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Zwołana na 28 lutego br. sesja rozpo-
częła się od gratulacji za wyróżnienie dla 
dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Nor-
berta Jaskóły, przyznanego przez Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za 
uzyskanie skutecznych efektów w aktywiza-
cji osób bezrobotnych oraz podziękowań za 
wiele lat współpracy dla odchodzącego na 
emeryturę Komendanta PSP Wojciecha Li-
sowskiego, o czym pisaliśmy w poprzednim 
numerze naszego dwutygodnika.

Następnie radni przeszli do realizacji 
porządku obrad, z uwzględnieniem autopo-
prawek Zarządu Powiatu do projektu uchwa-
ły w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 
2018-2021 oraz projektu uchwały w sprawie 
zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu 
Strzeleckiego na rok 2018. Ponadto wnio-
skuje o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie określenia za-
dań realizowanych przez Powiat Strzelecki, 
na które przeznacza się w 2018 roku środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych i wysokości środków na 
ich finansowanie.

Wicestarosta Janusz Żyłka przed-
stawił informację z prac Zarządu Powiatu 
Strzeleckiego w okresie między sesyjnym, 
a radny Jan Bogusz, w nawiązaniu do niej, 
zapytał o widoczną wzrostową tendencję do 
bliższych kontaktów z samorządami gmin-
nymi, zwłaszcza w aspekcie inwestycji dro-
gowych. 

Wicestarosta J. Żyłka podkreślił, że 
spotkanie z wiceburmistrzem Strzelec opol-
skich Józefem Kampą w tym samym dniu 
co sesja, poświęcone było omówieniu do-
kumentacji technicznej inwestycji na ulicy 
Dolińskiej i Mickiewicza oraz wskazanie 
wspólnych oczekiwań partnerów inwestycji. 
- Po wstępnej wycenie inwestycji, udamy się 
do Marszałka Województwa, którego wyni-
kiem powinno być zawarte porozumienie. 
Mam nadzieję, że takie formalne porozu-
mienie między samorządem wojewódzkim, 
powiatowym i gminnym w zakresie współ-
pracy zostanie zawarte w kwietniu.

Radny Andrzej Wróbel z kolei zapy-
tał o spotkanie (14 lutego) z projektantem 
firmy GRAMAR w sprawie inwestycji dot. 
Subregionu. - Domyślam się, że spotkanie 
dotyczyło przebudowy odcinka drogi Ciso-
wa – Zalesie Śląskie. Czy w związku z po-
wyższym padły jakieś konkretne propozycje 
albo decyzje?

Wicestarosta J. Żyłka: - Jedyną jest 
podjęta przez Zarząd decyzja o zmianie po-
stępowania przetargowego w zakresie wy-
konawstwa robót i w zakresie nadzoru. Po-
wodem takiego działania jest brak środków 
finansowych zabezpieczonych w budżecie, 
które umożliwiałyby podpisanie umowy re-
alizacji tego zadania. Póki co zapewniam, że 
zadanie będzie na pewno realizowane, ale 
jeszcze za wcześnie aby skonkretyzować te 
działania, służyło temu również spotkanie z 
projektantem firmy GRAMAR. Zarząd wy-
chodzi z zamiarem przyjęcia alternatywnych 
rozwiązań, po czym przedstawi je Radzie 
Powiatu.  

Kolejny punkt to Sprawozdanie Powia-
towego Rzecznika Konsumentów za 2017 
rok.

Przewodniczący Rady Stanisław 
Krawiec podkreślił, że sprawozdanie było 
szczegółowo omawiane na komisji bezpie-
czeństwa i gospodarczej, podlegało również 
ocenie komisji rewizyjnej i poprosił prze-
wodniczących obu komisji o przedstawienie 
opinii. 

Radny Ryszard Nocoń, przewodniczą-
cy Komisji Bezpieczeństwa: - Sprawozdanie 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów było 
omawiane w obecności zastępcy Komendan-
ta Powiatowego Policji. Podczas dyskusji na-
wiązano do tematu prób oszustwa, wyłudzeń 
wśród starszych osób, które noszą znamiona 
wykroczeń. Pani Rzecznik zwróciła uwagę 
również na nieuczciwe i agresywne praktyki 
rynkowe, a tym samym na stanowisko policji 
w tej sprawie. Wg policji sprawa jest klarow-
na, ponieważ konsument dobrowolnie przy-
stąpił do podpisania umowy. Pani Rzecznik 
również wspomniała o nowych możliwoś-
ciach rozwiązania nadużyć m.in. telekomu-
nikacyjnych i bankowych. Od jakiegoś czasu 
prokuratura w Płocku przyjmuje tego typu 
sprawy. Komisja jednomyślnie stwierdziła, 
iż sprawozdanie przygotowane jest perfek-
cyjnie i co roku można zauważyć, że ilość 
rozpatrywanych spraw wzrasta. Informacja 
została przyjęta bez uwag, z podkreśleniem 
wysokiej sprawności Pani Rzecznik swojej 
działalności.

Przewodniczący Komisji Gospodar-
czej Hubert Ibrom: - Można by pokusić się 

do porównania Pani Rzecznik do współczes-
nego rycerza, który broni słabszych. Niestety 
ta walka rokrocznie się nasila, czasami przy-
pomina walkę z wiatrakami. Pani Rzecznik 
udzieliła w zeszłym roku ponad 3500 porad. 
Zwróciła też uwagę na to, iż często świad-
czy porady nie tylko w zakresie prawnym, 
ale także udziela pomocy psychologicznej 
osobom z ogromnymi problemami. Ponadto 
poinformowała o zmianie ustawy, która zo-
bowiązuje do przedstawiania szczegółowych 
sprawozdań. Komisja przyjęła sprawozdanie 
jednogłośnie bez uwag. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
Gizela Szendzielorz: - Komisja na swym 
posiedzeniu pozytywnie oceniła sprawozda-
nie Powiatowego Rzecznika Konsumentów 
za rok 2017. Cieszy nas, że Pani Płaszczyk-
-Waligórska chętnie komunikuje się z osoba-
mi starszymi. 

Radny R. Nocoń: - Porady pani Rzecz-
nik bardzo często przydają się w pouczaniu 
starszych sąsiadów, którzy często nie potrafią 
poradzić sobie z pismami z urzędu czy też 
telekomunikacji. Społeczeństwo dzięki jej 
działaniom jest bardziej świadome zagroże-
nia. 

Powiatowy Rzecznik Konsumen-
tów Małgorzata Płaszczyk-Waligórska: 
- Dziękując za miłe słowa, ze swojej strony 
pragnę radnym podziękować za edukację 
konsumencką, często osoby pokrzywdzone 
przychodzą  jeszcze w tym czasie, gdy bez 
problemu można skutecznie odstąpić od da-
nej umowy.   

Członek Zarządu Powiatu Waldemar 
Gaida: - Pani Rzecznik Konsumentów po-
siada cechę, która przydałaby się wielu oso-
bom: dzięki jej ciepłym słowom oraz uśmie-
chowi petent otwiera się. Za tym wszystkim 
stoi jeszcze jedna ważna cecha – skutecz-
ność. Pani Małgorzata była również inicja-
torką, poza systemem globalnym, doradztwa 
prawnego, abyśmy na terenie miasta otwo-
rzyli punkt pomocy prawnej, gdzie osoby z 
zewnątrz mogły korzystać z wsparcia radcy 
prawnego. 

Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów zostało przyjęte jednogłośnie.

Następnym punktem obrad była In-
formacja Komendanta Powiatowego Poli-
cji o stanie bezpieczeństwa w Powiecie za 
2017 rok.

Przew. Komisji Bezpieczeństwa R. 
Nocoń: - Na posiedzeniu komisji obecny był 
zastępca Komendanta nadkom. Arkadiusz 
Chętnicki, który przed wiele laty pracował 
na posterunku w Zawadzkiem. W ciągu kilki 
lat w Zawadzkiem miało miejsce parę nie-
szczęśliwych wypadków na przejściach dla 
pieszych. Temat był poruszany na komisjach 
również w ubiegłych latach. Niedawno do-
datkowo oświetlono i oznakowano przejścia 
dla pieszych. Jednakże wg opinii zastępcy 
Komendanta oświetlone jest tylko samo 
przejście dla pieszych, gorzej jest już z po-
bliskimi chodnikami. W dyskusji rozwinął 
się wątek, że nie zawsze inwestycje drogowe 
powodują wzrost bezpieczeństwa. Okazuje 
się, że np. droga na odcinku Piotrówka – 
Zawadzkie, która po remoncie jest w stanie 
idealnym, sprzyja uzyskiwaniu nadmiernej 
prędkości kierowców. Dodam, iż informacja 
jest przygotowana bardzo szczegółowo, wg 
statystyk wynika, że stan bezpieczeństwa 
jest znacznie lepszy w porównaniu do roku 
ubiegłego. Złożyliśmy serdeczne podzięko-
wania na ręce zastępcy komendanta za dzia-
łania, które pozwalają osiągnąć takie efekty. 
Usłyszeliśmy również informacje odnośnie 
pijanych kierowców. Jak się okazuje w ubie-
głym roku było ich więcej. Jednakże trudno 
ocenić liczbę zatrzymanych do rzeczywistej 
ilości osób poruszających się pojazdem po 
spożyciu alkoholu. Mimo coraz wyższych 
kar, częstszych kontroli, niestety pijanych 
kierowców jest o wiele za dużo. Poza tym 
są pozytywne informacje dotyczące bezpie-
czeństwa. Członkowie komisji przyjęli infor-
mację pozytywnie jednogłośnie bez uwag.  

Nadkom. W. Apolinarski: - Dane 
statystyczne wskazują, że poziom bezpie-
czeństwa wzrasta. To praca całego zespołu, 
wprowadzenie nowych działań. Jeśli chodzi 
o kwestie, które poruszył radny Nocoń. Po-
prawa infrastruktury drogowej powinna być 
łączona z poprawą drogi dojścia, tak aby 
kierujący nie był zaskoczony nagłym wtar-
gnięciem pieszego na drogę. We wszystkich 
kategoriach można zauważyć spadek prze-
stępczości, również w kategorii wypadków 
śmiertelnych. Przez prawie 8 miesięcy bilans 
był zerowy, dopiero końcówka roku okazała 
się krytyczna. Szczegółów tych nieszczęśli-
wych wypadków nie mogę zdradzać, jedynie 
zaznaczę, iż w tych przypadkach infrastruk-
tura drogowa nie miała większego wpływu, 

jedynie tzw. czynnik ludzki. 
Członek Zarządu Powiatu Kazimierz 

Kubal: - Jeśli mówimy o bezpieczeństwie, 
to powinniśmy mieć na uwadze bezpie-
czeństwo mieszkańców powiatu: 744 km² 
wrażeń naszego powiatu to nie tylko bez-
pieczeństwo architektoniczne, przyrodnicze, 
geograficzne, ale przede wszystkim społecz-
ne. Ze względu na to, że na terenie powiatu 
ulokowały się firmy z kapitałem zagranicz-
nym, teren zamieszkują również ludzie in-
nych narodowości, kolorze skóry, języku. 
W związku z powyższym - czy mieszkańcy 
zmieni strzeleckiej czują się bezpiecznie w 
obcowaniu z tymi ludźmi? Czy dochodzi do 
konfliktów na tle rasowym, czy nasz powiat 
jest bezpieczny i przyjazny? Ponadto w spra-
wozdaniu jest informacja o wykroczeniach 
uciążliwych społecznie. Chciałbym zwrócić 
uwagę, że w roku 2017 jest ich więcej niż w 
roku ubiegłym. Czy te wykroczenia mają tło 
rasistowskie? 

Nadkom. W. Apolinarski: - Czy miesz-
kańcy czują się bezpiecznie?! Musiałoby 
to być przedmiotem badań zleconych. Z 
posiadanych informacji nie mamy żadnych 
zdarzeń na tle narodowościowym, które by 
wskazywało na to, że dochodzi do konflik-
tów. W ogólnej liczbie zdarzeń drogowych, 
można wyodrębnić osoby np. zza wschod-
niej granicy, które są uczestnikami takich 
zdarzeń, jednakże jest jakiś procent błędu 
statystycznego, biorąc pod uwagę strukturę 
kierujących, to możemy przygotować takie 
wyliczenia.

Członek Zarządu W. Gaida: - Zagro-
żenia, o których mówi raport, są powiązane 
również z profilaktyką. Należałoby podkre-
ślić, że świetną inicjatywą są działania poli-
cjantów w szkołach. Programy wychowaw-
cze, profilaktyczne są elementem budowania 
pewnej świadomości ucznia, rodzica a także 
nauczyciela. Świadomość poszerzana jest od 
najmłodszych lat. Za to wszystko składam 
serdeczne podziękowania Panu oraz całej 
załodze. Ponadto chciałbym rozwinąć tema-
tu parkowania petentów Starostwa. Często 
Pana służby drogowe, przypuszczam, że 
zgodnie z przepisami prawa, masowo za-
trzymują samochody nakładając mandaty 
karne za złe parkowanie. Droga przed Staro-
stwem jest we władaniu gminy, w związku 
z tym wystąpiliśmy z prośbą zorganizowa-
nia miejsc parkingowych tzw. czasowych w 
strefie bezpośredniej przy chodnikowej dla 
interesantów. Podobnie jest to zorganizowa-
ne pod strzeleckim Ratuszem. Czy widzi Pan 
jakąś możliwość, organizacyjną albo formę 
prewencyjną, rozwiązania tej sprawy do 
czasu zakończenia gminnego projektu Park 
& Go?

Nadkom. W. Apolinarski: - Podobne 
zgłoszenia otrzymujemy za niewłaściwe 
parkowanie przed budynkiem komendy.  
Nie jestem zwolennikiem stosowania twar-
dej prewencji w tym zakresie i stosowania 
środków karnych. W przypadku ujawnienia 
takiego pojazdu, często na wniosek obywa-
teli m.in. poprzez maile i wysłane zdjęcia, 
niestety musimy reagować, ponieważ w ta-
kim momencie narażalibyśmy się za zarzut 
niedopełnienia obowiązku. Natomiast takie 
osoby najczęściej otrzymują pouczenia, na-
tomiast w przypadku niewykazania żadnej 
aktywności, jesteśmy zmuszeni dotrzeć do 
osób w inny sposób. 

Radny Waldemar Bednarek: - Będę 
wyrazicielem opinii mieszkańców Leśnicy: 
jesteśmy pod wrażeniem policjantów, któ-
rzy pracują na naszym posterunku. Można 
powiedzieć, że oprócz tych podstawowych 8 
godzin, które mają do dyspozycji, wykonują 
wzorowo swoje czynności przez cały czas. 
Należałoby też wspomnieć, że część Pana 
pracowników jest zaangażowana w tzw. 
społeczną drużynę ratownictwa. Przychylam 
się do wypowiedzi radnego W. Gaidy co do 
wzmocnienia współpracy ze szkołami na 
terenie powiatu. W ostatnim okresie szkoła 
podstawowa w Leśnicy nawiązała kontakty 
z  policjantami, którzy prowadzą różnego ro-
dzaju spotkania, m.in. na terenie akwenu w 
Januszkowicach. Przede wszystkim uczą ra-
townictwa wodnego. Wielu z adeptów otrzy-
mało funkcję ratownika. 

Radny H. Ibrom: - Również przyłą-
czam się do słów radnego W. Gaidy, ponadto 
zauważyłem, że policjanci również aktywni 
są na spotkaniach wiejskich. Chciałbym za-
pytać o terminale płatnicze, jak funkcjonują 
w woj. opolskim, ponieważ w mediach poja-
wiły się informacje o występującym zagro-
żeniu.

Nadkom. W. Apolinarski: - Wątek 
nie jest związany z pracą policji. Na terenie 
Strzelec Opolskich nie ma takich terminali. 

Radny J. Bogusz: - Na posiedzeniu Ko-

misji Bezpieczeństwa uzyskałem wiele od-
powiedzi na moje pytania, niemniej jednak 
na pytanie odnośnie żebractwa pod sklepami 
– nie. Czy policja uporała się z tym proble-
mem na terenie Strzelec Opolskich?

Nadkom W. Apolinarski: - Taka sytu-
acja może mieć miejsce w każdym czasie i 
miejscu ponownie. Natomiast niewątpliwie 
staramy się reagować na tego rodzaju wy-
kroczenia. Takie zagrożenia można również 
na bieżąco zgłaszać na tzw. Krajowej Mapie 
Zagrożeń, bądź bezpośrednio pod nr telefonu 
997. Nie do końca jesteśmy wstanie uporać 
się z tym problemem, ponieważ żebrzą z 
reguły ludzie bezdomni, często przybywają 
spoza naszego terenu. To kwestia świado-
mości społecznej, jeśli będziemy ofiarować 
pieniądze takim osobom, to oni z reguły tak 
osiądą na dłużej. 

Przew. Rady S. Krawiec: - Czy po-
licjanci dzięki nowym urządzeniom mają 
możliwość kontrolowania pojazdów wieczo-
rem?

Nadkom. W. Apolinarski - W ostatnim 
okresie pozyskaliśmy urządzenia, które nie 
budzą żadnych wątpliwości co do mierzonej 
prędkości kontrolowanych pojazdów. Sprzęt 
ma możliwość utrwalenia obrazu pojazdu, 
tak aby obywatel, który popełnił wykrocze-
nie, nie miał wątpliwości.

Informacja Komendanta Powiatowego 
Policji o stanie bezpieczeństwa w Powiecie 
za 2017 rok została przyjęta jednogłośnie.

Kolejny punkt sesji to Sprawozdanie z 
działalności Powiatowego Centrum Kultury 
w Strzelcach Opolskich za rok 2017.

Radny W. Bednarek: - Jednym z za-
dań Komisji Edukacji jest obszar kultury. 
W związku z tym bardzo dobrze znane są 
nam sprawy Powiatowego Centrum Kultu-
ry. Myślę, że możemy być dumni, że taka 
jednostka istnieje na terenie naszego powia-
tu, a pani dyrektor wraz z całym zespołem 
świetnie realizuje zdani, co przyczynia się do 
wzrostu liczby uczestników spotkań: prawie 
600 uczestników stałych to dużo i pokazuje 
ogrom pracy. Należałoby zwrócić uwagę, że 
Powiatowe Centrum Kultury korzysta nie 
tylko z środków powiatowych, ale także stara 
się pozyskać środki zewnętrzne. W zeszłym 
roku starania przyczyniły się do realizacji 3 
dużych projektów: Warsztaty Aktywni w Re-
gionie, teatr objazdowy dofinansowany przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, ponadto powiększył się księgozbiór 
biblioteczny. Niedawno PCK borykało się z 
problemem remontu galerii w budynku piw-
nicznym. Nasz komisja oceniła pozytywnie 
przygotowane sprawozdanie. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Kul-
tury Joanna Popów-Bogdoł: - Przypomnę, 
że zespół liczy 14 osób, na 11,5 etatach. 
Faktycznie udało się złożyć kilka projektów 
dofinansowanych ze środków zewnętrznych. 
Część z nich się zakwalifikowało do realiza-
cji. Łączna suma z projektów w stosunku do 
dotacji podmiotowej wynosi ok. 128 000 zł 
w stosunku do ok. 835 000 zł dotacji z bu-
dżetu Powiatu. W tym roku kończy się trwa-
łość projektu, która pozwoli na generowanie 
dochodów, a nie jak do tej pory - przycho-
dów. Jeśli chodzi o bibliotekę, to faktycznie 
na półkach pojawiły się nowe zbiory dzięki 
środkom zewnętrznym oraz dotacji podmio-
towej. Zgromadziło się 1017 pozycji, mamy 
ponad 1000 czytelników tzw. stałych zareje-
strowanych. Należałoby również wspomnieć 
o remoncie galerii. Temat jest już poruszany 
od 2 lat. Być może na początku popełniono 
jakiś błąd, dlatego prace zostały wykonane 
w ramach gwarancji. Wczoraj na moje ręce 
wpłynął protokół wykonania prac, od tego 
momentu galeria jest w pełni funkcjonalna. 

Radna G. Szendzielorz: - Z własnego 
doświadczenia mam świadomość tego typu 
pracy. Życzę dalszych sukcesów. 

Radny A. Wróbel: - Pozytywnie oce-
niam działalność PCK, jednakże czekam 
na zakończenie trwałości projektowej, gdyż 
prawdopodobnie mają nastąpić zmiany w tej 
materii. Chciałem nadmienić, że wg wcześ-
niejszych zapowiedzi Powiatowe Centrum 
Kultury miało być alternatywą do Strzele-
ckiego Ośrodka Kultury. Zauważyć można 
również, że niektóre podobne zadania reali-
zowane są zarówno przez jedną jak i drugą 
jednostkę.

Wicestarosta J. Żyłka: - Dokładnie 
śledzę oferty obu ośrodków. Potwierdzeniem 
alternatywnych zadań jest ilość uczestników, 
biorących udział w danym koncercie czy za-
jęciach. PCK spełnia swoją rolę i na pewno 
jest innym źródłem kultury i miejscem spę-
dzania wolnego czasu, a niżeli SOK. Wydaje 
mi się, że możliwości, które otworzą się po 
zakończeniu trwałości projektu, spowodują 
to że alternatywa będzie jeszcze szersza i 
ciekawsza. 

Członek Zarządu Powiatu W. Gaida: 
- Założenie było inne, otóż ośrodki mia-
ły współpracować na poziomie biblioteki 
i współdzielić rynek, z założeniem uzupeł-
niania się. Nie ukrywam, że kilka pomy-
słów wraz z pracownikami przeszło do SOK 
i zrealizowało plany. PCK szuka pewnego 
rozwiązania w postaci organizacji dużej 
imprezy. Mam nadzieję, że koniec trwało-
ści projektu zbuduje taką szansę. Myślimy 
również nad tym, co było założeniem pier-
wotnym, aby nieco rozszerzyć działalność 
o poziom działań o charakterze edukacyj-
nym. Natomiast nie da się ukryć, że mimo 
ofert uzupełniających się PCK ma swoich 
odbiorców, z roku na rok zwiększa się ilość 
osób odwiedzających zarówno bibliotekę jak 
i uczestników konkursów, wystaw i innych 
imprez. Przychodowość określona w projek-
cie jest elementem funkcjonowania, docho-
dowość, która de facto po przejęciu majątku 
przez osobę prawną pokaże, jakie są jej moż-
liwości i umiejętności. Żałuję jedynie, że nie 
ma chęci spotkania się władz, tym samym 
utworzenia obszarów interwencji wzajemnej 
pomiędzy ośrodkami, które spowodowałyby 
dopełnienie oferty nie polegającej na konku-
rencji. 

Radny A. Wróbel: -  Wspólna strategia 
na pewno przyniosłaby o wiele lepsze efekty. 

Sprawozdanie zostało przyjęte jedno-
głośnie.

W następnym punkcie obrad radni zaak-
ceptowali jednogłośnie projekt nowelizacji 
Uchwały Rady z dnia 31 stycznia 2018 roku 
w sprawie zatwierdzenia planów komisji sta-
łych na rok 2018, podobnie jak uchwałę w 
sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej na lata 2018 – 2020 w Powiecie 
Strzeleckim oraz projekt uchwały w spra-
wie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodo-
stępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego 
w 2018 roku, a także uchwałę w sprawie 
w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Woje-
wództwa Opolskiego w sprawie zmniejsze-
nia nierówności w dostępie do świadczeń 
zdrowotnych pomiędzy województwem 
opolskim a innymi regionami Polski”.

Jednogłośnie przyjęto również noweli-
zację uchwał w sprawach:
-  zmiany wieloletniej prognozy finanso-

wej Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-
2021

-  zmiany budżetu i zmian w budżecie 
Powiatu Strzeleckiego na rok 2018, a 
także projekt uchwały w sprawie okre-
ślenia zadań realizowanych przez Po-
wiat Strzelecki, na które przeznacza 
się w  2018 roku środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych i wysokości środków na ich 
finansowanie. 
W punkcie Interpelacje, zapytania, 

wnioski i oświadczenia radny Joachim 
Szostok: - Pierwszy wniosek związany jest 
z prośbą skierowaną za pośrednictwem Ko-
misji Samorządności i Porządku Publicz-
nego w Zawadzkiem odnośnie wspólnego 
wystąpienia do Zarządcy Wojewódzkiego o 
uprzątnięcie parkingów przy drodze woje-
wódzkiej 426 na odcinku Strzelce Opolskie 
– Zawadzkie. Drugi wniosek dotyczy zwięk-
szenia bezpieczeństwa na ulicy Strzeleckiej 
w Żędowicach. W związku z reorganizacją 
ruchu drogowego, ulica Kościuszki została 
wyłączona z obustronnego kierunku ruchu. 
Kierowcy, którzy poruszają się od strony 
Strzelec Opolskich w kierunku Zawadzkiego 
skracają drogę, łamiąc przepisy, poruszają 
się ulicą Ks. Wajdy obok kościoła. Zbliża-
jąc się do rozwidlenia dróg prowadzących 
do ulicy Strzeleckiej utrudniona jest wi-
doczność, a pojazdy poruszające się ulicą 
Strzelecką - wskazaną z pierwszeństwem 
przejazdu - muszą gwałtownie hamować, co 
jest niebezpieczne na śliskiej kostce i stwarza 
zagrożenie dla dzieci idących chodnikiem. 
Ponadto na tym odcinku nagminne jest ła-
manie przepisów związane z niewłączeniem 
kierunkowskazu w sytuacji zjazdu z ulicy z 
pierwszeństwem na podporządkowaną. 

Wicestarosta J. Żyłka: - Zostanie wy-
słane pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich 
z ww. prośbą, niemniej jednak na przyszłość 
prosiłbym o kierowanie wniosków do właś-
ciwych organów. Odnośnie drugiego wnio-
sku - sprawa zostanie zbadana. Jeśli okaże 
się, że na terenie nie ma znaków, które by 
wskazywały drogę z pierwszeństwem oraz 
drogę podporządkowaną, to oczywiście zo-
staną tam umieszczone. Ponadto odnośnie 
ostrego hamowania i przekraczania dopusz-
czalnej prędkości, a także niewłączania kie-
runkowskazów, wniosek zostanie skierowa-
ny do policji.

(oprac. mg)

Sesja Rady Powiatu
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Starosta Strzelecki 
wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Opolskich 

oraz Opolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy 
organizują 

19 kwietnia 2018 roku 
w godz. od 10:00  do 13:00

 

 „Strzeleckie Targi Pracy i Edukacji” 
w sali widowiskowej Powiatowego  Centrum  Kultury 

w  Strzelcach  Opolskich  przy  ul. Dworcowej 23

Firmy zainteresowane udziałem proszone są 
o kontakt do 23.03.2018 roku

 z Powiatowym Urzędem Pracy pod nr tel. 77 462 18 65
oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego, 

który dostępny jest na stronie www.pup-strzelce.pl

Od dnia 3.04.2018 PKS Strzelce Opolskie S.A 
uruchamia nowe połączenia autobusowe, umożliwiające dojazd 

ze Strzelec Opolskich do Strefy Aktywności Gospodarczej 
w gminie Ujazd, wg poniższego rozkładu:

Godziny odjazdu Przystanek Godziny odjazdu
5:25 13:25 21:25 Strzelce Op. D.A 6:35 14:35 22:35
5:30 13:30 21:30 Strzelce Op. Osiedle Piastów Śl. 6:30 14:30 22:20
5:37 13:37 21:37 Olszowa Europejska I 6:32 14:23 22:23
5:40 13:40 21:40 Olszowa Europejska II 6:20 14:20 22:20
5:42 13:42 21:42 Olszowa Europejska III 6:18 14:18 22:18
5:44 13:44 21:44 Zimna W. Europejska IV 6:16 14:16 22:16
5:45 13:45 21:45 Zimna W. Europejska V 6:15 14:15 22:15

E D,ą,m D 7 Oznaczenia kursu E D ą m D 7

Oznaczenia:
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
ą – nie kursuje 2.05 i w piątek po Bożym Ciele
m – nie kursuje w dniach 24.12 i 31.12
7 – kursuje w niedziele

W czwartek 15 marca odbył się fi nał 
XIII Wojewódzkiego Konkursu „Kartek 
Świątecznych – Wielkanocnych Dzieci 
Specjalnej Troski – Kadłub 2018”, którego 
organizatorem jest Zespół Szkół Specjal-
nych przy DPS w Kadłubie. 

Celem głównym konkursu jest  pre-
zentacja i popularyzacja twórczości ar-
tystycznej młodzieży niepełnosprawnej 
intelektualnie w stopniu umiarkowanym 
i znacznym. Uroczystość rozpoczęła się 
występem artystycznym przygotowanym 
przez uczniów szkoły pod kierunkiem p. 
Haliny Wielocha i p. Iwony Mielcarz. W 
konkursie udział wzięli uczniowie z 11 pla-
cówek specjalnych z województwa opol-
skiego: Zespołu Szkół Specjalnych przy 
SOSW w Głubczycach, Zespołu Placówek 
Oświatowych w Leśnicy, Zespołu Szkół 
Specjalnych w Opolu

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Kluczborku, Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Grodkowie, Zespołu Placówek Edukacyj-
nych w Dobrodzieniu, Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Uszycach, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Głogówku, Zespołu Szkół Specjalnych w 
Krapkowicach , Zespołu Szkół Specjal-
nych przy DPS w Kadłubie.

Nagrody i dyplomy ufundowane przez 
Zarząd Powiatu Strzeleckiego wręczała p. 
Iwona Wojciechowska.

Wśród 135 uczestników wyłoniono 
9 nagród głównych i 40 wyróżnień, które 
przyznano w poszczególnych etapach edu-
kacyjnych :

Szkoła podstawowa
I miejsce –  Maria Wnętrzak Głubczyce
II miejsce – Amelia Łukasiewicz Grodków
III miejsce – Łukasz Michałek Kadłub
Wyróżnienie:  Marian Wieczorek Dobrodzień, Kamil Mateja Kadłub, Sebastian Glomb 
Głogówek, Paweł Dronia Leśnica, Patryk Nieszwiec Dobrodzień, Mateusz Pach Opole, 
Patryk Partyka Leśnica, Radosław Małota Prudnik, Adrian Bryczkowski Kadłub, Sandra 
Marcinek Głubczyce, Fabian Plich Leśnica, Grzegorz Klimek Opole, Kinga Filipowska 
Grodków, Patryk Langner Prudnik, Bartek Zimmerman Krapkowice, Karolina Martyniak 
Krapkowice

Gimnazjum 
I miejsce – Wiktoria Lorek Prudnik
II miejsce – Angelika Rawska Kadłub
III miejsce – Karina Wodara Kluczbork
Wyróżnienie: Kamil Mochnik Kadłub, Grzegorz Rędzikowski Kluczbork, Patryk Sojka 
Kadłub, Martina Suchy Prudnik, Tobiasz Weiss Prudnik, Michael Sawoń Kadłub, Dawid 
Krzemiński Kluczbork, Fabian Szymaniec Opole, Jakub Wicher Kluczbork, Aleksandra 
Pawlik Kluczbork, Szymon Fiebig Uszyce, Daniel Dziezok Głubczyce

Szkoła ponadgimnazjalna
I miejsce – Anna Jedyńska Uszyce 
II miejsce – Tomasz Mazur Prudnik
III miejsce – Arian Smoliński Kadłub
Wyróżnienie: Filip Kecht Prudnik, Mateusz Gargacz Kadłub, Ditmar Werner Kadłub, Syl-
wester Bednarek Uszyce, Dawid Suszka Kluczbork, Monika Półtorak Uszyce, Marcin Król 
Kadłub, Jacek Kardas Kluczbork, Mateusz Wilczek Kluczbork, Daniel Gzowski Uszyce, 
Mateusz Piszczałka Kadłub, Piotr Giesa Opole

Pozostali uczestnicy otrzymali dyplom za udział w konkursie. 
Uroczystość została zakończona słodkim poczęstunkiem. 
Serdecznie dziękuję dyrekcji oraz moim koleżankom i kolegom za pomoc w przygo-

towaniu konkursu. 
Wszystkie te piękne i niepowtarzalne kartki świąteczne można będzie zobaczyć na 

wystawie pokonkursowej, odwiedzając Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich. 
Zapraszam również do odwiedzenia naszego strony na facebooku 

https://www.facebook.com/Zespół-Szkół-Specjalnych-w-Kadłubie-1052391798152690 
na której można zobaczyć galerię zdjęć z konkursu oraz zapoznać się z działalnością Szkoły. 

koordynator konkursu
Iwona Mielcarz - nauczyciel ZSS w Kadłubie

Zdrowych, radosnych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych,

smacznego jajka, mokrego dyngusa
oraz miłych chwil w rodzinnym gronie

wszystkim Mieszkańcom naszego powiatu

Najpiękniejsze kartki świąteczne 
- jak zawsze w Kadłubie

życzą

Rada Powiatu Strzeleckiego
oraz

Zarząd Powiatu Strzeleckiego

13 marca br. odbyło się  spotkanie 
rodzin zastępczych z radcą prawnym 
Piotrem Szyndzielorzem, w czasie któ-
rego  omówiono zagadnienia  związane 
z funkcjonowaniem rodziny zastępczej, 
jej prawa i obowiązki oraz rolą rodzi-
ców biologicznych. Podczas spotkania 
mecenas wyjaśnił, na czym polega pełna 
władza rodzicielska, kiedy zostaje ona 
ograniczona oraz w jakich przypadkach 
sąd całkowicie pozbawia rodziców bio-
logicznych władzy rodzicielskiej. Po-
nadto poruszona była kwestia obowiązku 
alimentacyjnego rodzica biologicznego 

O problemach 
rodzin zastępczych

wobec dziecka umieszczonego w pieczy 
zastępczej oraz dziecka wobec rodzica 
biologicznego, po osiągnięciu przez wy-
chowanka pełnoletności. 

W spotkaniu udział brało kilkana-
ście osób z rodzin zawodowych, nie-
zawodowych oraz spokrewnionych, a 
także z Rodzinnego Domu Dziecka. 
Omawiane kwestie wywołały dysku-
sję, która trwała ponad dwie godziny i 
zakończyła się wyjaśnieniem trudnych 
spraw, z którymi na co dzień borykają 
się rodziny zastępcze.



4 P O W I A T   S T R Z E L E C K I  =  744  km2  W R A Ż E Ń

To była już 10. edycja Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Powiatu Strzeleckiego, ustanowionego przez Radę Powiatu Strzeleckiego 
w 2008 roku. Ma on wymiar uniwersalny: honoruje zarówno osiągnięcia przedmiotowe, zawodowe, artystyczne, jak i sportowe uczniów, w tym również tych o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. Tytuł „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego” i nagroda finansowa – za osiągnięcia w roku ubiegłym. W tegorocznej edycji zgłoszono 25 kandydatów w 5 kategoriach.
Na zdjęciu - wszyscy zdobywcy tytułów Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego w swoich kategoriach za osiągnięcia i wyniki uzyskane w roku 2017 wraz z wicemarszałkiem Romanem 
Kolkiem, starostą Józefem Swaczyną oraz członkiem Zarządu Powiatu Strzeleckiego Waldemarem Gaidą.

Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego 2017

Bez Barier

Mistrz 
w Zawodzie

Gimnazjum

Szkoły Podstawowej

Szkoły Ponadgimnazjalnej

Natalia Mosoń  z Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem to Najlepszy Uczeń 
- Bez Barier; nagrodę odebrała w obecności rodziców - Agnieszki i Waldemara Mosoniów 
oraz dyrektor szkoły Anny Bujmiły. 

Marcin Bertram z Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących w Strzelcach Opolskich to Najlepszy Uczeń Gimnazjum; nagrodę odebrał w obecno-
ści rodziców - Reginy i Sebastiana Bertaramów oraz dyrektora szkoły Jana Wróblewskiego. 

Michał Loński z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem to Najlepszy Uczeń Szkoły 
Podstawowej; nagrodę odebrał w obecności rodziców - Joanny i Marcina Lońskich oraz 
dyrektor szkoły Beaty Brzezińskiej.

Dominika Wątroba z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich to Najlepszy uczeń Szkoły Ponadgimna-
zjalnej; nagrodę odebrała w obecności rodziców Kariny i Marka Wątroba oraz dyrektora 
szkoły Jana Wróblewskiego. 

Dariusz Kampa z Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich to 
Najlepszy Uczeń - Mistrz w Zawodzie; nagrodę 
odebrał w obecności rodziców Beaty i Waldema-
ra Kampa oraz dyrektor szkoły Haliny Kajstury.

Tytuły Najlepszego Ucznia Powiatu Strzele-
ckiego przyznała Kapituła w składzie: Wal-
demar Gaida – Członek Zarządu Powiatu 
Strzeleckiego, Michał Siek – Opolski Ku-
rator Oświaty,Waldemar Bednarek – prze-
wodniczący Komisji Edukacji Rady Powiatu 
Strzeleckiego, dr Jan Cieślik – wykładowca 
akademicki, uhonorowany tytułem Zasłużony 
dla Powiatu Strzeleckiego, Piotr Szuba – wi-
ceprzewodniczący Komisji Edukacji Rady Po-
wiatu Strzeleckiego, Ewa Pinkawa – Naczelnik 
Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej 
i Turystyki Strzeleckiego Starostwa. 
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Nauczyciel Roku 2017

- Pracę nauczyciela zacząłem 
17 lat temu, zaraz po studiach mówi 
o sobie. - Od początku w szkole przy 
ul. Powstańców Śl. 3, czyli w daw-
nym  Zespole Szkół Zawodowych nr 
1, przekształconym później  w CKZiU.  
Nie było to miejsce dla mnie całkiem 
nieznane, ponieważ wcześniej ukoń-
czyłem tu Liceum Ekonomiczne. Dzi-
siejsze koleżanki i koledzy, byli kiedyś 
moimi nauczycielami. 

Od początku  zostałem bardzo mile 
przyjęty, wciągnięty w szkolny rytuał  i 
tak już zostało.  Obecnie uczę przed-
miotów spedycyjnych, logistycznych i 
informatycznych. 

- Dobry nauczyciel to… jaki?
„Dobry nauczyciel”  to bardzo 

pojemne określenie, w którym można 
zmieścić ogrom różnego rodzaju cech 
człowieka. Nie ma więc jednej recepty 
na dobrego pedagoga.  Myślę, że  po-
winien być  wymagający w stosunku 
do swoich uczniów i do siebie. Na 
pewno cechować się  odpowiedzial-
nością, empatią, kreatywnością oraz 
przestrzeganiem  ustalonych reguł i 
poczuciem humoru. Ważny jest też 
wzajemny szacunek. W dzisiejszych 
czasach duże znaczenie ma również 
nadążanie za rozwojem technologii i 
środków elektronicznej komunikacji. 
Moim zdaniem, każdy ma swoją in-
dywidualną „recepturę” bycia nauczy-
cielem i jak prawdziwy mistrz kuchni 
ciągle w niej coś poprawia i ulepsza.  

- Czy miał Pan takiego nauczy-
ciela (lub nauczycieli), gdy sam był 

pan uczniem?
Najlepszym nauczycielem życia 

są dla mnie moi rodzice. Bardzo dzię-
kuję im, że przez tyle lat ciągle mogę 
korzystać z ich doświadczeń, porad i 
wsparcia.

Miałem szczęście spotkać na swo-
jej drodze edukacyjnej wielu wspania-
łych pedagogów, zarówno w szkole 
podstawowej i średniej.  Każdy z nich, 
szczególnie wychowawcy, nauczy-
ciele języka polskiego, matematyki,  
geografii  i historii, wywarł wpływ na 
moje życie i postrzeganie świata.  Ser-
decznie chciałbym im w tym miejscu 
za to podziękować. Człowiek ciągle 
się uczy. Staram się czerpać wiedzę 
i umiejętności z doświadczeń moich 
koleżanek i kolegów z pracy. 

- Obyś cudze dzieci uczył – to 
chińskie przysłowie.  A pan jest za-
dowolony z wyboru zawodu?

Często mówiąc o uczniach uży-
wam zwrotu „moi uczniowie” więc nie 
są dla mnie „cudzymi” dziećmi. Lubię 
swoich uczniów.  Satysfakcję daje mi 
obserwowanie jak młodzież  potrafi  
zastosować w praktyce zdobytą wie-
dzę.  Uczę uczniów o różnym tem-
peramencie i widać jaki trud włożyli 
rodzice w ich wychowanie. Bardzo im 
za to dziękuję.  W pracy nauczyciela 
każdy dzień jest inny i często zaska-
kuje różnymi wydarzeniami. Zmienia-
ją się czasy i zmienia młodzież, więc 
trzeba być na bieżąco. Wymaga to 
wiele wysiłku, ale czuję się zadowolo-
ny z wyboru zawodu. Mam możliwość 
pracy w nowoczesnej szkole, w gronie 
osób, na które zawsze mogę liczyć.  

- Czym dla Pana jest to wyróż-
nienie i zdobycie tego tytułu?

Nie spodziewałem się tego wy-
różnienia. Byłem przekonany, że wy-

Tytuł Nauczyciela Roku 2017 już ogłoszony! Oto całe grono nominowanych: Mirosława Kądziołka (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadz-
kiem), Krzysztof Kalisz (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich), Monika Szendzielorz-Nowakowska (Zespół Szkół 
Specjalnych przy DPS w Kadłubie), Ilona Hajduk (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich) i Ewa Przybyłek-Prus (Zespół Placówek 
Oświatowych w Leśnicy) wraz z wicemarszałkiem Romanem Kolkiem, starostą Józefem Swaczyną i Waldemarem Gaidą członkiem Zarządu.

gra jedna z nominowanych pań. Tytuł 
„Nauczyciela Roku 2017 Powiatu 
Strzeleckiego” traktuję jako wyróżnie-
nie dla całego CKZiU. Bez wsparcia 
dyrekcji, grona pedagogicznego, pra-
cowników szkoły i uczniów nie dałoby 
się zrealizować wielu działań. Pracu-
jemy tutaj zespołowo wzajemnie sobie 
pomagając. Wyróżnienie  nadane mi 
przez Szanowną Kapitułę jest dla mnie 
docenieniem wykonywanej pracy i po-
dejmowanych działań. 

Czuję satysfakcję, jak to pisał T. 
Kotarbiński, z „dobrze wykonanej ro-
boty”.

Chciałbym, w tym miejscu, po-
dziękować wszystkim osobom, orga-
nom i firmom , które przez tyle lat  do-
kładają kamyczki i kamienie milowe, 
budując ścieżkę, którą zmierzam przez 
życie zawodowe i prywatne.

Tytuł zdobył
Krzysztof 

Kalisz

Poznaj Moją Nową Firmę - Dream Team zwyciężył

Do drugiej edycji konkursu, którego celem jest promowanie nowych i nowatorskich firm z terenu powiatu 
strzeleckiego samorządy gminne zgłosiły 12 firm, które swoją działalność rozpoczęły w latach 2016-2017.

Wyboru Laureata konkursu dokonali mieszkańcy naszego powiatu głosując na jedną wybraną firmę. W tym 
plebiscycie zwyciężyła firma Dream Team ze Strzelec Opolskich Marcina Dramskiego. Głosowało na nią 506 
osób z 2457 tych, którzy prawidłowo wypełnili kart do głosowania. Rozmowa ze zwycięzcą na str. 6
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Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. będziecie mogli bezpłatnie zaszczepić swoje 
dziecko przeciwko pneumokokom. 

Przypominamy, że to szczepienie daje najlepszą i skuteczną ochronę przed inwazyjny-
mi zakażeniami, zapaleniem płuc oraz ostrym zapaleniem ucha środkowego wywołanym 
przez Streptococcus pneumoniae!

Kto może zostać zaszczepiony
Dzieci do ukończenia 5. roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz 

nie były zaszczepione (dzieci urodzone w latach 2013-2016)
Warunek – dziecko musi zostać zakwalifikowane do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r.
Co należy wiedzieć
Szczepienie jest dobrowolne i nieodpłatne!

• Jeśli jesteś zainteresowany zaszczepieniem dziecka – zgłoś się w tej sprawie do lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej!

• Szczepienia obejmują dzieci, które – po wcześniejszym umówieniu na wizytę szcze-
pienną – zgłoszą się do lekarza do  20 kwietnia 2018 r.

• Szczepienie jest wykonywane przy użyciu10-walentnej szczepionki Synflorix zgodnie 
z Charakterystyką Produktu Leczniczego. Schemat szczepienia składa się z dwóch da-
wek podawanych w odstępie 2 miesięcy.

• Pełen, dwudawkowy schemat szczepienia będzie realizowany od 20 marca 2018 r. do 
29 czerwca 2018 r. przez przychodnie, które mają podpisany kontrakt z NFZ.
Jeśli chcesz zaszczepić dziecko przeciwko pneumokokom, skontaktuj się ze swo-

ją przychodnią (tam, gdzie złożyłeś deklarację wyboru lekarza POZ) w sprawie terminu 
szczepienia. 

Informacji o szczepieniach udzielają również powiatowe stacje sanitarno-epidemio-
logiczne. 

Liczba szczepionek oraz czas akcji są ograniczone.

Szczepienia dzieci 
(z roczników 2013-2016) 

przeciwko pneumokokom 

W tygodniu poprzedzającym Niedzielę 
Palmowa tradycyjnie rozstrzygamy kolejną 
– tym razem już piątą - edycję organizowa-
nego przez Powiatowe Centrum Kultury  
w Strzelcach Opolskich Powiatowego 
Konkursu Palm Wielkanocnych. Konkurs 
popularyzujący tradycyjne obrzędy i zwy-
czaje związane z Wielkanocą niezmiennie 
cieszy się zainteresowaniem mieszkańców 
naszego powiatu. W czterech kategoriach 
wiekowych wpłynęło w tym roku łącz-
nie 63 prac. W kategorii wiekowej: dzieci 
przedszkolne i uczniowie klas 1-3 laure-
atami zostali: pierwsze miejsce - Emilia 
Krawczyk, drugie miejsce – Fabian Plich, 
trzecie miejsce – Magdalena Nocoń.

Ponadto wyróżniono prace uczestni-
ków: Weroniki Wolany oraz Laury Lisiak.

W kategorii wiekowej uczniowie klas 
4-7 zwyciężyli: pierwsze miejsce – Zosia 
Kośmider, drugie miejsce – Patrycja Do-
merecka, trzecie miejsce: Karolina Gisman.

W kategorii wiekowej uczniowie gim-
nazjum oraz młodzież ponadgimnazjalna 
pierwsze miejsce zajęła Julia Czubała, dru-
gie miejsce – Laura Bogdoł, trzecie miejsce 
– Katarzyna Kulik.

Wszystkim osobom, które wzięły 
udział w konkursie serdecznie dziękujemy 
a Laureatom Gratulujemy! Wszystkie pra-
ce można oglądać na wystawie pokonkur-
sowej w Regionalnej Izbie Tradycji do 30 
kwietnia br. Serdecznie zapraszamy!

To już V Konkurs

Kiermasz przedświąteczny w holu starostwa zaczął 
się nietypowo w tym roku: 14 marca odbyła się akcja 
charytatywna zbiórka do puszek – dla podopiecznej 
Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji Neurologicz-
nej i  Funkcjonalnej Oliwii  Nowickiej 8-latki ze Strze-
lec Opolskich.W zamian za pomoc Oliwce można było 
otrzymać zabawki, maskotki i inne gadżety podarowane 
przez osoby o dobrym sercu i zgromadzone przez Oliwkę 
wraz z mamą. W wyniku zbiórki udało się zebrać kwotę 
1300 zł. Środki te przekazano na konto Stowarzyszenia 
na rehabilitację Oliwki, która wraz z mamą z całego serca 
dziękują za każdą złotówkę, dzięki której Oliwka może 
być dalej rehabilitowana.

Historię Oliwki można śledzić na stronie Pomóżmy 
Oliwi stawić pierwszy kroczek lub na Się Pomaga, gdzie 
ma zgłoszoną zbiórkę. https://www.siepomaga.pl/oliwia-nowicka

Pomóc Oliwce można nawet wysyłając sms - Numer 72365 Treść S7280

 Dla Oliwki - 1300 zł

15 marca obchodziliśmy Światowy 
Dzień Konsumenta, święto każdego z nas, 
gdyż wszyscy jesteśmy konsumentami, i to 
coraz bardziej świadomymi.

Z tej okazji Zarząd Powiatu Strzele-
ckiego wraz z Powiatowym Rzecznikiem 
Konsumentów zaprosił wszystkich chęt-
nych na spotkanie z przy kawie w Sali 
narad Starostwa.  Z zaproszenia skorzy-
stało ponad 80 osób. Przy kawie i cieście 
rozmawialiśmy o podstawowych prawach 
konsumentów, o nieuczciwych praktykach 

Z Rzecznikiem przy Kawie

rynkowych, o zasadach bezpiecznych za-
kupów przez Internet. 

Każdy z uczestników otrzymał upomi-
nek, mógł też wziąć udział w teście świado-
mości konsumenckiej (z nagrodami). Test 
składał się z 7 pytań, a uczestniczyły w 
nim i 82 osoby, które mogły uzyskać łącz-
nie 574 punkty. Odpowiedzi poprawnych 
było 393. Najwięcej błędnych odpowiedzi 
dotyczyło okresu rękojmi, który wynosi 2 
lata (zaledwie 31 poprawnych odpowiedzi 
na 82 osoby). Najwięcej poprawnych od-

powiedzi dotyczyło terminu odstąpienia 
od umowy zawartej na odległości – 14 dni 
(70 poprawnych odpowiedzi) oraz „Do 
kogo można zwrócić się w indywidualnych 
sprawach konsumenckich” – Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów – również 70 po-
prawnych odpowiedzi na 82 osoby. 

Myślę że dla uczestników spotkania 
było to bardzo miłe przedpołudnie tak jak 
dla mnie. Serdecznie dziękuję wszystkim 
konsumentom za przybycie!

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

W miniony piątek i sobotę 43 uczniów 
CKZiU brało udział w przygotowywaniu 
poczęstunku na Galę Lauri.

Wykonano ponad dwadzieścia rodza-
jów zakąsek, które efektownie układano i 
dekorowano na półmiskach. 

Bardzo miłym akcentem tegorocznej 
Gali Lauri było zaproszenie wszystkich 
uczniów z obsługi na scenę i wręczenie im 
kwiatów w podziękowaniu za wykonaną 
pracę.

Krystian Grondes

Serdecznie dziękujemy uczniom:
kl. 1 Tg: Katarzyna Tkocz, Wiktoria Patoła, Lillia Steindor, Roksana Suchy, Karolina 
Szendzielorz, Szymon Grabowski, Daniel Sapa, Karol Koniecki, Martyna Jonczyk, Zuzan-
na Gajos, Mikołaj Noga 
kl. 2 Tg: Wiktoria Rychlik, Aleksandra Wąchała, Karolina Hendel, Justyna Mateja, Wero-
nika Miensok, Żaneta Hadamik, Weronika Kimak, Waleria Biskup, Aneta Sładek, Wero-
nika Gorzelik, Michaela Smieja, Natalia Jander, Kelvin Kensy, Tobiasz Woźniak, Marceli 
Wszołek, Anna Lipok, Wiktoria Bielewicz, Adrianna Siłka, Ewa Klyta, Karolina Korze-
niec, Julia Wanat, Sandra Smiatek, Wiktoria Klyszcz 
kl. 3 Tg: Andżelika Gala, Justyna Tiszbierek, Wiktoria Żaczek, Agata Kulik, Bartosz Pry-
mas, Roman Krawiec 
kl. 2 kw2: Natalia Nakielska, Patrycja Chłodek, Grzegorz Skronia 

- Jestem bardzo zadowolony i dumny, 
że to właśnie  na moją firmę głosowało tak 
wielu mieszkańców - mówi Marcin Dram-
ski, właściciel. - Firma specjalizuje się w 
animacjach dla dzieci, podczas urodzin, 
wesel, przyjęć rodzinnych, festynów, czyli 
z większych i mniejszych okazji. 

Założona została 1 kwietnia (w prima 
aprilis!) 2017, ale to nie był żart. Firma 
rozwija się świetnie - w ub. roku zorga-
nizowała ok. 200 imprez, w tym roku już 

Trafił już do rąk p. Renaty Łysoń, która dotychczas nie 
miał szczęścia w żadnej z loterii, ale tym razem było inaczej! 
Wypełniła kartę do głosowania w konkursie „Poznaj Moją 
Nową Firmę” i... Choć wcale nie głosowała na Dream Team, 
który wybrało najwięcej osób, a na firmę kosmetologiczną są-
siadki Honoraty, to Martynka wyciągnęła właśnie tę.

- Bardzo dziękuję „sierotce”! - mówi pani Renata, ciesząc 
się z 49-calowego telewizora, który w największym pokoju 
zastąpił stary, znacznie mniejszy; dla niego też znalazło się 
niezłe miejsce - w sypialni.

Dream Team zwyciężył!

Gala Lauri 2018

Dream Team zwyciężył
zaplanowanych jest 150. Większość tych, 
którzy z jej usług korzystali, poleca ją sobie 
pocztą pantoflową.

To prawdziwie rodzinne przedsię-
wzięcie: szef  (właściciel) jest animato-
rem, takiż certyfikat ma jego żona Sabina, 
także 8-letnia córka Natalia, która została 
najmłodszym animatorem w Polsce! 

Gdy pytam, co robi - słyszę w odpo-
wiedzi, że zajmuje się malowaniem podczas 
imprez twarzy dzieci albo skręca balony. 

- Wszyscy stale się szkolimy - mówi 
Marcin Dramski. - Cały czas trenujemy, 
poznajemy nowe gry i zabawy, tańce, zdo-
bywamy nowe umiejętności. To koniecz-
ność, nie możemy poprzestać na tym, co 
już umiemy, by nie wypaść z rynku. I choć 
w naszym powiecie nie ma wielu firm o po-
dobnym profilu, to poznawanie nowinek w 
naszej branży to podstawa. 

I oczywiście - umiejętne ich wykorzy-
stanie.

Telewizor 
- do Ujazdu!

Pyszności z CKZiU

Zapraszamy na kiermasz!
21 marca (środa) – DPS Kadłub, ZSS Kadłub
22 marca (czwartek) – DPS Strzelce Opolskie

23 marca (piątek) – ŚDS Strzelce Opolskie 

Serdecznie zapraszamy każdego dnia 
do holu starostwa powiatowego od godziny 9 rano!
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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
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Na sesji w dn. 29.11.2017 r. Rada Powiatu Strzeleckiego podjęła uchwałę nr 
XXXVI/353/17 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na tere-
nie Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku

 

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:
1. Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie”, ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
2. Apteka „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 21, tel. 77/461-38-76
3. Apteka „Multifarm” Zdrowie i Uroda Sp. z o.o., ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
4. Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383 
5. Apteka „AWOS 3”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03
6. Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
7. Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56 
8. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
9. Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92

KWIECIEŃ  2018

DYŻURY  APTEK 
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2018 r.

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

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

1. „Multifarm”
2. „Pro-pharma”
3. „AWOS 3”
4. „Śląska”
5. „Słoneczna”
6. „Vita” 
7. „Dr.Max” 
8. „DOZ Apteka”
9. „LIBRA”
10. „Multifarm”

Ulotka informacyjna na temat wymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw, w 
których utrzymywane są świnie, wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z 
wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmienionego rozporządzeniem MRiRW z 
dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 360).

Wymagania ustanowione w tym rozporządzeniu mają na celu zwiększenie ochrony 
stad świń przed ASF w gospodarstwach, położonych na terytorium Polski poza obszarami 
objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, 
objętym ograniczeniami i ochronnym).

Wymagania dla gospodarstw, w których utrzymywane są świnie:
1. karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
2. prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren 

gospodarstwa oraz rejestru wejść do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, 
3. zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt 

wolno żyjących oraz domowych,
4. utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzy-

mywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego 
przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

5. wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które 
wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie, 

6. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpo-
częciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerze-
nia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i 
odkażanie obuwia,

7. bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi 
świń,

8. używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej 
oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,

9. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzy-
mywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych 
mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość 
– nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym 
utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,

10. sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, 
warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,

11. zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej 
co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń                            
w gospodarstwie w systemie otwartym.
W gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, obowiązuje również zakaz:

1. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok 
dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwie-
rzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać 
skażone wirusem ASF,

2. wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 
72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt,

3. karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami 
lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu 
unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co 
najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom,

4. wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie słomy na 
ściółkę dla zwierząt, pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru za-
grożenia, chyba że tę  słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF 
lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed 
jej wykorzystaniem. 

Strzelce Opolskie, dnia 02.03.2018r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) po-
daje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 2 lutego 2018 r. na rzecz 
spółki Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. 46-050 Tarnów Opolski ul. Wapiennicza 7, 
decyzji nr 80/18 o pozwoleniu na budowę:                                               
- kontenerowego budynku administracyjno-socjalnego,
- placu składowego wraz z parkingiem dla 10 samochodów osobowych,                                                                                     
- placu buforowego z nasypem pod kruszarkę, 
- placu postojowego dla wozideł technologicznych,                                                                                         
- fundamentów – posadowienia taśmociągów, konstrukcji wsporczej przesiewacza, 

wiaty nad kruszarką, fundamentów  konstrukcji wsporczej związanych z zespołem 
urządzeń I stopnia kruszenia,                                                                               

- dróg technologicznych (nr 2 i 3) wraz ze zjazdem z drogi powiatowej,                                                 
- drogi z wyrobiska,                                                                                         
- naziemnego zbiornika wody użytkowej o poj. 100 m3,                                                                           
- naziemnego zbiornika przeciwpożarowego o poj. 100 m3 wraz kontenerową stacją 

pomp i zewnętrzną  instalacją p.poż.          
- bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe o poj. 10 m3 z przyłączem,                                                           
- stacji paliw,                                                                                             
- stacji transformatorowej 15/04 kV, sieci i przyłączy elektroenergetycznych,                                               
- sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjno-chłonnym,                                                                       

w ramach I Etapu inwestycji „Budowa węzła kruszenia wstępnego nowej kopalni, 
transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego za-
kładu wraz z drogą technologiczną oraz połączenie transportu z istniejącą łamiarnią 
wtórną wraz ze składowiskiem buforowym”, na działkach ewid. nr 469/2, 657/1, 
657/2, 662 obręb ewid. Otmice, jednostka ewid. Izbicko.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich 
– Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój  212,  

(w godzinach pn.7.30÷16.00, wt.÷cz.7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00) 
można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.

   z up. Starosty
Teresa Wanecka - Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Ważne daty:
Od dnia 28 lutego 2018 r.  –  powyższe wymagania obowiązują w gospodarstwach, 

w których utrzymywane są świnie, zlokalizowanych na terytorium RP  poza obszarami 
objętymi restrykcjami (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym).

Od kwietnia 2018 r. – prowadzone będą planowe kontrole weterynaryjne w zakresie 
spełnienia ww. wymagań. 

Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób 
zakaźnych zwierząt:

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w spełnianiu powyższych wymagań, 
powiatowi lekarze weterynarii:
1) zgodnie z art. 48 b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy będą wydawać decyzje administracyjne z 

nakazem  usunięcia uchybień w czasie nie dłuższym niż 5 miesięcy; 
lub
2) zgodnie z art. 48 b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy będą mogli wydawać decyzje z nakazem 

uboju lub zabicia świń oraz zakazem ich utrzymywania w gospodarstwie, z możliwością 
uzgodnienia z hodowcą czy świnie zostaną poddane ubojowi w rzeźni, czy też ubojowi 
na użytek własny;

3) zgodnie z art. 48 b ust. 3 będą wydawać decyzje  z nakazem uboju lub zabicia świń i 
zakazem ich utrzymywania, w przypadku nieusunięcia uchybień po czasie określonym 
w pkt 1);

4) za ubite lub zabite świnie nie przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.
5) nie wcześniej niż przed upływem roku od wydania zakazu utrzymywania świń w 

gospodarstwie, hodowca może zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii, że jego 
gospodarstwo spełnia wymagania. Jeżeli kontrola weterynaryjna, przeprowadzona na 
wniosek posiadacza zwierząt wykaże, że w gospodarstwie zapewniono spełnianie wy-
magań, powiatowy lekarz weterynarii może uchylić decyzję zakazującą utrzymywania 
w tym gospodarstwie świń. 
Przygotowywany jest program wsparcia finansowego dla gospodarstw w przypad-

ku czasowej likwidacji hodowli świń w wyniku wydania decyzji powiatowego lekarza 
weterynarii. Wypłata środków finansowych będzie realizowana przez Agencję Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Przewidywana wysokość środków pomocowych 
wynosi 131,40 PLN/za 1 sztukę świni/rok przez 3 lata za każdy rok nieutrzymywania świń:
1. za każdą świnię, w gospodarstwach utrzymujących do 50 świń,
2. w gospodarstwach utrzymujących powyżej 50   świń, wsparcie będzie wypłacane 

maksymalnie za 50 sztuk. 
Główny Lekarz Weterynarii przypomina!!!!!
Afrykański pomór świń (ASF) występuje  w Polsce od lutego 2014 roku. 
To śmiertelna, zakaźna oraz zaraźliwa choroba świń oraz dzików. Nie zagraża życiu i 

zdrowiu człowieka. Powoduje jednak znaczne straty dla właścicieli świń oraz dla produ-
centów mięsa wieprzowego.

Jak rozpoznać ASF?
U zwierząt występuję gorączka, może osiągać nawet do 42°C, przyśpieszony oddech, 

osowiałość, możliwa utrata apetytu i pragnienia (niekoniecznie), przekrwienia lub zasinienia 
mogą wystąpić na uszach, ogonie, kończynach i klatce piersiowej. Zazwyczaj pierwsze w 
stadzie chorują duże sztuki: lochy, knury, tuczniki. Padnięcia nawet pojedynczych świń w 
stadzie mogą być skutkiem rozwijania się zakażenia świń wirusem ASF w gospodarstwie. 
Nie należy zatem zwlekać ze zgłoszeniem informacji o niepokojących objawach do lekarza 
weterynarii opiekującego się stadem lub do najbliższej lecznicy dla zwierząt. W przypadku 
wykrycia ASF w gospodarstwie, w którym przestrzegane są przepisy prawa dotyczące zdrowia 
zwierząt oraz identyfikacji i rejestracji świń – właścicielowi przysługuje pełne odszkodowanie 
za zabite zwierzęta, zniszczone produkty i sprzęt w gospodarstwie.

Szczegółowe informacje na stronach: https://www.wetgiw.gov.pl/ASF lub u właściwego 
powiatowego lub wojewódzkiego lekarza weterynarii.

Ważne dla hodowców świń
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością infor-

mujemy dziś Państwa o tym, że gro-
no Jubilatów - mieszkańców powiatu 
strzeleckiego - którzy w ostatnim cza-
sie obchodzili swoje okrągłe urodziny, 
znów się powiększyło! 

Wszystkich z okazji okrągłych 
i wyjątkowych urodzin: 95-lecia  i 
90-lecia odwiedził w imieniu całej 
społeczności naszego powiatu staro-
sta Józef Swaczyna, który każdemu z 
Jubilatów oprócz listu gratulacyjnego 
i najlepszych życzeń przekazał upomi-
nek urodzinowy.

 
Pani Helena Duda, mieszkająca 

w Zalesiu Śląskim, 95-lecie urodzin 
świętowała 7 marca br. 

Pan Franciszek Nowak, miesz-
kający w Sieroniowicach, również 
obchodził tego samego dnia jubileusz 
95-lecia - 7 marca br. 

Pan Alfred Ibrom, mieszkający 
w Zawadzkiem, 90 urodziny święto-
wał 12 marca br.

Pani Małgorzata Gaczmaga, 
mieszkająca w Szymiszowie, swoją 
„dziewięćdziesiątkę” obchodziła 13 
marca br.

Do wszystkich urodzinowych życzeń z okazji „okrągłych” urodzin dołączamy również swoje: 
wielu jeszcze lat w jak najlepszym zdrowiu, pełnych słońca i radości. 

Pani Helena Duda, 95-lecie urodzin świętowała 7 marca br. 

Pan Franciszek Nowak, obchodził jubileusz 95-lecia - 7 marca br. 

Pan Alfred Ibrom, 90 urodziny świętował 12 marca br.

Pani Małgorzata Gaczmaga, „dziewięćdziesiątkę” obchodziła 13 marca br.

W Wielki Piątek 30 marca br. Starostwo Powiatowe czynne będzie w godzinach 7.30 - 12.00


