Częstuj się polskim jabłkiem!
Na zdrowie!

Przyjdź koniecznie!
Już po raz piąty Powiat Strzelecki zorganizuje Święto Chleba
i… w tym roku również Chmielu.
Warto będzie wybrać się 28
września do Parku Miejskiego w
Strzelcach Opolskich, by wspólnie
pobawić się, i to w niebanalny
sposób. Zaczniemy tradycyjnym
korowodem z udziałem koron
żniwnych z naszych gmin – startujemy spod siedziby Strzeleckiego
Starostwa o godzinie 12:30 i kierujemy się do Strzeleckiego Parku
Miejskiego. Zapraszamy do licz-

nego udziału. Wracając do tradycji
związanych z piwowarstwem w
tym roku pokażemy nowe oblicze
naszego święta - będziemy mogli
posmakować piwa czeskiego i
czeskich produktów tradycyjnych.
Ale i nasi regionalni wytwórcy
pochwalą się swoimi produktami. Program święta jest bogaty,
więc już szykujcie się Państwo
na ostatnią niedzielę września!
Świętować będziemy wspólnie z
czeskimi przyjaciółmi z Hranic, z
którymi Powiat Strzelecki przy-

gotował międzynarodowy projekt
„Polsko-Czeskie wariacje smakowe i kulturowe”. Dla dzieci będą
kolorowe stanowiska z zabawami
i konkursami, wesołe miasteczko i
wiele innych atrakcji. Zapraszamy
do udziału w konkursach wszystkich smakoszy chmielowego napoju, posmakować będzie można
prawdziwy kołocz śląski. Nie
zabraknie również podniebnych
wrażeń!
Szczegóły programu na stronie 2.

Kto pojedzie PKS-em na Święto Chleba i Chmielu?
Zarząd Powiatu chce umożliwić jak
największej liczbie mieszkańców uczestnictwo w organizowanym 28 września
Święcie Chleba i Chmielu w Parku miejskim w Strzelcach Opolskich. Aby określić
ewentualne trasy przejazdów oraz skalę
zapotrzebowania – prosimy o telefoniczne zgłaszanie pod nr 784 414 207 - do
Wydziału Organizacyjnego Starostwa Po-

wiatowego w Strzelcach Opolskich liczby
osób oraz nazwę miejscowości, z której
zainteresowani chcą dojechać.
Liczba chętnych będzie miała wpływ
na uruchomienie kursów.
Planowany koszt przejazdu:
do 10 km – 3 zł w jedną stronę
powyżej 10 km – 5 zł w jedną stronę

Planowany dowóz do Strzelec Opolskich
– o godz. 14.30. Powrót – o godz. 20.00
Informacja o decyzji oraz trasach zostanie
opublikowana na stronach internetowych
Powiatu Strzeleckiego i PKS w Strzelcach
opolskich oraz w naszym dwutygodniku.
Zgłoszenia pod nr tel. 784 414 207 przyjmowane będą do dnia 24 września br.

540 tysięcy więcej na oświatę
O tyle wzrosła subwencja oświatowa,
a więc o taką kwotę Powiat Strzelecki
będzie mógł wydać więcej na zadania
oświatowe w tym roku budżetowym, czyli
do końca 2014 roku. Powiat Strzelecki
uzyskał te środki w ramach 0,4% rezerwy
części oświatowej subwencji ogólnej dzięki dobrze napisanemu wnioskowi. Podstawą do zwiększonej subwencji był wzrost
liczby uczniów w I półroczu 2014 roku w

poszczególnych miesiącach w stosunku
do września 2013, przy czym ich
„waga” jest różna – w zależności od
rodzaju kształcenia, m.in. związanego
z niepełnosprawnością, kształceniem
dwujęzycznym, zawodowym itp. Wzrost
zadań oświatowych jest związany głownie
z sytuacją w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Leśnicy.
Według stanu na dzień 30 września

2013 roku – czyli stanu, na podstawie
którego została wyliczona część oświatowa
subwencji dla Powiatu Strzeleckiego na
rok 2014, w MOW-ie zostało umieszczonych 18 wychowanek, natomiast w
trakcie roku stan ten zwiększył się ponad
dwukrotnie – do 40 w czerwcu.
Na co będzie przeznaczona zwiększona subwencja? Na bieżące potrzeby szkół.
A jak wiadomo – tych nie brakuje.

Tej jesieni słowo „jabłka” pojawia się
nadzwyczaj często w naszym języku. I chyba nigdy jabłka nie miały tak dużej wagi
politycznej. Wszystko za sprawą embarga
nałożonego przez Rosję na import owoców
i warzyw z Polski, co tak niekorzystnie odbiło się na sytuacji polskich sadowników.
„Jedz jabłka na złość Putinowi” – to
było jedno z pierwszych haseł, które pojawiło się w polskiej prasie. Jednak jabłek
musielibyśmy jeść znacznie więcej, bo akcja, choć spotkała się z dużym i aktywnym

poparciem, jeszcze nie przynosi takich
efektów, które zniwelowałyby rosyjskie
sankcje.
W akcję włączył się także samorząd
Powiatu Strzeleckiego – z inicjatywą
wystąpił wicestarosta Waldemar Gaida,
a pomysł tak się spodobał pozostałym
członkom Zarządu Powiatu, że zaaprobowali go i… znalazły się jeszcze pieniądze
w budżecie.
dok. na str. 4

...po raz drugi
Powiat Strzelecki organizuje drugą
edycję Białej Soboty. Pierwsza pozwoliła
na zebranie doświadczeń, dzięki której
kolejna akcja będzie oceniana przez
mieszkańców powiatu strzeleckiego
jeszcze lepiej.
Do 9 września zostały już potwierdzone konsultacje kardiologiczne, dermatologiczne, urologiczne i endokrynologiczne.
Jako że z zaproszonych przez Zarząd
Powiatu Strzeleckiego lekarzy wszyscy,
którzy korzystali z ich porad byli bardzo

zadowoleni, to z właśnie z tymi samymi
specjalistami zostaną zawarte umowy w
ramach kolejnej edycji.
Znane już są terminy, w jakich pacjenci będą mogli się zarejestrować do
wybranego przez siebie specjalisty:
- 30 października – godz. 13.00-18.30,
- 31 października – od godz. 7.30 do wyczerpania wolnych miejsc.
Miejsce rejestracji – sala narad w
siedzibie strzeleckiego starostwa.
dok. na str. 4

Przewóz na Górę Św. Anny

Przedsiębiorstwo PKS w Strzelcach Opolskich SA informuje, że uruchamia w dniu
13 września 2014r /sobota/ przewóz osób na nabożeństwo (ze świecami) w Grocie
Lurdzkiej na Górze Św. Anny.
Odjazd autobusu: Strzelce Op. - dworzec autobusowy godz. 17.30
Strzelce Op. przystanek Agromet
godz . 17.40
Rożniątów II
godz. 17.45
Rożniątów I
godz. 17.48
Kalinów
godz. 17.53
Lipieniec
godz.17.56
Wysoka skrz.
godz.17.58
Wysoka I
godz.18.00
Powrót z Góry Św. Anny: odjazd godz. 21.00
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Wybory
samorządowe 2014
Zbliżają się szybkimi krokami. 16
listopada wybierzemy – między innymi – nową Radę Powiatu Strzeleckiego.
Liczba radnych nie zmieni się w stosunku
do wyborów z 2010 roku – będzie ich 19.
W poprzedniej kadencji na terenie
naszego powiatu do głosowania w wyborach uprawnionych było 63.647 osób. W
tym roku liczba ta jest mniejsza – o ponad
tysiąc osób: uprawnionych do głosowania
jest 62.611 osób. W poprzednich wyborach
do Rady Powiatu frekwencja wyniosła
37,21%. Miejmy nadzieję, że w tych wyborach będzie wyższa. To przecież od nas

zależy, kto znajdzie się w Radzie
Wszystkie komitety wyborcze już
zostały zarejestrowane – miały czas na to
do 8 września, do godziny 15.30.
Kiedy poznamy kandydatów? Listy
kandydatów na radnych (do rad gmin,
powiatów, sejmików województw) muszą
zostać zgłoszone terytorialnym komisjom
wyborczym najpóźniej do 7 października
br., do godz. 24.00. Więc zapewne już
następnego dnia poznamy je wszyscy i
każdy z nas będzie mógł się zastanowić,
na kogo odda swój głos.

OBWIESZCZENIE
Starosty Strzeleckiego
z dnia 29 sierpnia 2014 roku
w sprawie okręgów wyborczych powiatu
Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z poźn. zm.1) podaję do publicznej wiadomości
informację o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie wybieranych
radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej
w Strzelcach Opolskich:
Numer okręgu
wyborczego
1
2
3
4

Granice okręgu

Miasto i Gmina Strzelce Opolskie
oraz Gmina Izbicko
Miasto i Gmina Kolonowskie
oraz Gmina Jemielnica
Miasto i Gmina Zawadzkie
Miasto i Gmina Leśnica
oraz Miasto i Gmina Ujazd

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu
9
3
3
4

Powiatowa Komisja Wyborcza w Strzelcach Opolskich działać będzie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2.
Starosta Strzelecki
/-/ Józef Swaczyna

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588,
Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849,
951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.
1

Akademia Malucha

Nowy komendant policji
Szósty już raz zapraszamy Mamy wraz z Dziećmi
do Akademii Malucha
Pokażemy Wam jak mądrze spędzić czas z dzieckiem:
poprzez radosną, stymulującą zabawę, ruch, doświadczanie zmysłami, wykorzystanie
ciekawych rekwizytów i różnorodnych metod.
W miłej atmosferze będziemy bawić się, rozmawiać, dzielić się doświadczeniami,
pod czujnym okiem psychologa i logopedy.
Akademia Malucha to:
•
spotkania zabawowe dla dzieci z rodzicami w małej grupie /maksimum 7 osób/,
•
zajęcia nastawione na rozwój najważniejszych zdolności i umiejętności maluszków:
koordynację ruchową, umiejętności językowe, usprawnianie zmysłów i naukę
pierwszych kontaktów z rówieśnikami.
Czas: poniedziałki, godz. 8:45 – 10:15 /około 8 spotkań/.
Ruszamy: 06.10.2014r.
Miejsce: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich, ul. B.
Chrobrego 5, I piętro.
Uczestnicy: dzieci w wieku 1,5 r.ż.-3
r.ż + jedno z rodziców.
Zapisy, informacje: tel. 774613026.
Nabór: do 29 września 2014r.
Liczba miejsc ograniczona.
Udział bezpłatny.
Zobaczcie jak bawiliśmy się
podczas poprzednich edycji zajęć
Akademii Malucha:
www.pppstrzelceop.pl

Kom. Krzysztof Skowron został
powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich.
Wprowadzenie odbyło się w obecności
Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Opolu insp. Jacka Tomczaka. W
uroczystości wzięli udział przedstawiciele
władz samorządowych oraz kadra kierownicza strzeleckiej Policji.
W imieniu Opolskiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji, insp. Jacek
Tomczak powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach
Opolskich kom. Krzysztofa Skowrona.
Na uroczystości, oprócz przedstawicieli
władz samorządowych, obecna była również kadra kierownicza strzeleckiej Policji.
Kom. Krzysztof Skowron służbę w
Policji rozpoczął w 1994 roku w Komendzie Rejonowej Policji w Gliwicach, póź-

niej w pionie kryminalnym w Komendzie
Miejskiej Policji w Gliwicach. Był oficerem dyżurnym w Komisariacie Policji w
Knurowie. W listopadzie 2010 roku objął

stanowisko komendanta komisariatu IV
w Gliwicach. Ostatnie jego stanowisko
to komendant Komisariatu Policji w Pyskowicach.

Świadkowie zatrzymali pijanego kierowcę
Policjanci z Zawadzkiego zatrzymali
nietrzeźwego 37-latka, który kierował
samochodem. Informację o nietrzeźwym
kierowcy funkcjonariusze otrzymali od
świadków, którzy mężczyźnie zabrali
kluczyki. Za kierowanie samochodem w
stanie nietrzeźwości grozi kara nawet do
2 lat więzienia.
Do obywatelskiego zatrzymania
doszło we wtorek, tuż po godzinie 22:00

w Jemielnicy. Mieszkańcy powiatu strzeleckiego zauważyli samochód, jadący
„wężykiem”. Świadkowie widząc to
zatrzymali samochód. Od kierującego
wyczuli alkohol. Natychmiast zabrali mu
kluczki i uniemożliwili dalszą jazdę. O
wszystkim powiadomili policjantów.
Funkcjonariusze zbadali stan trzeźwości 37-latka. Urządzenie pokazało, że
mężczyzna miał prawie 2,5 promila alko-

holu w organizmie. Policjanci pracujący
na miejscu szybko ustalili, że kierujący nie
posiada również uprawnień do kierowania
pojazdami. Mężczyzna został zatrzymany.
Zdecydowana reakcja i postawa świadków
być może zapobiegła tragedii na drodze.
Za kierowanie samochodem w stanie
nietrzeźwości grozi kara nawet do 2 lat
pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia
pojazdów oraz grzywna.

3

PO W IAT S T R Z E LE C K I

OFERTY PRACY

Dzień Weterana

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
		
STANOWISKO

1 września w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Powiecie Strzeleckim
obchodzono Dzień Weterana. Po uroczystej Mszy Św. w kościele pw. Św. Wawrzyńca
delegacje przedstawicieli Powiatu Strzeleckiego, gmin oraz służb mundurowych, nadleśnictw i środowiska szkolnego naszego powiatu oraz poczty sztandarowe udały się pod
pomnik ku czci Ofiar Wojen i Przemocy z wieńcami.
sPowiat Strzelecki reprezentowali starosta Strzelecki Józef Swaczyna oraz wicestarosta Waldemar Gaida.

Za dużo wody

Padało i padało... Zalewało i podtapiało. Wiało i wywracało drzewa. Drugiego
września br. strażacy na terenie powiatu strzeleckiego wyjeżdżali do 11 zdarzeń, w tym
do 10 związanych z silnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem.
Tak po deszczach wyglądała droga w Porębie...

OGŁOSZENIE!!!
w dniu 12.09.2014 roku, o godz. 10.00
w PUP w Strzelcach Opolskich; sala nr 22 - I piętro
spotkanie rekrutacyjne z firmą:

NOVUM AG GRZECHNIK SP. J.
klienta

na stanowisko: specjalista ds. obsługi
miejsce pracy: Strzelce Opolskie

***
w dniu 17.09.2014 roku, o godz. 10.00
w PUP w Strzelcach Opolskich; sala nr 22 - Ipiętro
spotkanie rekrutacyjne z Agencją Pracy: Gi Group Sp. z o.o.
na stanowiska:

z Katowic

pracownik linii produkcyjnej oraz operator wózka widłowego
miejsce pracy:
INTERSILESIA McBRIDE POLSKA Sp. z o.o. Strzelce Opolskie
***
w dniu 18.09.2014 roku , o godz. 10.30
w PUP w Strzelcach Opolskich; sala nr 22 - Ipiętro
spotkanie rekrutacyjne z firmą:

COROPLAST Sp. z o.o

na stanowisko: operator maszyn
miejsce pracy: docelowo Strzelce Opolskie
Prosimy o wcześniejszy kontakt z PUP w celu wpisania się na listę tel. 77 462 18 10

Konsultacje Strategii Powiatu
Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniach od 11 września do 2 października 2014 przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020”. Projekt w/w
dokumentu będzie opublikowany:
a) na stronie internetowej powiatu www.powiatstrzelecki.pl w dziale Tablica ogłoszeń
b) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatstrzelecki.pl w dziale Ogłoszenia/ Ogłoszenia
Zarządu Powiatu
c) oraz będzie dostępny w Zespole ds. Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Strzelcach
Op. przy ul. Jordanowskiej 2 w Strzelcach Op. – pokój 310, w godzinach pracy urzędu.
Uwagi kierować można na adres e-mail: pp@powiatstrzelecki.pl oraz listowanie na adres Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2

MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

DORADCA FINANSOWY
STRZELCE OPOLSKIE
		
DORADCA KLIENTA
STRZELCE OPOLSKIE
		
LABORANT
STRZELCE OPOLSKIE
POMIARÓW ŚRODOWISKA PRACY		
		
			
		
POMOC BIUROWA
STRZELCE OPOLSKIE
RECEPCJONISTA
STRZELCE OPOLSKIE
		
		
DORADCA KLIENTA
KRAPKOWICE
SPRZEDAŻ TELEFONICZNA
STRZELCE OPOLSKIE
– SPECJ. DS. OBSŁUGI KLIENTA		
PRZEDSTAWICEL HANDLOWY
ZAWADZKIE
		
		
SPRZEDAŻ W BRANŻY MIĘSNEJ
PIOTRÓWKA
		
MOBILNY SPRZEDAWCA POŻYCZEK
STRZELCE OPOLSKIE
KONSULTANT SPRZEDAWCA
JEMIELNICA
KELNER
STRZELCE OPOLSKIE
		
POMOC KUCHENNA
STRZELCE OPOLSKIE
KELNER
STRZELCE OPOLSKIE
KUCHARZ/KA
STRZELCE OPOLSKIE
KUCHARZ/KA
JEMIELNICA
		
KELNER/KA
IZBICKO
PIEKARZ
STRZELCE OPOLSKIE
PRACOWNIK BUDOWLANY
WEDŁUG ZLECEŃ
(STRZELCE OPOLSKIE)
PRACOWNIK BUDOWLANY
WEDŁUG ZLECEŃ
(JEMIELNICA)
PRACOWNIK BUDOWLANY
STRZELCE OPOLSKIE
(KRONOSPAN)
ZBROJARZ
STRZELCE OPOLSKIE
MECHANIK, OPERATOR
STRZELCE OPOLSKIE
MASZYN ROLNICZYCH		
MECHANIK SAMOCHODOWY
STRZELCE OPOLSKIE
		
DIAGNOSTA SAMOCHODOWY
STRZELCE OPOLSKIE
LAKIERNIK SAMOCHODOWY
BORYCZ
MECHANIK SAMOCHODOWY
OPOLE
		
		
MECH. PRACOWNIK SERWISU OPON
STRZELCE OPOLSKIE
		
OBSŁUGA KLIENTA SERWIS
OPON MECHANIKA POJAZDOWA
KIEROWCA SAM. CIĘŻAROWEGO

STRZELCE OPOLSKIE

TRANSPORT
MIĘDZYNARODOWY
KIEROWCA SAM. CIĘŻAROWEGO
TRASY MIĘDZYNARODOWE
		
KIEROWCA SAM. CIĘŻAROWEGO
STRZELCE OPOLSKIE
KIEROWCA SAM. CIĘŻAROWEGO
TRANSPORT KRAJOWY
KIEROWCA SAM. CIĘŻAROWEGO
TRASY
MIĘDZYNARODOWE
LABORANT BADAŃ METALI
ZAWADZKIE
		
TOKARZ - LABORANT
ZAWADZKIE
FREZER
RASZOWA
ŚLUSARZ
RASZOWA
MONTER KONSTRUKCJI STALOWYCH
STRZELCE OPOLSKIE
		
		
		
OPERATOR CNC
STRZELCE OPOLSKIE
OPERATOR TRAKA TAŚMOWEGO
KOLONOWSKIE
PRAC. OCHRONY BEZ LICENCJI
STRZELCE OPOLSKIE
PRACOWNIK OCHRONY
OLSZOWA
PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ
STRZELCE OPOLSKIE
BEZ LICENCJI		
PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ
ZIMNA WÓDKA
BEZ LICENCJI
PAKOWACZ
STRZELCE OPOLSKIE
OPERATOR MASZYN
STRZELCE OPOLSKIE
MONTER WIĄZEK
DYLAKI
OPERATOR PRODUKCJI
STRZELCE OPOLSKIE
KIEROWNIK DS. PRODUKCJI
STRZELCE OPOLSKIE
MAGAZYNIER
STRZELCE OPOLSKIE
OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH
STRZELCE OPOLSKIE
MAGAZYNIER
ZAWADZKIE
		
OPERATOR KOPARKI
STRZELCE OPOLSKIE
(KRONOSPAN)
OPERATOR ŁADOWARKI
STRZELCE OPOLSKIE
(KRONOSPAN)
OPERATOR ŁADOWARKI
STRZELCE OPOLSKIE
		
OPERATOR ŻURAWIA
STRZELCE OPOLSKIE
OPERATOR SZLIFIERNI
STRZELCE OPOLSKIE
POMOCNIK OPERATORA
STRZELCE OPOLSKIE
OPERATOR SUWNICY
ZAWADZKIE
MONTER
MONTER SIECI ZEWNĘTRZNYCH
SZWACZKA

ZAWADZKIE
STRZELCE OPOLSKIE
(KRONOSPAN)
OLSZOWA

wykształcenie min. średnie, - obsługa komputera, drukarki, fax
prowadzenie rozmów handlowych, -obsługa klienta
min. Średnie, -biegła obsługa komputera (EXCEL)
doświadczenie zawodowe mile widziane
wykształcenie wyższe – inżynieria środowiska,
prawo jazdy kat. B,
mile widziane doświadczenie w wykonywaniu pomiarów
środowiska pracy,
dobra znajomość j. niemieckiego
wykształcenie wyższe, - bardzo dobra znajomość j. niemieckiego
wykształcenie średnie
obsługa komputera, komunikatywność, odpowiedzialność
doświadczenie zawodowe mile widziane.
doświadczenie w obsłudze klienta, nastawienie na realizację celów,
komunikatywność, -prawo jazdy kat. B samochód
-wykształcenie średnie
- podstawa pracy na komputerze, - elokwencja
- min. średnie, - umiejętności techniczne
- dobra znajomość komputera, - prawo jazdy kat. B
- doświadczenie mile widziane w branży budowlanej
- wykształcenie zawodowe, handlowe
- mile widziane doświadczenie, - znajomość obsługi kasy fiskalnej
- komunikatywność
- wykształcenie średnie, - obsługa komputera i urządzeń biurowych
- wykształcenie średnie
- komunikatywna znajomość języka angielskiego i niemieckiego
- wymagane doświadczenie
- wymagane doświadczenie
- Średnie zawodowe, - książeczka sanepidowska
- doświadczenie zawodowe pracy w kuchni
- aktualna książeczka sanepidowska
- wykształcenie zawodowe, - aktualna książeczka sanepidowska
- wykształcenie zawodowe, - Docieplenia budynków, murowanie
- mile widziane prawo jazdy kat. B
- wykształcenie zawodowe
- malowanie, murowanie, płytkowanie
- Średnie, zawodowe
- uprawnienia na zagęszczarkę
- wykształcenie zawodowe, średnie, - doświadczenie jako zbrojarz
- wykształcenie min. zawodowe
- spawacz, mechanik, mechanik samochodowy
- wykształcenie zawodowe, - samodzielność
- mechanik samochodów ciężarowych
- uprawnienia diagnosty
- wykształcenie zawodowe,- chęć do pracy
- zasadnicze zawodowe – mechaniczne
- obsługa maszyny do klimatyzacji, - obsługa maszyn do ogumienia
-posługiwanie się komputerem, - prawo jazdy kat.B
- wykształcenie zawodowe
- obsługa geometrii, urządzeń diagnostycznych, maszyn wymiany
opon
- wykształcenie średnie techniczne(mechanik)
- prawo jazdy kat C+E
- kurs na przewóz rzeczy, - transport ponadnormatywny
- prawo jazdy kat. C+E, - kurs na przewóz rzeczy,
- doświadczenie - wymagane
- prawo jazdy kat. C+E, - mile widziane uprawnienia na HDS
- prawo jazdy kategorii C+E
-mile widziane wykształcenie jako kierowca – mechanik,
- mile widziana znajomość języka niemieckiego
- wykształcenie zawodowe
- znajomość właściwości metali i przeprowadzania badań
- wykształcenie zawodowe, - obsługa tokarzu
- wykształcenie zawodowe, - doświadczenie 5 lat w zawodzie
- średnie (technikum mechaniczne), - umiejętność obróbki spawania
-wykształcenie zasadnicze zawodowe
- wymagane doświadczenie min 1 rok
- bardzo dobra znajomość rysunku technicznego,
- samodzielny montaż konstrukcji stalowych z kratownicami
- wykształcenie kierunkowe
- obsługa traka taśmowego
- prawo jazdy kat. B, - własny samochód
- obsługa komputera,, - praca w zespole, - niekaralność
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
- odpowiedzialność, punktualność, niekaralność
- doświadczenie zawodowe - wymagane
- wykształcenie min. zawodowe
-wykształcenie zawodowe,
- wykształcenie zawodowe,
- wykształcenie średnie, - mile widziana obsługa komputera
-wykształcenie średnie mile widziane wyższe techniczne
- uprawnienia do obsługi wózków widłowych
-zasadnicze zawodowe, - operator wózków widłowych
- wykształcenie min. średnie
- mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych

- doświadczenie na podobnym stanowisku
- uprawnienia na ładowarki klasy II lub Ł-34
- uprawnienia na żurawie przenośne II Ż
- średnie – mile widziane techniczne, - obsługa komputera
- Wykształcenie zawodowe
- uprawnienia: SI lub SII z koniecznością rozszerzenia uprawnień
w ciągu 2 m-cy od zatrudnienia
- obsługa suwnicy S-II oraz szlifierek kątowych
-wykształcenie zawodowe, -szycie w krawiectwie meblowym
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20 lat minęło

dok. ze str. 1

Jubileusz 20-lecia obchodził Dom
Pomocy Społecznej w Szymiszowie. Było
sympatycznie i rodzinnie, choć w imprezie
udział wzięło 460 osób. Jubileuszowa
uroczystość połączona została z rodzinną
biesiadą, którą szymiszowski DPS tradycyjnie organizuje co roku. Przygotowanie
tak dużej imprezy było możliwe dzięki
ogromnemu zaangażowaniu pracowników
Domu, hojności przyjaciół i sponsorów
– mówi dyrektor Jolanta Osuch. – Bardzo gorąco wszystkim za to finansowe i
rzeczowe wsparcie dziękujemy. Również
za czek na kwotę 5 tysięcy złotych, który
w imieniu władz powiatu przekazał nam
starosta Józef Swaczyna. Już mamy je

„zagospodarowane” – na stoły, krzesła i
parasole ogrodowe.
Przez te dwadzieścia lat DPS w
Szymiszowie zmienił się nie do poznania.
Przeszedł gruntowny remont i modernizację, zgodnie z wymogami standaryzacji,
które wprowadzono przed kilku laty. Dzięki temu mieszkańcy mają zdecydowanie
lepsze warunki pobytu i rehabilitacji.
W ciągu tych dwudziestu lat nie
wszystko było idealnie. Były tez ciężkie
chwile. Ale przecież takie jest życie. W
każdym domu. W każdym prawdziwym
domu. Jest radość i smutek.
Jest zdrowie i choroba. Mieszkańcy
też odchodzą. Żaden jednak nie odchodzi w

samotności. Jest przecież wśród bliskich –
znajomych, przyjaciół, naszego personelu,
który towarzyszy im w ostatniej drodze.
Ale przede wszystkim jest życie.
Są animozje i przyjaźnie. Rodzi się
miłość. Tak mocna, że trzy pary nie tylko
w Domu poznały się i zaprzyjaźniły, ale i
przypieczętowały swoje związki, stając na
ślubnym kobiercu! Przez 20 lat mieszkało
w DPS w Szymiszowie 608 osób. Najstarsza mieszkanka zdążyła jeszcze świętować
w DPS swoje 104 urodziny!
Oby takich wspaniałych dni było
znacznie więcej. Tego życzymy wszystkim
mieszkańcom Domu w Szymiszowie.

Popołudnie w „Barce”
W dniu 27 sierpnia gościliśmy w
Barce w Sieroniowicach. Mieszkańcy
Domu LEOPOLD zaprosili mieszkańców
strzeleckiego Domu Pomocy Społecznej
na spotkanie integracyjne. Przy wspólnej kawie i kołaczu mieliśmy okazję
„pogadać o tym co nam w duszy gra”.
O swoim codziennym życiu gospodarze

opowiadali oprowadzając nas po swoim
„gospodarstwie”. Obecni na tym spotkaniu
księża: Józef Krawiec i Marcin Jakubczyk
odprawili Mszę świętą w naszej intencji.
Atrakcją wieczoru było ognisko, przy którym każdy piekł kiełbaskę. Ten wspólnie
spędzany czas umilał nam zespół „Suskie
Skowronki”. Ich występ był fantastyczny

– wszyscy byliśmy zachwyceni.
W imieniu mieszkańców składam podziękowanie wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego wspaniałego
popołudnia oraz członkom zespołu „Suskie
Skowronki”.
Aleksandra Kusińska
Przewodnicząca Rady Mieszkańców

...po raz drugi

Zarząd Powiatu Strzeleckiego w
trosce o zdrowie, prawidłowy rozwój psychofizyczny najmłodszych mieszkańców
Powiatu Strzeleckiego postanowił podczas
jesiennej Białej Soboty zapewnić konsultacje fizjoterapeutyczne dla dzieci.
Wielu matkom sen z powiek spędza
pytanie: Czy moje dziecko rozwija się prawidłowo? Czy w odpowiednim momencie
osiąga tzw. kamienie milowe w rozwoju
psycho-fizycznym niemowlaka – czy w
odpowiednim wieku „trzyma główkę”,
czy siada, czy raczkuje. Zaniedbania na
wczesnym etapie rozwoju niemowlaka
mogą rzutować na resztę jego życia, dlatego
tak ważne jest wczesne zidentyfikowanie
problemu. Innym ważnym tematem są
wady postawy u coraz młodszych dzieci,
które nieraz z tego tytułu potrzebują serii
zabiegów rehabilitacyjnych. Wizyta u fizjoterapeuty w ramach akcji profilaktycznej
„Biała Sobota w Powiecie Strzeleckim”
u niemowląt będzie obejmowała diagnozę
stadium rozwoju dziecka w odniesieniu do

przyjętych norm a także instruktaż dla rodziców, jak prawidłowo nosić, przebierać
i stymulować niemowlaka, aby wspierać
jego rozwój. Wizyta u fizjoterapeuty nie
zastąpi naturalnie konsultacji neurologicznej, jednakże jest ważnym sygnałem
dla rodziców, który skłoni ich do podjęcia
dalszych kroków lub rozwieje ich wątpliwości. Rodzice starszych dzieci mogą
przyjść na wizytę w celu zidentyfikowania
problemów dotyczących wady postawy.
Dzieci coraz więcej czasu spędzają przed
telewizorem lub komputerem. Taki tryb
życia prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Dlatego tak ważne
jest wykrycie wszelkich schorzeń wad
postawy w wieku dziecięcym, kiedy da się
jeszcze je wyleczyć. Rejestracji na wizytę
u fizjoterapeuty w ramach „Białej Soboty”
swojego dziecka dokonuje jego rodzić
przychodząc w dzień zapisów z własnym
dowodem osobistym i podstawowymi
danymi dziecka (imię, nazwisko, data
urodzenia PESEL).

Częstuj się polskim jabłkiem!
Na zdrowie!

dok. ze str. 1

Opowiedz mi swoją historię. Najważniejszy dzień życia

Ślub Anny i Jerzego
z jednym z najważniejszych dni jej życia
jakim było zawarcie sakramentalnego
związku małżeńskiego. Niesamowite jest
to, że od tamtego dnia minęło już 65 lat,
a babcia tak szczegółowo opisała mi ten
wyjątkowy dzień.

Anna i Jerzy- portret ślubny
fot. archiwum prywatne rodziny
Dzień ślubu to dla każdego człowieka
moment przełomowy w życiu. Od tego
wydarzenia zmienia się wszystko, począwszy od formalności związanych ze zmianą
nazwiska, a skończywszy na zmianie miejsca zamieszkania. Dzisiejsze uroczystości
zaślubin nie są takie jak dawniej, kiedy
nasze babcie i dziadkowie zmieniali stan
cywilny. Dla naszych babć dzień ten był
początkiem dorosłego życia. Z szacunkiem
podchodzono do wszelkich tradycji temu
obrzędowi towarzyszących. Dzisiaj młodzi skupiają się nad formą uroczystości i
niejednokrotnie zwraca się większą uwagę
na uroczystość weselną, w czasie której
można hucznie świętować. Poniżej opisuję
historię z życia mojej najukochańszej 91letniej babci Anny, mieszkanki Kadłuba,
której wspomnienia z przeszłości zawsze
wywołują u mnie żywe zainteresowanie. W
poniższej relacji zawarłam fakty związane

Anna i Jerzy poznali się kilka lat po
wojnie. Anna w momencie, gdy wybuchła
wojna miała zaledwie 17 lat, najpiękniejsze
lata młodzieńczego życia mijały w tym samym momencie, gdy na frontach II wojny
światowej walczyli jej koledzy z wioski, a
także najbliższy sercu brat Teodor. Kiedy
skończyła się wojna Anna miała 23 lata,
wiedziała, że czeka ją czas związany z
podjęciem życiowej decyzji. Dziadkowie
poznali się w trakcie zabawy w gospodzie
we wsi Spórok, w której mieszkała od
urodzenia Anna. Ojciec Jerzego przyszedł
nawet do tej gospody i widząc swego syna,
zawołał go i dał pieniądze, by mógł Annie
kupić coś do picia.
Wyznaczyli datę ślubu i wesela na
7 czerwca 1949 roku, o godzinie 11.00
w kościele w Krasiejowie. Miejscowa
krawcowa uszyła dla babci prostą suknię
ślubną. Dzień ślubu był dla nich naprawdę
wyjątkowy, Anna w tym dniu obchodziła
urodziny, pogoda dopisała. Jerzy załatwił
na tę okazję samochód z pracy, by mogli
pojechać do kościoła. Nikt do tej pory w
Spóroku nie jechał do ślubu samochodem.
Za Młodą Parą jechało pięć bryczek z
gośćmi. Babcia pamięta moment, kiedy
zebrali się ludzie ze wsi i starsze kobiety
mówiły „Ależ urodziwa ta panna młoda”,
ubrana była w prostą suknię ślubną z welonem, na głowie miała wieniec z mirtu a
na sukience gałązkę mirtu, całość dopełniał
bukiet złożony z dwudziestu pięciu białych
goździków. Tydzień wcześniej wzięli ślub
cywilny w urzędzie w Kolonowskiem.
Po ślubie kościelnym goście wrócili do
Spóroka do domu panny młodej. Zjedli
obiad, wypili kawę, zjedli kołacz i poszli do gospody, która znajdowała się

w miejscu, gdzie obecnie stoi kościół
w Spóroku. W karczmie grała orkiestra
„Halinka”, która wcześniej przygrywała
w momencie wywodzin. Babcia widząc w
orkiestrze kobietę, uśmiechnęła się, gdyż
nie widziała jeszcze panny grajka. Ta na to
odpowiedziała jej, że zazwyczaj wszystkie
panny młode płaczą ze wzruszenia, a ona
taka rozradowana. W gospodzie goście
weselni siedzieli przy stołach, a na ławkach
ludzie z wioski, którzy przyszli zobaczyć
Młodą Parę. O 18 goście poszli do domu
Anny na kolację, a potem wrócili do sali.
Gdy wybiła godzina dwunasta wszystkie
panny zgromadziły się wokół Pani Młodej
i każda musiała z nią zatańczyć. Następnie
nowożeńcy opuścili zabawę weselną,
udali się do domu Anny. Wesele trwało
do drugiej w nocy. Noc poślubną spędzili
w stodole, śpiąc na materacach w których
była słoma, gdyż w domu spali uczestnicy
wesela. Byli zadowoleni i szczęśliwi, poprawin wesela nie było, a prezenty dawało
się dawniej bardzo skromne, najczęściej
pościel, ręczniki, zastawę itd.
Nowożeńcy kilka lat po ślubie zamieszkali w rodzinnej miejscowości
dziadka- w Kadłubie. Doczekali się trzech
synów. Babcia jest od 29 lat wdową i ciągle
powtarza, że w życiu prawdziwie kocha
się tylko raz. Jednak w pamięci pozostają
wspomnienia, wspólnie przeżytych lat,
chwil radości, ale także doświadczeń,
które najbardziej umacniają związek małżeński. Prawdziwa miłość polega przecież
nie na braniu, ale na dawaniu drugiemu
człowiekowi cząstki siebie. Małżeństwo
to związek oparty na wzajemnej miłości,
wierności oraz uczciwości. Czasy się
zmieniają, ale wartości nadal pozostają te
same, dzięki nim młode pokolenie może
wchodzić w związki małżeńskie z nadzieją,
że wytrwają w przysiędze, którą składają
sobie, a poprzez to otrzymują dary z nieba.
na podstawie relacji mojej babci Anny
zebrała Klaudia Rikert,
Kadłub

Pachnące jabłka trafiły m.in. do ZSS w Zawadzkiem
Na co? Na ponad 4 tony polskich jabłek, które przez ok. 7 tygodni będą dostarczane do jednostek Powiatu Strzeleckiego
(szpital, szkoły, PUP, PCPR i Poradnia
Pschychologiczno-Pedagogiczna) i do
siedziby starostwa, a także do sąsiedniego
Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Strzelcach Opolskich. Każdy
będzie się mógł częstować pięknymi
czerwonymi jabłuszkami ustawionymi
w koszach.
Pierwszymi obdarowanymi przez

starostów jabłkami okazali się klienci,
którzy we wtorkowy ranek (9 września)
czekali przed Wydziałem Komunikacji.
Jedną z nich była Sybilla Tieszbierek z
Poręby, dietetyczka, której akcja bardzo
się spodobała.
- Lubię jabłka, zjadam dwa dziennie,
ale jem także inne owoce. To konieczne,
by zadbać o zbilansowaną dietę. Jabłka
polecam wszystkim – to wspaniałe owoce:
zawierają większość witamin i tak ważny
dla naszego organizmu błonnik.

...i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Leśnicy
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Radni oceniają kadencję

Rok szkolny rozpoczęty
W czasie przerwy wakacyjnej w szkołach
Powiatu Strzeleckiego przeprowadzono renowacje budynków. Jednym z najważniejszych
remontów był generalny remont pomieszczeń
sanitarnych znajdujących się na parterze i I
piętrze Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.
Modernizacja pomieszczeń objęła wymianę
całej instalacji wodno-kanalizacyjnej i armatury.
Położone zostały również nowe płytki, a ściany
pomalowano. Całkowity koszt remontu to około
83.000,00 zł.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących w
Strzelcach Opolskich od nowego roku szkolnego
uruchomiony został oddział I klasy gimnazjum
z elementami nauczania w oparciu o metodę
Marii Montessori. Metoda ta jest znana na
całym świecie z innowacyjnego podejścia
do nauczania, która pozwala dziecku na rozwijanie swoich indywidualnych zdolności.
Początkowo elementy dydaktyki Marii Montessori będą wdrażane na zajęciach artystycznych
i pozalekcyjnych. Kadra pedagogiczna szkoły
przebyła specjalne szkolenie, które zostało
przeprowadzone przez Iwonę Lipowską z
Centrum Montessori w Łodzi. Jednocześnie od
września ruszyła szkolna sekcja lekkoatletyki,
którą poprowadzi Ronald Mehlich - 5-krotny
Mistrz Polski Seniorów w biegu przez płotki,
który z pewnością będzie wielkim wsparciem
i motywacją dla naszych przyszłych mistrzów.

Ktoś powinien
się wychylić
- mówi Franciszek Łupak,
przewodniczący komisji Budżetu
i członek Komisji Rewizyjnej

Prężnie rozwija się także, otwarty we
wrześniu zeszłego roku, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Leśnicy. 1 września br.
naukę w nim rozpoczęło, bądź też kontynuuje,
łącznie 36 wychowanek. Uczennice Gimnazjum Nr 2 oraz ZSZ Nr 2 w Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym w Leśnicy w trakcie pierwszego roku funkcjonowania brały
udział w wielu projektach edukacyjnych, tj.

O godz. 7.45 donośny dzwonek oznajmił
rozpoczęcie nowego roku szkolnego w
SOSW w Leśnicy. Po inauguracyjnej Mszy
św. odprawionej w kościele parafialnym
pw. Trójcy Świętej w Leśnicy na pierwszym apelu dyrektor Anna Góra przywitała
uczniów, nauczycieli i wychowawców
oraz zaproszonych gości. Po oficjalnych
przemówieniach zastępca dyrektora SOSW
Tadeusz Leśko przedstawił wychowawców
wszystkich klas oraz tych uczniów, którzy
po raz pierwszy przekroczyli progi naszej
szkoły. Następnie wszyscy uczniowie pod
opieką swoich wychowawców rozeszli się
do klas i rozpoczęli pierwszy dzień nauki.
Miejmy nadzieję, że wszyscy w dobrych
humorach i w zdrowiu dotrwamy do
ostatniego dnia nauki szkolnej.

1 września w SOSW

1 września w ZSO

„Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości”,
„W świecie finansów”, „Wypoczywam aktywnie – sposób na czas wolny” itp.
Z pewnością w bieżącym roku szkolnym,
nauczyciele wraz z wychowankami również
przystąpią do wielu interesujących programów,
o których można będzie poczytać na stronie
internetowej MOW w Leśnicy bądź Powiatu
Strzeleckiego.

1 września w CKZiU

O lepszą przyszłość

Dziś liceum, jutro studia

Powiat Strzelecki od września rozpoczął realizację projektu pn. „Szansa
na lepszą przyszłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany on jest do 15 uczniów
klas gimnazjalnych z Zespołu Szkół Specjalnych w Kadłubie i Zawadzkiem
i ma na celu zwiększenie szans uczniów niepełnosprawnych na powodzenie
w życiu zawodowym i edukacyjnym.
W ramach projektu uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach
pedagogiczno-psychologiczno-społecznych oraz edukacyjno-zawodowych,
które mają na celu ułatwienie funkcjonowania w otaczającym ich środowisku,
a w późniejszych latach ułatwić im edukację i odnalezienie się w środowisku
zawodowym.
Zajęcia kynoterapii, które są formą terapii z udziałem psa, pomogą
eliminować zachowania lękowe wśród dzieci, poprawią ich samopoczucie,
rozwiną zdolność do empatii oraz umiejętność komunikowania się. Ponadto
realizowane będą zajęcia ukierunkowane na rozwój umiejętności, które w
przyszłości dadzą im szanse na samodzielne funkcjonowanie czy nawet na
znalezienie zatrudnienia. Zajęcia sportowe będą zawierały elementy ćwiczeń
korekcyjnych i integracji sensorycznej. Z kolei zajęcia przyrodnicze umożliwią wyjazd w ciekawe miejsca, między innymi do Juraparku w Krasiejowie
czy do Góry Św. Anny.
W ramach projektu zakupiony zostanie również sprzęt, który ułatwi
uczniom komunikowanie się z otoczeniem i umożliwi dokładniejsze wyrażanie swoich emocji. Są to przede wszystkim specjalistyczne komunikatory
oraz programy komputerowe.
Projekt będzie realizowany do czerwca 2015 roku, a całkowita jego
wartość wynosi 121 382,00 zł, z czego 103 174,70 zł sfinansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Alina Czok

Zapraszamy uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Strzelcach
Opolskich i Zawadzkiem do udziału w zajęciach w ramach projektu pn.
„Młodzi kompetentni – dziś liceum, jutro studia” współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
a w ramach niego:
Zajęcia wyrównawcze Wsparcie i Pomoc – bliżej nauki (WIP – bliżej
nauki) z wycieczką do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
Matematyka dla inżyniera – zajęcia z kompetencji kluczowych a w
ramach nich wizyty studyjne na politechnikę
Kursy języka niemieckiego i angielskiego – rozwój kompetencji
kluczowych z egzaminem FCE i TELC B1
WIR – Wsparcie i Rozwój – zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych
wraz z wycieczką naukową
Pracownia Rozwoju Osobistego + zakładam firmę – warsztaty i treningi
wspomagające rozwój kompetencji edukacyjno - zawodowych
Realizacja projektu potrwa do 30 czerwca 2015, a wsparciem zostanie
objętych 340 uczniów.
Formularze rekrutacyjne na zajęcia językowe i matematyczne można
uzyskać w sekretariacie szkoły lub w biurze projektu mieszczącym się w
Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich pok. 312.
Rekrutacja trwa do 26 września 2014 r.
Informacje o pozostałych zajęciach można uzyskać u swojego pedagoga.
Całkowita wartość projektu: 315 837,50 zł w tym dofinansowanie z
Unii Europejskiej 268 461,87 zł.
Agnieszka Wodarz

- Patrząc z perspektywy 4 kadencji
w Radzie Powiatu (mówię to z pokorą,
dziękując za wybory od 16 lat), mogę
stwierdzić, że właściwie samorządności
w każdej kadencji trzeba się uczyć od
początku i od nowa. W moim przypadku
– uwaga skupia się na kreowaniu budżetu
na każdy nadchodzący rok. A potem – na
monitoringu wydatkowanych środków i
utrzymywaniu prawidłowych wskaźników.
Od trzech kadencji pracuję w Komisji Budżetu, dlatego właśnie sprawy związane z
budżetem Powiatu Strzeleckiego stanowią
centrum moich zainteresowań. To przecież
budżet stanowi podstawę naszych wszystkich działań – Rady Powiatu, Zarządu i
pracowników samorządu powiatowego.
Pojawiają się opinie, że samorządy
obarczane są coraz nowymi zadaniami,
w ślad za którymi nie idą zwiększone
środki. Dotyczy to nie tylko samorządu
powiatowego, ale i gminnego i wojewódzkiego. Natomiast ja uważam, że racjonalne
gospodarowanie środkami obojętnie
którego samorządu, polega na tym, by
„skonsumować” niekoniecznie wszystko,
co otrzymujemy, ale by zadbać również
o wygospodarowanie pewnej nadwyżki.
Oczywiście, część środków budżetowych
ma ściśle określone przeznaczenie, ale
nie wszystkie, i tę wygospodarowaną
nadwyżkę można by przeznaczyć na inne
cele. Budżet samorządu powiatowego,
podobnie jak budżet państwa, nie musi
być deficytowy, powinna być nadwyżka
finansowa. Większość z taką opinią się
nie zgadza, ale to mój prywatny pogląd.
Dodam jeszcze, że jeśli siła gospodarki krajowej będzie wzrastać, tym więcej
samorządy będą miały pieniędzy. Na razie
najbardziej nam doskwiera zwiększanie zadań w oświacie, niepoparte finansami. Ale
w tym miejscu trzeba by zapytać, czy my,
jako samorząd powiatowy, nie znajdziemy siły, by zmienić coś w finansowaniu
oświaty. Dziś obowiązuje nas kosztowna
Karta Nauczyciela. Niektórzy wójtowie
i burmistrzowie starają się jakoś do niej
dobierać. Może i u nas też trzeba w tym

kierunku pójść. Ktoś musi się wychylić.
Ostatnia kadencja już prawie minęła,
i to szybko. Cieszymy się wszyscy, że
infrastruktura powiatowa pięknieje. Zmieniają się szkoły, PUP, powstało Powiatowe
Centrum Kultury. To uważam za ogromny
plus. Natomiast stan techniczny dróg
powiatowych – boli. Poprawa wymaga
czasu, ale nadzieję na zmiany daje rok
bieżący, w którym na inwestycje drogowe
przeznaczmy niemałe środki.
Co do samej Rady Powiatu i komisji
problemowych – bardzo dobrze układa się
współpraca. Widać też wyraźnie, że jako
samorząd powiatowy stajemy się coraz
bardziej rozpoznawalni w społeczności
powiatu. Część osób wprawdzie twierdzi,
że samorządy powiatowe są niepotrzebne, ale to samorząd powiatowy niejako
„zwieńcza” wszystkie samorządy funkcjonujące na jego terenie, także samorządy
gminne. Na organizowanym przez Powiat
Strzelecki Święcie Chleba reprezentowane
są wszystkie gminy. Włodarze tych gmin
i mieszkańcy całego powiatu przyjeżdżają
z koronami dożynkowymi, uczestniczą
w korowodzie, w którym wspólnie przechodzimy do Parku Miejskiego. I coraz
więcej osób bierze udział we wszystkich
imprezach związanych ze Świętem Chleba.
To cieszy.
(mg)

O oświacie
mniejszości narodowych
O tym, że Polskę zamieszkują mniejszości narodowe w czasach PRL nie mówiono – temat był zbyt niewygodny. Lepiej
było - wbrew rzeczywistości - wpajać
przekonanie, że po II wojnie światowej
nasz kraj stał się etnicznie jednolity, lub
– prawie jednolity. Dopiero po roku 1989
pojawiła się możliwość przywrócenia
mniejszościom narodowym należnych im
praw. Jednym z najważniejszych jest prawo do edukacji we własnym języku, który
stanowi jeden z podstawowych czynników
podtrzymywania tożsamości narodowej
czy etnicznej, historii i własnej kultury.
Rozwiązania polskiego ustawodawstwa szczegółowo określają prawa mniejszości narodowych. Zapisy dotyczące praw
poszczególnych mniejszości narodowych
znalazły się w traktatach i umowach o
współpracy kulturalnej, jakie Polska zawarła ze wszystkimi swoimi sąsiadami:
Niemcami, Czechami, Słowacją, Ukrainą,
Rosją, Białorusią, Litwą.
Pod koniec września, w dniach 2427, w Kamieniu Śląskim zorganizowane
zostanie przez VDG, we współpracy z

Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji
oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec,
XIX Seminarium Śląskie pt. „Edukacja
mniejszościowa w Polsce – wczoraj – dziś
– jutro”. Zaplanowana konferencja jest
elementem realizacji postulatu i zaleceń
Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości
Narodowych i Etnicznych.
Od lat Seminaria Śląskie, poświęcone
tematyce polsko-niemieckiej stanowią
miejsce dla wymiany poglądów mniejszości niemieckiej i większości polskiej, w
każdym też biorą udział goście z zagranicy.
Podczas wrześniowego spotkania, w
którym weźmie udział również wicestarosta Waldemar Gaida, dyskutować się
będzie nie tylko o roli edukacji w języku
ojczystym mniejszości, ale i modelach
rozwoju edukacji mniejszościowej. Swój
przyjazd do Kamienia zaplanowało trzech
marszałków województw, a o tym jak dużą
rangę przywiązują do tematu seminarium
władze państwowe świadczyć może fakt,
że przyjedzie także Minister Edukacji
Narodowej.
(mg)
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Dożynki, dożynki, dożynki
Wraz z końcem lata rozpoczął się prawdziwy maraton dożynkowy. To piękna
tradycja i jedyna tak uroczysta okazja w roku, by podziękowac za plony i trud
włożony w to, by chleba powszedniego nikomu nie zabrakło i by był wszędzie
sprawiedliwe dzielony.
Wszędzie uroczystości rozpoczynano Mszą św. dziękczynną, a potem w barwnych korowodach pięknie przystrojonymi ulicami szło się na miejsca głównych
uroczystości. Wszędzie też bawiono się doskonale, do późnych godzin.

Narodowe Czytanie

Tegoroczne dożynki w Ujeździe odbywały się pod hasłem ekologii. Na nowym
stadionie – podziwianym przez wszystkich, pojawiło się wiele osób, podobno więcej
niż na dożynkach wojewódzkich. Rolę gospodarzy pełnili Agnieszka Kalisz i Adrian
Jokiel, tegoroczni starostowie.

W sobotę, 6 września, w Strzelcach zorganizowano „wielkie czytanie”
przyłączając się do „Narodowego Czytania”, akcji zainicjowanej w 2012
roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, by rozpropagować
czytelnictwo – wśród dorosłych i młodych ludzi. Na Placu Żeromskiego pojawili się praktycznie wszyscy: przedstawiciele władz Powiatu
Strzeleckiego, Gminy Strzelce Opolskie, SOK i Powiatowego Centrum
Kultury, Biblioteki Miejskiej, Policji i Straży, szkół. Można by zapytać,
kogo tam brakowało...
A „stroje z epoki” dopełniały całości.

Zalesie Śląskie było gospodarzem dożynek Gminy Leśnica.
W konkursie „Najpiękniejsza korona żniwna” na kolejnych miejscach za
zwycięską Wysoką uplasowały się: Krasowa, Leśnica, Zalesie Śląskie, Poręba i
Łąki Kozielskie.
Sołectwa, które nie zgłosiły swoich koron do konkursu (Góra Św. Anny, Lichynia, Dolna, Raszowa) otrzymały wyróżnienia za udział.
W konkursie korowodów I miejscem podzieliły się ex aequo: Zalesie Śl.,
Wysoka i Raszowa,
II miejsce zajęły: Dolna i Leśnica, III – Łąki Kozielskie, Krasowa i Lichyni, a
IV – Poręba i Góra Św. Anny.

Dożynki Gminy Izbicko zorganizowano w tym roku w Siedlcu. Starostowie
Teresa i Rudolf Niedziela także pochodzą z tej miejscowości. Niestety, połączony z
dożynkami Turniej Sołectw Gminy Izbicko nie do końca się udał – to wynik niesprzyjającej aury. Sołectwa rywalizowały ze sobą tylko w niektórych konkurencjach, gdyż
ulewny deszcz nie pozwolił na kontynuację rywalizacji. Pierwsze miejsce w Turnieju
zajęło sołectwo Izbicko, II – sołectwo Sprzęcice, III - sołectwo Borycz. Wszystkie
sołectwa biorące udział w Turnieju otrzymały jednakowe nagrody – mikrofalówki.

Krośnicką koronę wyplatały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, w szczególności
Pani Urszula Sklorz i Gertruda Piątkowska.

Park Miniatur w Olszowej otwarty

Wszystkie miniatury w nowo otwartym – fanstasycznym zresztą parku
– to obiekty sakralne – nic więc dziwnego, że w uroczystości uczestniczyli
księża zna czele z biskupem diecezji opolskiej Andrzejem Czają.
Nowa atrakcja turystyczna w Olszowej na pewno przyciągnie wielu
gości, bo warta jest tego. Wszystkie miniatury wykonane zostały w skali
1:25.

Lato w Powiatowym Centrum Kultury
Początki jesieni w PCK

Warsztatowo w PCK

Zakończyły się wakacje a wraz z nimi letni sezon w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.
Sierpień zakończyliśmy hucznie, rodzinną imprezą Babie Lato, podczas której każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. Były warsztaty z carvingu, papieroplastyka a na zakończenie koncert zespołu Muzyka Końca Lata. W
sierpniu zorganizowane także zostały Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny w Skacie, na które zjechało się wielu
graczy z całej Polski. Spośród nich wyłoniono najlepszych a nagrody wręczał starosta Powiatu Strzeleckiego,
Józef Swaczyna.

Trwają zajęcia zumby- co poniedziałek o godzinie 18.00 można pokręcić biodrami do gorących rytmów a przy
okazji zrzucić trochę kalorii. Już niedługo, we wtorek 16 września ruszają zajęcia Hip Hop Kids oraz zajęcia
taneczne Popping, prowadzonego przez instruktora Łukasza „Ufo” Łukomskiego. Trwają również zapisy dla
wszystkich dzieci i młodzieży w wieku 10-14 lat na kółko taneczne, natomiast 25 września o godzinie 17.00
na płatne warsztaty kulinarne zaprasza Galeria O!Jejku. We wtorki, podobnie jak w zeszłym roku szkolnym
prowadzone będą warsztaty plastyczne z Anią Szmigoń – start w październiku, natomiast już dzisiaj można
się na nie zgłaszać do PCK. Również od września Galeria O!Jejku rozpoczyna zapisy na cykl warsztatów dla
dzieci, w szczególności zaś chłopców pt.: „Pomysłowy Dobromir”, które organizowane będą w poniedziałkowe popołudnia w kawiarence PCK. We wtorki oraz czwartki Powiatowe Centrum Kultury będzie organizowało
warsztaty komputerowe dla seniorów, zaś w środy zapraszamy na chwilę skupienia i relaksu podczas Yogi. 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.

Przed nami kolejny miesiąc kulturalnych spotkań i zajęć.

15 września o godzinie 17.00 Powiatowa
Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie
autorskie z Panem Markiem Szołtyskiem – śląskim pisarzem, dziennikarzem,
historykiem, autorem książek związanych z
kulturą i kuchnią śląską.
Wstęp wolny!

Zapraszamy także do Regionalnej Izby Tradycji, w chwili obecnej prezentowana jest tam wystawa Efekty
Więziennej Izolacji, której autorem jest dr Mariusz Snopek z Uniwersytetu Opolskiego. Wystawa prezentuje
prace wykonane przez więźniów osadzonych w zakładach karnych. Wystawę można oglądać do 30 września.
W związku z trwającym ciągle napływem do Centrum starych przedmiotów oraz otrzymywaniem zgłoszeń z
chęcią ich oddania przedłużamy Zbiórkę Eksponatów do końca września.
Wszystkie informacje na temat nadchodzących imprez oraz warsztatów, a także relacje z przeprowadzonych
już przedsięwzięć można znaleźć odwiedzając naszą stronę internetową www.centrum-kultury.eu oraz nowy
profil na facebooku:
www.facebook.com/PowiatoweCentrumKulturyStrzelceOp
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ST A R O S T Y S T R Z E L E C K I E G O
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2

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
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 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 Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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
Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Zastrzegamy sobie prawo skracania
tekstów. Materiałów
nie zamówionych nie zwracamy.
Druk: Drukarnia „PRO MEDIA”
45-125 Opole, ul. Składowa 4,
tel. 77/4428008, fax 77/4428009

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.
z 2013 poz. 687 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że dnia 29 sierpnia 2014r. na wniosek Burmistrza Ujazdu – 47-143 Ujazd, Sławięcicka 19, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej pn. rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 105758O
Kolonia w Jaryszowie, na działkach z obrębu ewidencyjnego Jaryszów, ark.m.1,
o następujących numerach:
1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiący pas drogowy
- 176/2 (działka 176/2 o pow. 0,0141 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki 176 na działki 176/1, 176/2 i 176/3; działka nr 176/1 o pow. 0,0253
ha i działka 176/3 o pow. 0,0126 ha – pozostają we władaniu dotychczasowego
właściciela)
- 79/1 – istniejący pas drogowy ul. Kolonia Jaryszowska,
- 79/4 (działka 79/4 o pow. 0,1557 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale
działki 79/2 na działki 79/3 i 79/4; działka nr 79/3 o pow. 0,0203 ha– pozostaje
we władaniu dotychczasowego właściciela),
- 174/1 (działka 174/1 o pow. 0,0006 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po
podziale działki 174 na działki 174/1 i 174/2; działka nr 174/2 o pow. 0,4334
ha– pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),
- 173/1 (działka 173/1 o pow. 0,0111 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po
podziale działki 173 na działki 173/1 i 173/2; działka nr 173/2 o pow. 0,3049
ha– pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),
- 172/1 (działka 172/1 o pow. 0,0022 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po
podziale działki 172 na działki 172/1 i 172/2; działka nr 172/2 o pow. 0,0668
ha– pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),
- 155/1 (działka 155/1 o pow. 0,0148 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po
podziale działki 155 na działki 155/1 i 155/2; działka nr 155/2 o pow. 1,2932
ha– pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),
- 149/1 (działka 149/1 o pow. 0,0079 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po
podziale działki 149 na działki 149/1 i 149/2; działka nr 149/2 o pow. 0,2501
ha– pozostaje we władaniu dotychczasowych właścicieli),
- 148/1 (działka 148/1 o pow. 0,0008 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po
podziale działki 148 na działki 148/1 i 148/2; działka nr 148/2 o pow. 0,0202
ha– pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),
- 143/1 (działka 143/1 o pow. 0,0037 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po
podziale działki 143 na działki 143/1 i 143/2; działka nr 143/2 o pow. 0,1773
ha– pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),
- 142/1 (działka 142/1 o pow. 0,0051 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po
podziale działki 142 na działki 142/1 i 142/2; działka nr 142/2 o pow. 0,2249
ha– pozostaje we władaniu dotychczasowych właścicieli),
- 138/1 (działka 138/1 o pow. 0,0128 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po
podziale działki 138 na działki 138/1 i 138/2; działka nr 138/2 o pow. 0,6696
ha– pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),
- 134/5 (działka 134/5 o pow. 0,0160 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po
podziale działki 134/2 na działki 134/5 i 134/6; działka nr 134/6 o pow. 0,6580
ha– pozostaje we władaniu dotychczasowych właścicieli),
- 134/3 (działka 134/3 o pow. 0,0020 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po
podziale działki 134/1 na działki 134/3 i 134/4; działka nr 134/4 o pow. 0,0063
ha– pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),
- 78/1 (działka 78/1 o pow. 0,0243 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale
działki 78 na działki 78/1 i 78/2; działka nr 78/2 o pow. 2,3187 ha– pozostaje
we władaniu dotychczasowego właściciela),
2. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiący teren
niezbędny – działki nr 122 i 79/3.
3. teren niezbędny w liniach rozgraniczających pas drogowy – działka nr 79/1.
Z dniem zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o
gospodarce nieruchomościami.
W terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia można w Starostwie
Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany,
ul.Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211, (w godzinach pn.800÷1600, wt.-pt.730÷1530), zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy.
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 8 września 2014r. do 29 września 2014r.
z up. Starosty
Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

20-latek podrabiał pieniądze

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

Ścieżka rowerowa otwarta

OBWIESZCZENIE

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

Strzeleccy policjanci zatrzymali 20-latka, który chciał zapłacić podrobionym banknotem w jednym ze sklepów na terenie miasta. Sprzedawca rozpoznał fałszywe 100 złotych
i wezwał policjantów.
Pracujący na miejscu policjanci ustalili, że mężczyzna chciał puścić w obieg podrobiony banknot 100- złotowy wykorzystując do tego swojego młodszego brata. To
właśnie on miał zapłacić za zrobione w sklepie zakupy. Sprzedawca rozpoznał fałszywkę
i natychmiast poinformował policję.
Sprawą zajęli się kryminalni. Kiedy policjanci weszli do mieszkania 20-latka, znaleźli
tam sprzęt służący do drukowania banknotów. Tego samego dnia mężczyzna usłyszał
zarzut podrabiania oraz puszczania w obieg fałszywych pieniędzy.
Prokuratur zastosował wobec 20-latka dozór policyjny. Taki czyn zagrożony jest karą
nie krótszą niż 5 lat albo karą 25 lat pozbawienia wolności.

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.

29 sierpnia br. o godzinie 10.00 w obrębie wjazdu do Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice S.A
nastąpiło oficjalne oddanie do użytku ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Zdzieszowice – Leśnica. Inwestycja o łącznej wartości
988.970,00 zł realizowana była w latach 2012 – 2014 przez Powiat Strzelecki i Gminę Leśnica, przy
wsparciu spółki ArcelorMittal.
O szczegółach realizacji tej inwestycji pisaliśmy już w jednym z numerów naszego dwutygodnika.

Otwarte Mistrzostwa
Opolszczyzny w skacie
W dniu 31.08.2014 r. w Powiatowym
Centrum Kultury w Strzelcach Podolski zostały
rozegrane Indywidualne Otwarte Mistrzostwa
Opolszczyzny w skacie. Na starcie stanęło 89
zawodników z terenu województwa opolskiego
oraz śląskiego. W turnieju zagrało 15 zawodników z powiatu strzeleckiego. Zostały rozegrane
3 serie po 36 rozdań. Najlepszy okazał się
zawodnik naszego powiatu Jan Jońca (LZS
Leśnica). W czasie turnieju na sali panowała
sportowa atmosfera. Został rozwieszony baner
naszego powiatu a 15 najlepszych zawodników
otrzymało pamiątkowe gadżety promojące
nasz powiat. Najlepszym zawodnikiem gminy
Strzelce Opolskie został Henryk Cytera uhonorowany pucharem Burmistrza Strzelec Opolskich.

Nagrodę ufundowaną dla zawodnika sekcji
Gminy Zawadzkie otrzymał Antoni Świtała
(GOSiT Zawadzkie). Nagrody w turnieju ufundowali: Wojewoda Opolaki, Starosta Strzelecki
oraz burmistrzowie Strzelec Opolskich oraz
Zawadzkiego. Na zakończeniu turnieju obecni
byli wicemarszałek województwa opolskiego
Roman Kolek oraz starosta strzelecki Józef
Swaczyna, którzy wręczyli nagrody najlepszym
zawodnikom.
W imieniu Zarządu Opolskiego Związku
Skata składam gorące podziękowania za udostępnienie wspaniałego obiektu i dobre przygotowanie imprezy. Myślimy, że nie był to ostatni
kontakt ze skatem.
Franciszek Świtała

Strzelce Opolskie dn. 01.09.2014r.

STAROSTA STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn.
zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 29 sierpnia
2014r. na rzecz TRU-FLEX Sp. z o.o., ul. Sławiecicka 19, 47-143 Ujazd, decyzji
administracyjnej Nr 334/14 o pozwoleniu na budowę:
zakładu produkcyjnego (produkcja komponentów dla przemysłu samochodowego)
firmy TRU-FLEX Sp. z o.o., złożonego z:
hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową,
- portierni,
- budynku pompowni,
- zbiornika na wodę p.poż.,
- stacji trafo,
- wewnątrzzakładowych sieci zewnętrznych: deszczowa, sanitarna, elektryczna,
wodociągowa, gazowa,
- muru oporowego,
- infrastruktury drogowej:
- place manewrowe z dojazdem,
- parkingi dla samochodów osobowych z dojazdem i miejscem postojowym dla
samochodu ciężarowego z dojazdem,
- dwóch zjazdów z drogi gminnej,
z niezbędną infrastrukturą techniczną,
w Zimnej Wódce przy ul. Europejskiej na działkach nr: 29/21, 29/23, 28/7, 26/3,
29/8, 26/1, 30/3, 28/2.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
– Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro,
pokój nr 211 (w godzinach pn. 8.00÷16.00, wt.-pt. 7.30÷15.30),
można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.
z up. Starosty
TERESA WANECKA
Naczelnik Wydziału Architektoniczno – Budowlanego

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
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością dziś składamy najserdeczniejsze życzenia kolejnym
mieszkańcom powiatu strzeleckiego,
którzy w ostatnim czasie świętowali swoje
okrągłe urodziny .
Wszystkich odwiedzili z kwiatami,
gratulacjami, okolicznościowym upominkiem, a przede wszystkim z najserdeczniejszymi życzeniami z okazji tak zacnych
jubileuszy przedstawiciele władz Powiatu
Strzeleckiego.
Starosta strzelecki Józef Swaczyna,
wicestarosta Waldemar Gaida oraz Waldemar Bednarek, członek Zarządu Powiatu
życzenia Jubilatom przekazywali nie tylko
w imieniu władz samorządu, ale i całej
społeczności Powiatu Strzeleckiego.
Troje Jubilatów to mieszkańcy Poręby - Pan Józef Sosna, najstarszy w tym
gronie 95-latek oraz dwie 90-latki: Pani
Maria Gertruda Guz i Pani Leontyna
Ćwiertnia, która obchodziła 90 urodziny
23 sierpnia

Pan Józef Sosna, mieszkaniec Poręby,
jubileusz 95 urodzin obchodził 5 sierpnia

Pan Jan Wróbel, mieszkający w Piotrówce, 90 urodziny obchodził 23 sierpnia

Pani Maria Gertruda Guz, mieszkanka Poręby jubileusz 90-lecia świętowała 31 sierpnia

Pani Rozalia Pakosz, mieszkanka Poznowic, 95 lat skończyła 30 sierpnia

Pani Lucja Franciszka Glik, mieszkanka Kadłuba, 90 urodziny obchodziła 6 września

Do wszystkich ciepłych słów, jakie Jubilaci usłyszeli z okazji swoich urodzin dołączamy i swoje: długich jeszcze,
wspaniałych lat w jak najlepszym zdrowiu, samych słonecznych dni, bez trosk, za to pełnych uśmiechu i szczęścia.

Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2013
SYSTEM STERUJĄCY PRACĄ SIŁOWNIKÓW
DO REKTYFIKACJI BUDYNKÓW
produkowany przez firmę SAWIM
OPIS PRODUKTU/USŁUGI
System obsługuje do 200 siłowników hydraulicznych i służy do
prowadzenia całego procesu prostowania budynków pochylonych w wyniku działania np. szkód górniczych bądź procesów
podmywania budynków. Tylko w bieżącym roku przy użyciu
naszego systemu firma MPL Katowice Sp. z.o.o wyprostowała
15 budynków na terenie Górnego Śląska.

DANE FIRMY:
SAWIM W. Błaut-Bonowicz, M. Łukasiewicz S.J.
ul. Sosnowa 7/36b
47-100 Strzelce Opolskie
PTI
ul. Wiejska 13, Przywory
Tel. 77 543 23 08, 501 615 732, 509 989 623
www.sawim.com.pl
Reklama jest nagrodą w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2013 w kategorii działalność produkcyjna

