast gmina Leśnica wykonała 
zdecydowany skok. O ile w roku 2013 
uplasowała się na miejscu 99, to w 
roku 2014 – na miejscu 62, mając na 
koncie 12,74 pkt., a przychody z UE 
w przeliczeniu na 1 osobę wyniosły w 
2013 roku 292 zł.

mg

Kolonowskie, Ujazd 
i Leśnica wśród najlepszych

W dniach od 26 maja do 15 lipca 
bieżącego roku była możliwość zgła-
szania prac fotograficznych w kon-
kursie „Śladami projektów unijnych 
Powiatu Strzeleckiego”. Zadaniem 
uczestników konkursu było wykona-
nie i zgłoszenie zdjęć przedstawia-
jących projekty realizowane przez 
Powiat Strzelecki lub/i jednostki 
podległe ze środków unijnych. Wykaz 
projektów, które można było sfotogra-
fować był dostępny na stronie www.
powiatstrzelecki.pl oraz na www.
facebook.com/starostwostrzeleckie 

i stanowił załącznik do regulaminu 
konkursu. Wydawało się, że zasady 
konkursu zostały sprecyzowane jasno; 
okazało się jednak, że uczestnicy nie 
przeczytali regulaminu z wystarcza-
jącą uwagą. 

Konkurs był ogłoszony na stronie 
internetowej, fanpage’u naszego po-
wiatu i oczywiście w naszej gazecie. 
Niestety, nadeszło bardzo mało prac, 
z których jedynie dwie przestawiały 
projekty zrealizowane przez samorząd 
naszego powiatu i jego jednostkę. 
Osiem z dziesięciu prac przedsta-

Warmia, Mazury, Podlasie i Opol-
szczyzna – to regiony, gdzie od lat 
notowano najwięcej kleszczy. W tym 
roku sprzyjająca aura sprawiła, że jest 
ich wyjątkowo dużo. W dodatku te 
pajęczaki można spotkać nie tylko w 
lesie, ale i w ogrodach i na terenach 
zielonych w pobliżu osiedli mieszka-
niowych. Najpopularniejsze w Polsce 
gatunki kleszczy to: 
-  kleszcz pospolity, występujący 

najczęściej w lasach liściastych i 
mieszanych, parkach i ogrodach

-  kleszcz łąkowy, występujący nie 
tylko na łąkach, ale i bagnistych 
terenach leśnych, na obrzeżach 
stawów i jezior, zakrzewionych 
pastwiskach 

-  obrzeżek gołębi, który żywi się 
krwią tych ptaków, bytuje tam, 
gdzie się one gnieżdżą – na stry-
chach i poddaszach.
Kleszcze pospolite i łąkowe ata-

kują głównie w ciągu dnia (najaktyw-
niejsze są rano, ok. 8 i po południu – 
od 15 do północy), natomiast obrzeżek 
tylko nocą. 

Coraz więcej jest kleszczy zaka-
żonych, mogących wywołać u nas 
boreliozę czy odkleszczowe zapalenie 
mózgu. O ile przed tą chorobą może-
my uchronić się szczepionką, to nie 
ma szczepionki na boreliozę. Kiedyś 
była głównie chorobą pracowników 
nadleśnictw, obecnie narażeni są na 
nią wszyscy. Do początku czerwca 
tego roku na Opolszczyźnie odnoto-
wano już 127 przypadków boreliozy 
(w całym ubiegłym roku 431).

- W powiecie strzeleckim również 
w tym roku widoczny jest wyraźny 
wzrost przypadków choroby – 26 

(z tego 9 chorych wymaga jeszcze 
dodatkowych badań), w roku 2013 
odnotowano 33 zachorowania, w 
2012 – 27, w 2011 – 30, a w 2010 – 25 
– mówi Katarzyna Kanoza, dyrektor 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Strzelcach Opolskich.

- Borelioza jest groźną chorobą 
zakaźną, dość podstępną. Zazwyczaj 
w miejscu ukąszonym przez kleszcza 
pojawia się rumień o średnicy powyżej 
5 cm, ale w ok. 10 proc. przypadków 
nie ma go w ogóle. O tym, że kleszcz 
nas ugryzł możemy zapomnieć, ale 
jeśli był zakażony, choroba może dać 
tzw. późne objawy, nawet po kilku 
latach. Mogą to być bóle głowy, sta-
wów, uszkodzenie wzroku lub słuchu, 
nawet - mięśnia sercowego. Borelioza 
może doprowadzić do zajęcia układu 
nerwowego, tzw. neuroboreliozy, któ-
ra może manifestować się zapaleniem 
opon mózgowo-rdzeniwowych czy 
zapaleniem nerwów czaszkowych 
(najczęściej dochodzi do zajęcia i po-
rażenia nerwu twarzowego), zapale-
niem nerwów obwodowych z silnymi 
nerwobólami i neuropatią obwodową, 
zapaleniem mózgu.

- Tylko badania krwi w kierun-
ku stwierdzenia przeciwciał IgG i 
IgM przeciwko bakterii Borrelia 
burgdorferi mogą potwierdzić, czy 
wymienione wyżej objawy są skut-
kami boreliozy. Obecność przeciwciał 
IgG wskazuje, że bakterie do krwi 
dostały się już dość dawno, natomiast 
przeciwciała IgM wskazują, że zacho-
rowanie jest świeże – mówi dyrektor 
Kanoza. 

- Zaniepokoić nas powinien dość 
szybko powiększający się w miejscu 
ukąszenia lub wędrujący rumień, po-
garszające się samopoczucie, gorącz-
ka, także objawy, o jakich mówiłam 
wcześniej – dodaje K. Kanoza. – Jeśli 
je zauważymy, powinniśmy się zgło-
sić do lekarza pierwszego kontaktu, 
który zleci wizytę u specjalisty lub od 
razu wypisze antybiotyk, bo boreliozę 
leczy się antybiotykami właśnie.

Marta Górka

Groźna borelioza

Od marca 2014 uczennice klasy I 
technikum w zawodzie technik eko-
nomista Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich uczestniczyły w zajęciach 
edukacji regionalnej. Odbywały się 
one w ramach grantu edukacyjnego 
„Śląscy nobliści i wynalazcy pocho-
dzący ze Śląska” przyznanego przez 
Zarząd Powiatu Strzeleckiego.

W czasie zajęć poszukiwano 
informacji o znanych mieszkańcach 
regionu rozsławiających Ziemię 
Strzelecką. 

Spotkania z historią rozpoczęły 
się od odkrywania historii Strzelec 
Opolskich oraz jego zabytków. Każda 
z uczestniczek przygotowała barwną 
prezentację dotyczącą miejsc histo-
rycznych w mieście: ratusza, zamku, 
kościołów, cmentarzy. Uczestnicy 
warsztatów brali udział w wycieczce 
na ratuszowa wieżę. Uczestniczyli w 
prelekcji ks. dr Rudolfa Nieszwieca 
proboszcza parafii św. Wawrzyńca 
w Strzelcach Opolskich dotyczącej 
chrześcijaństwa na Śląsku. Zwiedzali 
wystawę koronek i rzeźb regionalnych 
w Izbie Tradycji Powiatowego Cen-
trum Kultury w Strzelcach Opolskich.

Dopełnieniem zajęć były prezen-
tacje dorobku noblistów śląskich i ich 

Warsztaty historii regionalnej  
W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

wkładu  w dzieje regionu oraz rozwój 
matematyki, fizyki i medycyny. Przed-
stawiano także inne postacie zwią-
zane z regionem: Józefa Czempiela 
proboszcza z Żędowic, który został 
ogłoszony błogosławionym, Józefa 
Noconia misjonarza pracującego w 
Japonii, a nawet dociekano śląskich 
korzeni Giovanni Sarto czyli papieża 
Piusa X. Wspomniano także o współ-
cześnie żyjących i pochodzących 
z  Powiatu Strzeleckiego osobach: 

generale Mieczysławie Bieńku, Ro-
naldzie i Krzysztofowi Mehlichach 
wybitnych lekkoatletach, aktorze 
Arkadiuszu Jakubiku.

Ziemia Strzelecka jest niewielka, 
ale może poszczycić się wieloma zna-
czącymi postaciami rozsławiającymi 
ją w Polsce i świecie. Niestety wiedza 
na ich temat nie jest powszechna, 
a przecież kto chce poznać samego 
siebie, musi znać swoją przeszłość.

Mirosława Stańczak

Konkurs fotograficzny nierozstrzygnięty
wiało projekty zrealizowane przez 
samorządy gmin, które są jednostkami 
samorządu terytorialnego i posiadają 
własne organy, lecz – mimo że geo-
graficznie leżą w powiecie strzeleckim 
- nie podlegają organizacyjnie pod 
samorząd powiatowy. Pozostałe dwie 
prace mają charakter informacyjny, 
ale brak im walorów artystycznych, 
które umożliwiłyby ich wykorzystanie 
w materiałach promocyjnych Powiatu 
Strzeleckiego. Właśnie dlatego podję-
ta została decyzja o nierozstrzygnięciu 
konkursu.
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Co przeżyłem w dniu 21 sierp-
nia roku pamiętnego 1947, to sta-
ram się opisać. Miałem wtenczas 
13 lat życia. Pasałem dwie krowy 
pod Laskiem we wsi Poręba (Po-
remba), obok Góry Świętej Anny. 
Był to czas przedżniwny, pola były 
puszyste. Gdy w pewnym momencie 
spojrzałem w stronę południową, 
zauważyłem na polu sąsiada, że jakaś 
postać podskakuje i się przesuwa. 
Ponieważ mój sąsiad znany był z 
różnych dziwnych pomysłów, więc 
przestałem patrzeć w tamtą stronę, 
sądząc, że on coś dłubie w ziemi. 
Po niedługim czasie, może około 20 
minutach, zobaczyłem przed sobą 
balon wysoki na około dwa i pół me-
tra. Chciałem ten balon przetrzymać, 
lecz zaczął mi się wyrywać, pomimo 
że w tym czasie nie było dużego wia-
tru. Dopiero w dalszej części balonu 
było coś w rodzaju leja, za który 
przetrzymałem balon. Podciągnąłem 
go do lasku, zobaczyłem wystający 
ostry kij i tym kijem przebiłem balon.  
Nie zdawałem sobie sprawy z tego, 
jaki to może być nieostrożny czy i 
jak groźny jego skutek - po przebiciu 
balonu straciłem przytomność, nie 
wiem na jak długo; ponieważ balon 
wypełniony był słodkawym gazem. 
Gdy się ocknąłem, okazało się, że 
cały czas trzymałem jego dolną część, 
a folia przezroczysta leżała już na 

Opowiedz mi swoją historię. 
Najważniejszy dzień życia.

ziemi. Dopiero wtenczas zwinąłem 
ten balon i z dolnej części wyjąłem 
jedną paczuszkę ulotek. Ulotek tych, 
wydrukowanych w języku czeskim, 
na białym papierze, zapisanych czarną 
czcionką było około 500 sztuk – w 
pięciu paczuszkach. Cztery pozostałe 
paczuszki ulotek wraz z folią ukry-
łem pod krzakiem. Poza ulotkami 
w tym balonie nie było nic innego. 
Gdy pędziłem krowy do domu, spot-
kałem na drodze dalszego sąsiada 
i opowiedziałem  mu o zdarzeniu, 
jakie mnie spotkało. Pokazałem mu 
te ulotki, a on poprosił mnie, ażebym 
mu dał trzy ulotki z tej paczuszki. 
W domu opowiedziałem mojemu 
Ojcu i mojej Matce o tym, co mi się 
przydarzyło. Mój Ojciec po namyśle 
powiedział: ponieważ przekazałeś 
sąsiadowi wiadomość o tym zdarzeniu 
i dałeś mu ulotki, musimy o tym po-
wiadomić sołtysa, gdyż jest to sprawa 
polityczna, bo w tych ulotkach są po-
dane numery fal i godziny nadawania 
wiadomości rozgłośni radia „Wolna 
Europa”. Gdy nie powiadomimy, a 
wiadomość się rozniesie, to może nas 
czekać nawet więzienie. 

Przecież był to czas reżimu komu-
nistycznego. Z moim Ojcem poszli-
śmy do sołtysa naszej wioski - Poręby. 
Sołtys powiedział, że przyjmuje to do 
wiadomości, lecz nie posiada telefonu 
i dlatego siada na rower i pojedzie Leś-

nicy Opolskiej i zgłosi to na milicji. 
Wieczorem tego samego dnia, 21 
sierpnia 1947 roku, zjechało od 
nasz dom pięć lub sześć samocho-
dów, z których wysiadło wielu do-
stojników Urzędu Bezpieczeństwa. 
Najpierw zawieźli mnie pod lasek, 
gdzie wskazałem im miejsce ukry-
cia balonu z pozostałymi ulotkami. 
Wróciliśmy do mojego domu i zaczęło 
się przesłuchanie: przekazałem im, że 
sąsiadowi dałem trzy kartki. Sprowa-
dzili tego sąsiada, ażeby oddał te trzy 
ulotki lecz on im powiedział, że je 
potargał i rozsypał po polu, a wten-
czas wieczorem wiał już duży wiatr. 
Milicjanci latarkami oświetlali to 
pole i szukali podartych kawał-
ków, lecz nie znaleźli. Co sąsiad 
zrobił z tymi ulotkami, nigdy się 
nie dowiedziałem. Sąsiada tego 
gdzieś wywieźli i przetrzymywali, 
ale po paru dniach wrócił do domu. 
Natomiast mnie intensywnie prze-
słuchiwali coraz inni funkcjo-
nariusze. Trwało to długo, przez 
trzy noce, gdyż po wsi rozniosła 
się plotka, że przechwyciłem ra-
diostację i sporą ilość dolarów. 
Pamiętam, iż trzeciej nocy przesłuchi-
wania nie wytrzymałem psychicznie 
i się rozpłakałem, gdyż straszono 
mnie jakimś odosobnieniem i o tym, 
że z dalszą nauką w szkole mogę się 
pożegnać. Po każdym takim prze-
słuchaniu moja babcia Anna głośno 
zaczynała się modlić, a ja z nią: o to, 
ażeby mnie gdzieś nie wywieźli. W 
mojej obecności przywieziony przez 
ubowców dostojnik, którego tytuło-
wano profesorem, oświadczył im, że 
on ręczy za to, iż rozmiary tego balonu 
zaświadczają, że balon ten nic więcej 
nie mógł udźwignąć jak tylko ulotki. 
Dopiero w dziesiątym dniu od pierw-
szego przesłuchania przyszło dwóch 
uśmiechniętych osobników i powie-
dzieli mi, że nic złego mi się nie stanie. 
Jeden żołnierz ochrony pogranicza 
polsko-czechosłowackiego przybył do 
znajomych i przekazał im wiadomość, 
że moje zeznania z przesłuchiwania 
były im odczytywane w związku z 
przechwyceniem przeze mnie tego 
balonu.

Stanisław Stadnik

Pod koniec ubiegłego roku ogłosiliśmy pod takim właśnie hasłem 
konkurs  literacki. Nadesłane przez naszych Czytelników prace są nie-
zwykłe, bo przecież dokumentują niepowtarzalne zupełnie momenty 
życia. Wszystkie są bardzo poruszające i wzruszające. Układają się w 
wielobarwną mozaikę. 

Planowaliśmy wydać je w formie książki, która stanowić miała kon-
tynuację „Albumu Strzelczan Rodzinnego” i miała nosić tytuł „Strzel-
czan portret bardzo osobisty”. Niestety, tego zamierzenia nie udało się 
spełnić. przynajmniej na razie - Państwa opowieści jest zbyt mało, by 
miała z tego powstać publikacja książkowa. Ale... być może się to zmieni. 
postanowiliśmy bowiem zacząć publikację nadesłanych przez Państwa 
tekstów (każdy z Autorów otrzyma za to tzw. wierszówkę). Ciągle mamy 
nadzieję, że te opublikowane na naszych łamach wspomnienia osobiste lub 
spisane przez innych zachęca kolejnych Czytelników do podzielenia się 
swoimi przeżyciami. I być może książka jednak powstanie - za rok, kiedy 
spotkamy się znów na Święcie Chleba, wtedy będzie już szóste z kolei.

Sytuacja wyglądała następu-
jąco:

Do konsumenta dzwoni telefon 
– ktoś przedstawia się jako dotychcza-
sowy operator i informuje o obniżce 
abonamentu do 25 zł – oferta dla 
stałych klientów, w związku  z tym, 
że jest duża konkurencja i ludzie od 
nich odchodzą. Konsumenci pytają 
czy to na pewno ich dotychczasowy 
operator i otrzymują zapewnienie, 
że tak. Konsumenci w celu potwier-
dzenia, że na pewno rozmawia się z 
nimi proszeni są o podanie danych 
osobowych – m.in. pesel. 

Następnie przyjeżdża kurier, prosi 
by szybko podpisać umowę.  Potem 
okazuje się, że konsumenci podpisali 
nową umowę z innym operatorem i 
najczęściej jest to po 10 dniach. Do 
10 dni można odstąpić bez żadnych 
konsekwencji. By nie płacić kary 
umownej u dotychczasowego opera-
tora, rezygnują z nowej umowy. Póź-
niej otrzymują pismo o konieczności 
zapłaty kary umownej  w wysokości 
490 zł.

Większość konsumentów mimo 
podpisania nowej umowy nie ma 
zamiaru płacić kary. 

Niektórzy konsumenci obawiając 
się odsetek i konieczności dochodze-
nia swych praw w sądzie zapłacili 
karę.

Na chwile obecną Rzecznik po-
mógł kilku konsumentem, których 
pozwano do sądu w dochodzeniu 
swych praw. Zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawa telekomuni-
kacyjnego operator bowiem nie ma 
prawa naliczać kary gdy usługa nie 
była jeszcze świadczona. PTS nie 
respektował tych przepisów i wzywał 
do zapłaty.

Podobnych spraw było wiele w 
całej Polsce. W dniu 16 lipca 2014 
r. Prezes UKE nałożył na PTS S.A. 
z siedzibą we Wrocławiu, karę pie-
niężną w wysokości 497 120,34 PLN 
za naruszenie obowiązków informa-
cyjnych w stosunku do użytkowni-
ków końcowych; nie wypełnianie 
względem użytkowników końcowych 
obowiązków w zakresie świadczenia 
usług telekomunikacyjnych, za unie-
możliwianie abonentom korzystania z 
uprawnień do wyboru dostawcy usług 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

Kara dla PTS S.A.
nałożona przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

oraz za udzielenie Prezesowi UKE 
nieprawdziwych informacji.

Podczas rozpatrywania postępo-
wań mediacyjnych i interwencyjnych 
Prezes UKE ustalił, iż PTS S.A. 
naruszyła szereg przepisów ustawy 
z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo tele-
komunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 
r., Nr 243) zwanej dalej: „Pt”, m.in. 
znowelizowany przepis art. 57 ust. 6 
zgodnie, zgodnie z którym w „przy-
padku zawarcia umowy o świadcze-
nie usług telekomunikacyjnych, w 
tym o zapewnienie przyłączenia do 
publicznej sieci telekomunikacyjnej, 
związanego z ulgą przyznaną abo-
nentowi, wysokość roszczenia z tytułu 
jednostronnego rozwiązania umowy 
przez abonenta lub przez dostawcę 
usług z winy abonenta przed upływem 
terminu, na jaki umowa została za-
warta, nie może przekroczyć wartości 
ulgi przyznanej abonentowi pomniej-
szonej o proporcjonalną jej wartość 
za okres od dnia zawarcia umowy do 
dnia jej rozwiązania. Roszczenie nie 
przysługuje w przypadku rozwiązania 
przez konsumenta umowy przed roz-
poczęciem świadczenia usług, chyba 
że przedmiotem ulgi jest telekomuni-
kacyjne urządzenie końcowe.”

Po dokonaniu wszechstronnej 
analizy zebranego materiału dowo-
dowego Prezes UKE ustalił wysokość 
kary na kwotę 497 120,34 PLN (słow-
nie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem 
tysięcy sto dwadzieścia złotych trzy-
dzieści cztery grosze). 

Ustalając wysokość kary Prezes 
UKE wziął w szczególności pod 
uwagę stwierdzony w postępowaniu 
negatywny stosunek Spółki do wy-
konywania obowiązków ustawowych, 
co miało bezpośredni, niekorzystny 
wpływ na sytuację abonentów PTS. 
Spółka pomimo wyraźnego stanowi-
ska Prezesa UKE prezentowanego w 
trakcie postępowań mediacyjnych i 
interwencyjnych, kontynuowała nie-
zgodne z prawem działania. 

Od decyzji o nałożeniu kary 
przysługuje Spółce odwołanie do 
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów, składane za pośrednictwem 
Prezesa UKE w terminie 2 tygodni od 
dnia doręczenia decyzji.

Małgorzata Waligórska-Płaszczyk

Centrum Nauki Kopernik w War-
szawie to miejsce niezwykłe, zachwy-
cające swoją nowoczesnością i multi-
mediami. Miejsce, gdzie kreatywność 
łączy się z innowacyjnością, a nauka 
z jej doświadczaniem. 

Wycieczka do Centrum Nauki 
Kopernik wybrana została przez Za-
rząd Powiatu Strzeleckiego  jako na-
groda za osiągnięcia dla najlepszych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
Powiatu Strzeleckiego. Grupa 49 

uczniów (w tym siedemnaścioro z 
CKZiU w Strzelcach Opolskich) z 
opiekunami,  o świcie 26 czerwca 
wyruszyła autokarem w kierunku 
Warszawy. Po kilkugodzinnej jeź-
dzie uczestnicy wycieczki dotarli 
na miejsce, gdzie od razu porwani 
zostali w fascynujący  świat nauki. 
Pierwszym punktem programu w 
Centrum Nauki Kopernik było wejście 
do planetarium, w którym młodzi 
naukowcy jako członkowie misji 

Najlepsi uczniowie powiatu w Centrum Nauki Kopernik

kosmicznej na Saturna obserwowali 
niebo, dokonywali odkryć  nowych 
planet, a nawet ratowali Ziemię przez 
zderzeniem z asteroidą.  W  trakcie 
czterogodzinnego pobytu w Centrum 
młodzież odwiedzić mogła kilka stref: 
człowiek i środowisko, strefę światła, 
świat ruchu, teatr wysokich napięć, 
korzenie cywilizacji, teatr robotyczny. 
W każdej ze stref uczniowie samo-
dzielnie sprawdzali działanie praw 
fizyki, chemii biologii i matematyki, 

a także dokonywali wielu odkryć 
np.  ile litrów wody mieści się w ich 
ciele, z jaką prędkością wystrzelić 
można się na Księżyc, jak pracuje 
ludzkie oko, do czego przydatne są 
funkcje liniowe, parabole i cosinusy 
w codziennym życiu. 

Po zaspoko-
jeniu głodu wie-
dzy, około godzi-
ny 17.00 uczest-
niczy wycieczki 
zgromadzili się 
na  wspó lnym 
obiedzie, a na-
stępnie wyruszyli 
w drogę powrot-
ną do domu, aby 
następnego dnia 
odebrać świade-
ctwa, na których 
w wielu przypad-
kach widnieje 
czerwony pasek.

M ł o d z i e ż 
CKZiU w Strzel-
cach Opolskich  
wraz z opieku-
nami składają 

serdeczne podziękowania Zarządowi 
Powiatu Strzeleckiego za zorgani-
zowanie niezapomnianej wycieczki 
i pozostają z nadzieją na podobne 
przeżycia w roku następnym. 

Anna Grzesińska 
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Właściwie półmetek wakacji, a my jeszcze wracamy do zakończenia roku szkolnego w szkołach, 
dla których Powiat Strzelecki jest organem prowadzącym. Najlepsi uczniowie ze szkół ponadgimna-
zjalnych - w nagrodę na wyniki w nauce i zaangażowanie  - wyjechali do Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie. Spodobało im się tak, że w przyszłym roku chcieliby jeszcze raz dostać taką nagrodę, 
o czym mogą Państwo przeczytać w jednym z tekstów w tym wydaniu naszego dwutygodnika.

Ale przecież Powiat Strzelecki jest organem prowadzącym dla większej ilości szkół. I zgod-
nie z tradycją – na uroczystości zakończenia roku i w nich najlepsi uczniowie na ogólnym forum 
odbierali nagrody. Przyjrzyjmy się więc jeszcze raz fotograficznym migawkom z tamtego dnia i 
pogratulujmy najlepszym.

W Gimnazjum Dwujęzycznym w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich 
zostało nagrodzonych sześcioro uczniów. Oto oni:             

Szymon Pawletka - za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem; Finalista Wojewódzkiego Konkursu 
Technicznego w roku  szkolnym  2010/2011  2011/2012; 2012/2013
       
Piotr Jelito - za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem; Finalista Wojewódzkiego Konkursu Che-
micznego  w roku szkolnym 2013/2014           

Damian Czempiel - za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem; Laureat  Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Niemieckiego w roku szkolnym 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014             
          
Edyta Gulba - Finalistka  Wojewódzkiego  Konkursu  Języka  Angielskiego w roku szkolnym  
2012/2013
           
Julia Biernat - za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem; Laureatka Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Angielskiego w roku szkolnym 2013/2014; Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Angielskiego 2012/2013
          
Andrzej Zachwieja - Finalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego w roku szkolnym 
2011/ 2012; 2012/2013 
           
Joanna Adamietz - Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego w roku szkolnym 
2013/2014

Najlepsi uczniowie - nagrodzeni

W Zespole Szkół Specjalnych w Zawadzkiem laury dla najlepszych zebrali ci uczniowie, którzy 
nie tylko osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, ale i byli aktywni w sporcie czy działalności 
artystycznej. Oto oni:

Dominik Musiel – kl. II sp

Marcin Kias – kl. IIIb pdp

Damian Krzysiek – kl. IIIa pdp

Justyna Malanowska – kl. IIIb pdp

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Leśnicy za osiągnięcia edukacyjne  i  świetne 
wyniki  w wielu konkursach sportowych – każdy z nich stawał do rywalizacji w różnych dziedzi-
nach – nagrodzono troje uczniów. Są to:
Robert  Zajdel – uczeń szkoły pdp, który zdobywał miejsca na najwyższym podium w rozgrywkach 
piłki nożnej, narciarstwie zjazdowym i biegowym i zakwalifikował się do udziału w X Ogólnopol-
skich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Bydgoszczy w sierpniu br.
Ann Czaja – uczennica szkoły pdp, która stawała na podium zarówno w turniejach  piłki nożnej, 
badmintona, narciarstwa biegowego  i zjazdowego i tenisa stołowego; zakwalifikowała się do udziału 
w X Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Bydgoszczy w sierpniu br.
Nicol Tiszbierek – uczennica Gimnazjum nr 1 w Leśnicy, która z powodzeniem brała udział w wielu 
konkursach przedmiotowych: gier logicznych, matematycznym, ortograficznych, historycznych i 
przyrodniczych

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Leśnicy wyróżniono również trzy uczennice. Są to:
Hanna Czyż, Bernardetta Brzana i Natalia Kalus.  Wszystkie trzy nagrodzono za wzorowe zachowa-
nie i bardzo dobre wyniki w nauce oraz chlubne reprezentowanie szkoły w konkursach na szczeblu 
ogólnopolskim.

W Zespole Szkół Specjalnych w Kadłubie im. S. Zofii Moroz również troje uczniów zdobyło 
nagrody. 

W uroczystym zakończeniu roku szkolnego w ZSO brał udział wicestarosta Waldemar Gaida

W uroczystym zakończeniu roku szkolnego w ZSS w Zawadzkiem brała udział sekretarz Powiatu 
Ewelina Jelito

W uroczystym zakończeniu roku szkolnego w SOSW brał udział starosta Józef Swaczyna. Wręczył 
również Nagrodę Starosty Strzeleckiego Pani Danucie Kolender za dotychczasową, pełną zaan-
gażowania pracę z młodzieżą. 

Michał Czaniecki – uczeń klasy III przysposabiającej do pracy, który zdobył III miejsce w Woje-
wódzkim Konkursie Kartek Świątecznych Bożonarodzeniowych oraz wyróżnienie w Wojewódzki 
Konkursie „e-portfolio”
Jan Marcinek – uczeń III klasy Gimnazjum – który zdobywał laury w wojewódzkich konkursach 
plastycznych i literacko-plastycznych
Piotr Bosy – uczeń klasy III przysposabiającej do pracy, utalentowany muzycznie i plastycznie, 
którego nazwisko pojawia się od lat na łamach naszej gazety – zawsze jako zdobywcy nagród w 
wielu konkursach

Z grona pedagogicznego CKZiU Nagrodą Starosty Strzeleckiego uhonorowana została Pani Ewa 
Puchowska, która odbiera ją z rąk wicestarosty Waldemara Gaidy
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e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
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Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
w Zawadzkiem
tel. 77 4620046, 77 4616049, 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl

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

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Leśnicy 
tel. 77 4615261
e-mail: mowlesnica@gmail.com

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

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wycho-wawczy w Leśnicy
tel. 77 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

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

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

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

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, 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, 762, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 
756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystki 
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Inwestycji i Zarządzania 
Funduszami
Tel. wew. 790, 791 

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54;  77/ 461 23 20;

tel kom. 604 540 402 
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Ogłoszenie 
Zarządu Powiatu Strzeleckiego

W dniu 22 września 2014 r. o godz. 9oo w siedzibie Starostwa Strzeleckiego 
przy ul. Jordanowskiej nr 2, w  pokoju nr 114, odbędą się trzecie rokowania 

w celu sprzedaży nieruchomości Powiatu Strzeleckiego, 
położonej w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej nr 2, 

zabudowanej dwoma budynkami byłej szkoły zawodowej zrealizowanymi w 1968 r.: 
dwukondygnacyjnym o pow. użytk. 1219,35 m2  
i  trzykondygnacyjnym o pow. użytk.  2354,31 m2.

Nieruchomość oznaczona jest numerami działek : 416/1, 416/7 i 370/2  o łącznej powierzchni 
3,1178 ha, karta mapy 2. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest 
jako tereny usług oświaty, a działka nr  370/2 wraz  z częścią działki nr 416/1 (łącznie pas o sze-
rokości ok. 5 metrów wzdłuż ulicy Opolskiej), oznaczona jest symbolem 1/2 KDG – teren układu 
komunikacyjnego, ulica Opolska. 

Obecnie trwają prace związane ze zmianą studium kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Zawadzkie, w którym planuje się zmianę przeznaczenia na tereny usług publicznych (admi-
nistracji, oświaty, opiekuńczo-wychowawcze, zdrowia, kultury, łączności, sportu, opieki społecznej, 
sądy, prokuratury, placówki szkolno-wychowawcze) oraz usługi pocztowe i obiekty bezpieczeństwa 
publicznego (areszty śledcze, obiekty obronności państwa i.t.p.), jako uzupełnienie przeznaczenia  
dopuszcza się mieszkania funkcyjne oraz usługi nieuciążliwe, w przypadku likwidacji usług pub-
licznych obiekty i tereny te mogą być przeznaczone pod zabudowę usługową lub mieszkaniową.

Nieruchomość jest  wpisana w księdze wieczystej nr OP1S/00009498/8, bez obciążeń, obec-
nie w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Zawadzkiem z siedzibą przy ul. 
Krótkiej nr 1. W przypadku wyłonienia nabywcy nieruchomości trwały zarząd zostanie wygaszony.  

W celu zbycia nieruchomości przeprowadzono do tej pory przetargi :
-  pierwszy przetarg - w dniu 31 października 2012 r.
-  drugi  przetarg -  w dniu 30 kwietnia 2013 r.
-  pierwsze rokowania - w dniu 30 października 2013 r. 
-  drugie rokowania - w dniu 25 kwietnia 2013 r.

Cena wywoławcza nieruchomości – 1 600 000,00 zł.
Przed przystąpieniem do rokowań, w terminie do dnia 17 września 2014 r. należy wpłacić 

zaliczkę w kwocie 80 000,00 zł ( w pieniądzu) tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku 
uchylenia się od zawarcia umowy, na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank 
Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzelce Opolskie, na rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006. 

Zabezpieczenie wpłacone przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra, zalicza się na 
poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w terminie 
wskazanym przez sprzedającego – przepada.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się do dnia  17 września 2014 r. w kancelarii 
Starostwa, pokój 202,  w zamkniętej kopercie, z dopiskiem na kopercie : „Oferta - Rokowania na 
sprzedaż nieruchomości położonej w  Zawadzkiem przy ul. Opolskiej nr 2”.

Zgłoszenie winno zawierać :
1)  imię, nazwisko, adres lub nazwę firmy z jej siedzibą
2)  datę sporządzenia zgłoszenia,
3)  oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami rokowań i przyjęciu ich bez zastrzeżeń
4)  proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
5)  kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Nabywca ponosi także  koszty związane z zawarciem umowy w kancelarii notarialnej.
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a 

ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (j. t. z 2011 r. Dz. U. Nr 177 
poz. 1054).

Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nie-
ruchomości.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru  
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Strzeleckiego, ul. Jordanowska nr 2, pokój nr 110, 
telefon nr  77-4401-740.

Zdjęcia nieruchomości są dostępne na stronie internetowej Powiatu Strzeleckiego www.
powiatstrzelecki.pl.  w zakładce „Nieruchomości”.

Szanowni Rolnicy

Jeżeli zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, należy go zgłosić do najbliższej Placówki Tereno-
wej lub Oddziału Kasy jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki. Zgłoszenia wypadku może dokonać po-
szkodowany lub inna osoba, osobiście, za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Upoważniony pracownik KRUS jest zobowiązany do ustalenia przyczyn i wszystkich okolicz-
ności wypadku poprzez :
•  dokonanie oględzin miejsca i przedmiotów związanych z wypadkiem
•  przeprowadzenie postępowania dowodowego na podstawie zeznań poszkodowanego i świadków.

W toku postępowania dowodowego ustala się też, czy zaistniała zwłoka w zgłoszeniu wypadku. 
Konsekwencje niedopełnienia tego obowiązku bierze się pod uwagę przy ustalaniu okoliczności i 
przyczyn wypadku, które mogą mieć wpływ na odmowę przyznania odszkodowania. Zgłoszenie 
wypadku w jak najkrótszym terminie leży, więc w interesie poszkodowanego. 

Wszelkich informacji można uzyskać na szkoleniach w zakresie bhp organizowanych przez 
KRUS, w najbliższej Placówce Terenowej lub Oddziale Regionalnym KRUS oraz na stronie inter-
netowej www.krus.gov.pl.

Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu

Zgłaszanie wypadków
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Lato w Powiatowym Centrum Kultury 

Ad multos annos!

Pani Zelma Bartodziej, mieszkająca 
w Łaziskach, swój Jubileusz 90-le-
cia obchodziła 19 lipca. W dniu tak 
ważnego dla Jubilatki święta odwie-
dził Ją - z serdecznymi gratulacjami i 
najlepszymi życzeniami oraz koszem 
słodkości - starosta Józef Swaczyna. 
Nasza Jubilatka ma bardzo rzadko 
spotykane imię. Według dostępnych 
źródeł Zelma to imię wywodzące się z 
języka węgierskiego, a obecnie nosi je 
w Polsce zaledwie 213 pań! 

Pani Marta Marek, mieszkanka 
Gąsiorowic, swoje 90. urodziny 
świętowała 22 lipca. Ją również 
z kwiatami, listem gratulacyjnym 
i urodzinowym koszem odwiedził 
starosta Józef Swaczyna, przekazując 
serdeczne życzenia od władz Powiatu 
Strzeleckiego.

***
Do wszystkich ciepłych słów, jakie oby-
dwie Jubilatki usłyszały z okazji swoich 
90. urodzin dołączamy i swoje: długich 
jeszcze, wspaniałych lat w jak najlepszym 
zdrowiu, samych słonecznych dni, bez 
trosk, za to pełnych uśmiechu i szczęścia.

 

 W sierpniu warsztatowo i koncertowo 
Ani się obejrzeliśmy, a minęła już połowa wakacji. Jednak ci, którzy skorzystali z oferty PCK nie 
mogli narzekać na nudę. Dwa razy spotkaliśmy się na warsztatach rękodzielniczych- z papieru po-
wstały piękne prace stworzone metodą Iris Folding oraz Quilling. Swoje papierowe cuda uczestnicy 
mogli zabrać do domu. Nie zabrakło także atrakcji dla starszych: zakończył się pierwszy „Kurs 
komputerowy dla Seniorów”, podczas którego panie z Rozmierzy zgłębiały tajniki komputera. 
 W dalszym ciągu przyjmujemy zapisy na sierpniowa edycję kursu!

2 lipca odbył się w Sali widowiskowej Koncert Charytatywny, którego pomysłodawcą i organiza-
torem był młody artysta Piotr Schmit. Dochód z koncertu przekazany został Domowemu Hospicjum 
dla Dzieci w Opolu. Gratulujemy Panu Piotrowi chęci do bezinteresownego zorganizowania czegoś 
dla innych!

Było warsztatowo, było koncertowo, to teraz czas na film! 18 lipca wszyscy chętni mogli uczestniczyć 
w darmowym seansie filmowym „ Magiczne Drzewo”. Fabuła filmu oparta jest na książkach znanego 
autora Andrzeja Malesz-
ki. Kolejna projekcja 
filmu, tym razem dla 
dorosłych, planowana 
jest na sierpień, o dacie 
poinformujemy Państwa 
w następnym wydaniu „ 
Powiatu Strzeleckiego”.

Co nas czeka w sierpniu?
W dalszym ciągu trwają zajęcia z teatru cienia. „Profesor Ę na tropie poprawnej polszczyzny” to 
projekt,  którego celem jest promowanie języka ojczystego wśród młodego pokolenia poprzez teatr.
4 i 5 sierpnia (o godz. 11.00) w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich odbędą 
się nietypowe warsztaty - hula-hoop. Poprowadzi je Bandit Queen Circus, a dokładniej Agata 
Piesiewicz z Wrocławia. Motywem przewodnim będą cyrk, burleska, iluzja oraz kabaret. Warsztaty 
są darmowe. Można się na nie zapisywać do 30 lipca pod nr. tel. 77 412 30 13. Spotkanie zwieńczy 
przedstawienie „The Kitchoen Show”, kierowane zarówno  do dzieci i dorosłych. By na przedsta-
wienie mogły przyjść całe rodziny, show rozpocznie się o godzinie 17.30
Coś nietypowego znajdzie się także dla miłośników sztuki rycerskiej. 11.08 rusza cykl Warsztatów 
Łucznictwa Tradycyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Cena dwugodzinnych zajęć to 15 zł. 
W programie zajęć m.in.: nauka prawidłowej postawy łuczniczej, zapoznanie się z asortymentem 
łuczniczym oraz  z różnymi rodzajami łuków tradycyjnych. Obowiązują zapisy do 6.08. 

Uchylimy także rąbka tajemnicy, jeśli  chodzi o końcówkę wakacji! 30 sierpnia  
odbędzie się impreza „Babie Lato”, która ma na celu rodzinne i aktywne spędzenie czasu. Motyw 
przewodni imprezy to smaki lata i różnego typu warsztaty i koncert a także atrakcje dla najmłod-
szych. Szczegóły niebawem!
To tylko nieliczne z wydarzeń, jakie czekają na Państwa w sierpniu! Serdecznie zapraszamy do 
odwiedzania Powiatowego Centrum Kultury. Szczegóły dotyczące wszystkich wydarzeń można 
znaleźć na stronie internetowej www.centrum-kultury.eu!

1 sierpnia zawyją syreny
Dla upamiętnienia 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w 
dniu 1 sierpnia 2014 roku o godz. 17:00 na terenie powiatu strzeleckiego 
uruchomione zostaną syreny alarmowe na jedną minutę z wykorzystaniem 
sygnału ciągłego.

Z ogromną przyjemnością dziś składamy najserdeczniejsze życzenia dwóm mieszkankom powiatu strzeleckiego, które 
w ostatnim czasie świętowały swoje okrągłe, dziewięćdziesiąte urodziny.

Niech żyją! Wiwat Jubilatki! 


