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BEZPŁATNY DWUTYGODNIK SAMORZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

Powiat Strzelecki to Samorząd od Serca

6 czerwca 2018 roku w Warszawie
ogłoszono wyniki 3. edycji konkursu
Samorząd od Serca. Organizatorzy
kampanii „Ciśnienie na Życie. Pierwsza
pomoc w zawale” wyróżnili najciekawsze programy zdrowotne opracowane i
wdrożone na przestrzeni 2017 roku w
dziedzinie profilaktyki chorób układu
krążenia zgłoszone w konkursie.
W gronie laureatów znalazł się również Powiat Strzelecki – za Białą Sobotę, która po raz czwarty
została zorganizowana 7 października ub.r.
W ciągu wszystkich czterech edycji tej akcji profilaktycznej
łącznie udzielono 315 porad kardiologicznych, a w roku 2017 –
88, a w sumie przebadano wówczas 297 osób.

Z ostatniej chwili
Podczas konferencji prasowej wojewody opolskiego 12
czerwca br. została ogłoszona lista beneficjentów, którzy uzyskają dofinansowanie z Rządowemu
Programowi na Rzecz Rozwoju
oraz Konkurencyjności Regionów
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
Mamy doskonałą wiadomość
dla mieszkańców: Powiat Strzelecki znalazł się wśród samorządów,
które otrzymają środki na inwestycje drogowe. Dofinansowanie
będzie wysokie: 70 proc. do inwestycji w Zalesiu Śląskim i 80 proc.
do inwestycji na Górze św. Anny!

Nagrodę – dyplom i kryształowe serce – w imieniu naszego samorządu powiatowego odebrali w Warszawie Ewelina Jelito Sekretarz Powiatu
i Waldemar Gaida członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego, pomysłodawca Białej Soboty w naszym powiecie.
Więcej czytaj na str. 5

Mamy dofinansowanie na drogi!
Tym bardziej to cieszy, że wartość
obu zadań to pokaźne kwoty, w
dodatku oba to wspólne zadania
naszego samorządu powiatowego
i samorządu gminy Leśnica.
Jakie zadania otrzymają doﬁnansowanie?
Pierwsze – które będzie realizowane wspólnie z gminą
Leśnica – to etap 2 projektu pn.
„Poprawa dostępu do Centrum
Pielgrzymkowo - Rekreacyjno
- Turystycznego Góra św. Anny
poprzez usprawnienie komunikacyjne drogi powiatowej 1808
O DW 409 – Zdzieszowice”.
To bardzo istotne z punktu wi-

dzenia obu samorządów zadanie,
bo ściśle związane jest z projektem, który ma ożywić ten pomnik
historii dzięki organizacji wielu
imprez kulturalnych, nie ograniczających się do upamiętniania
kolejnych rocznic ważnych wydarzeń historycznych, zwłaszcza Powstań Śląskich, a przede
wszystkim - wzmocnić potencjał
turystyczny tego terenu. Nowe zagospodarowanie dwóch zabytkowych obiektów na obszarze Góry
Św. Anny: Amfiteatru i Pomnika
Czynu Powstańczego nie przyniesie jednak spodziewanego efektu,
jeśli nie ułatwi się dostępu turystom. A ci spodziewają się przede

wszystkim dogodnego dojazdu.
Wartość tej inwestycji to blisko
2,5 miliona złotych, w tym dofinansowanie ma wynieść ponad 1,9
mln zł.
Drugie zadanie to „Przebudowa drogi powiatowej 1435 O
Zalesie Śl. - Kędzierzyn-Koźle
na odcinku Zalesie Śląskie Cisowa oraz drogi powiatowej
1401 O Zdzieszowice - Leśnica Zalesie Śląskie na odcinku ulicy
Strażackiej w Zalesiu Śląskim”.
Zadanie obejmuje przebudowę
ponad 3 km dróg powiatowych
dróg powiatowych od drogi wojewódzkiej DW 426 (Zawadzkie –

Strzelce Opolskie – Olszowa – Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle)
do ronda w Zalesiu Śląskim do
granicy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego (kierunek Cisowa).
Wartość tej inwestycji to ponad 7,1 miliona złotych, a dofinansowanie wyniesie 5 mln zł.
Te dwie inwestycje Powiatu
Strzeleckiego znalazły się wysoko
na liście rankingowej: zadanie w
Zalesiu Śląskim na miejscu drugim, a na Górze św. Anny – na
miejscu dziesiątym.
W następnym numerze – szerzej o tych inwestycjach.
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Sesja Rady Powiatu

Jest absolutorium – radni jednomyślni

Na sesji zwołanej na 30 maja br.
radni podjęli uchwałę najważniejszą
dla Zarządu Powiatu Strzeleckiego:
jednogłośnie udzielili mu absolutorium.
Gdyby podjęli inną decyzję, byłoby to
równoznaczne ze złożeniem wniosku
o odwołanie zarządu. Wprawdzie nie
była to pierwsza z uchwał podjętych na
tej sesji, ale jak wspomniano – najważniejsza.
Jej przyjęcie poprzedziło głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu
Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na
dzień 31 grudnia 2017 roku
(16 radnych było „za”, 1 wstrzymał
się od głosu) oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Strzeleckiego, sporządzonego na dzień
31 grudnia 2017 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017.
Jak przypomniał w tym miejscu przewodniczący Rady Powiatu Stanisław
Krawiec: - Otrzymaliśmy pozytywną
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017 oraz uchwałę Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Strzeleckiego z
dn. 9 maja 2018 w sprawie:
1. Rozpatrzenia rocznego sprawozdania
finansowego Powiatu Strzeleckiego
sporządzonego na dzień 31 grudnia
2017 r., sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za rok 2017 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
o tym sprawozdaniu oraz informacji o
stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
na dzień 31 grudnia 2017 r.
2. Przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzeleckiego. Dodajmy w tym miejscu,
że również Skład Orzekający RIO
w Opolu wydał pozytywną opinię o
wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu za rok
2017.
Te pozytywne opinie RIO, a także
wszystkich komisji problemowych Rady
Powiatu na temat projektów wszystkich
uchwał okołobudżetowych, stały się podstawą do udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. Strzeleckiego. Zanim te
uchwały przegłosowano - słowa podziękowania dla Skarbnik Powiatu i całego
zespołu za „wspaniałą pracę, której rezultatem są pozytywne opinie wydane przez
RIO”, skierowały zarówno przewodnicząca Komisji Budżetu Aleksandra
Labus-Gałuszka, jak i przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej Gabriela Szendzielorz.
W imieniu Zarządu głos zabrał starosta Józef Swaczyna: - Dziękuję Radzie
za jednomyślność. Radni obecnej kadencji, mimo że należą do różnych ugrupowań politycznych, to jednak w swoich
decyzjach kierują się wyłącznie dobrem
mieszkańców. Dodam, że w marcu pojawiły się wyniki badań CBOS na temat
działalności samorządów i okazało się, że
prawie 70 proc. Polaków wyraziło swoje
zadowolenie z ich pracy. Takich wyników
poparcia społecznego dawno nie miała
żadna grupa społeczna. Dla porównania
dodam, że Sejm i Senat ma tylko 27 proc.
poparcia. Świadczy to, że sprawdziło się
funkcjonowanie samorządów na przestrzeni ostatnich lat. Moim zdaniem znalazłoby się również parę obszarów, które
powinny wrócić we władanie samorządu
powiatowego. Mam tutaj na myśli m.in.
Powiatową Państwową Stację Sanitarno
Epidemiologiczną, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Komendę
Powiatową Policji. Dziękuję pracownikom Wydziału Finansowego Starostwa,
Prezydium Rady za życzliwość oraz
wszystkim radnym za mobilizację Zarzą-

du, aby mógł jeszcze wydajniej pracować.
Jak wcześniej wspomniano, te uchwały nie były pierwszymi podczas ostatniej
sesji, wróćmy zatem do porządku obrad.
Po przedstawieniu przez starostę
J. Swaczynę informacji z prac Zarządu
Powiatu Strzeleckiego w okresie międzysesyjnym, nawiązał do niej radny Jan
Bogusz, zwracając się z pytaniem o to,
kto został wyznaczony na członka Rady
Nadzorczej PKS S.A. w Strzelcach Opolskich oraz o efekt spotkania Wicestarosty
z Burmistrzem Zawadzkiego nt. Kanału
Hutniczego.
Starosta J. Swaczyna: - Na Walnym
Zgromadzeniu PKS S.A została wybrana
nowa Rada Nadzorcza. Przypomnę, że
dwóch członków Rady wskazuje organ
założycielski, czyli Powiat Strzelecki zostali nimi Dariusz Zajdel oraz Elżbieta
Mikitów-Pakura, natomiast z ramienia
Związku „Jedź z nami” – Piotr Szendzielorz.
Wicestarosta Janusz Żyłka odpowiedział na drugie pytanie radnego Bogusza: - W spotkaniu, które odbyło się
w terenie, uczestniczył również zastępca
Dyrektora Wód Polskich, oddział w Warszawie. Chcieliśmy naświetlić problem,
rozważaliśmy temat nie tylko kanału, ale
także Małej Panwi. Generalnie problem z
kanałem nie istniałby, gdyby Wody Polskie (wcześniej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej) przywiązywały wagę
do zabezpieczenia Małej Panwi. Na postawie nowej ustawy Prawo Wodne, wraz
z gminą Zawadzie sporządzimy wniosek o
przejęciu Kanału Hutniczego przez Wody
Polskie. Ze zgromadzonych przez prof.
Szulca materiałów wynika, że Kanał nie
jest zbiornikiem sztucznym, a wypływem
naturalnym, co więcej uzasadnionym historycznie. Jeśli otrzymamy negatywną
decyzję, będziemy się odwoływać.
Radny Joachim Szostok: - Czy na
spotkaniu z burmistrzem Zawadzkiego
był poruszany temat przebudowy drogi ul.
Opolskiej w Żędowicach? Na jakim etapie
są prace?
Wicestarosta J. Żyłka: - Spotkanie
dotyczyło stricte wniosku w sprawie Kanału Hutniczego. Wiem, że kończą się
prace w Kielczy, rozpoczęły się również
prace nad przygotowaniem dokumentacji
projektowej na II etap inwestycji w Żędowicach. Zwróciłem się z prośbą do Marszałka Województwa Opolskiego o przygotowanie informacji nt. inwestycji w
tych miejscowościach oraz Zawadzkiem i
Kolonowskiem.
Radny Andrzej Wróbel: - Zarząd
Powiatu na wniosek Dyrektora Szpitala
Powiatowego w Strzelcach Opolskich
popartą opinią dendrologa wyraził zgodę
właścicielską na wycinkę 55 drzew. Niejednokrotnie wspominałem o istniejącym
problemie, bardzo cieszę, że Zarząd i Dyrektor zdecydowali się na takie działania.
Ponadto chciałbym się odnieść do decyzji
Zarządu, który wyraził zgodę na wykorzystanie Amfiteatru w Górze Św. Anny
jako miejsca ślubu. Cieszy mnie fakt, że
taka formuła odbywa się na terenie naszego powiatu. Proponuję, żeby za zgodą
pary młodej, która to planuje, zostało to
upublicznione i rozpowszechnione (zgodę
musi jeszcze wyrazić burmistrz Leśnicy –
przyp. red.). Ustosunkuję się również do
wyrażenia zgody na wniosek Komendanta
Chorągwi Śląskiej ZHP o wykorzystanie
terenu Pomnika Czynu Powstańczego na
Górze Św. Anny na organizację uroczystego apelu podsumowującego LV Odrzański
Spływ Wiosenny Szlakami Powstań Śląskich. Łącząc to z ostatnim incydentem,
który miał miejsce podczas obchodów,
myślę, że Zarząd, jako użyczający obiekt,
powinien zastrzec, że za wszelkie wypadki odpowiedzialność ponosi organizator.

Tradycją stało się, że podczas sesji Rady Powiatu władze naszego samorządu powiatowego honorują dyplomami i bukietami kwiatów te osoby, które swoimi dokonaniami rozsławiają Powiat Strzelecki.
Na sesji 30 maja br. gratulowano wyróżnień: Pani Jolancie Drochomireckiej Skarbnik Powiatu Strzeleckiego za prestiżowe wyróżnienie w rankingu „Perły Samorządu 2018”w kategorii powiatów od 60 do 120 tys.
mieszkańców; Państwu Angeli i Ryszardowi Szewczykom, , którzy w plebiscycie NTO zdobyli tytuł „CZŁOWIEK
ROKU 2017” w kategorii Kultura za wieloletnią działalność na rzecz kultywowania i pielęgnowania kultury
i gwary śląskiej; Panu Rajmundowi Adamtzowi, laureatowi konkursu „Opolska Marka 2017” w kategorii
Innowacyjny Produkt za produkcję płyt warstwowych ARPANEL. Dwóm radnym Powiatu Strzeleckiego: Panu
Janowi Boguszowi oraz Panu Stefanowi Szłapie gratulowano z okazji otrzymania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa opolskiego”.
Starosta J. Swaczyna: - Zarząd Powiatu wydaje jedynie zgodę na organizację imprezy, pełną odpowiedzialność ponosi organizator.
Po tej dyskusji przewodniczący
Rady Powiatu S. Krawiec poprosił przewodniczących komisji problemowych o
przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
rocznego z wykonania planu finansowego
za rok 2017 samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej, dla którego
organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata
J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a radni jednogłośnie uchwałę przyjęli, podobnie jak kolejną
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Szpitala Powiatowego im.
Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach
Opolskich, za okres od 1 stycznia 2017 r.
do 31 grudnia 2017 r.
Następny punkt obrad to przyjęcie rocznego sprawozdania za rok 2017
z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem, złożonego przez jednostkę prowadzącą WZT
– Prowincję Zgromadzenia Braci Szkół
Chrześcijańskich w Kopcu oraz ocena
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem w 2017.
Przewodniczący Komisji edukacji,
która szczegółowo zajmowała się zagadnieniem, Waldemar Bednarek: - W ubiegłym roku w Warsztatach uczestniczyło
35 osób. Po raz kolejny przekonaliśmy
się, że rotacja jest niewielka. W 2017
roku przybyło 4 nowych uczestników,
zakwalifikowanych zgodnie z procedurami. Należałoby wspomnieć, o ogromie
pracy, jaki wkładają pracownicy WZT.
Można to zauważyć chociażby po bardzo
dobrym przygotowaniu społecznym i zawodowym uczestników, korzystających z
siedmiu podstawowych pracowni terapeutycznych, z których kolejno korzystają.
rotacji. Na działalność WZT przeznaczono w ub.r. ok. 630 tys. zł, Powiat Strzelecki wspiera Warsztaty w wysokości 10
proc. tej kwoty. Rehabilitacja uczestników
warsztatów odbywa się zgodnie z planem
działalności warsztatów, dobranym indywidualnie. PCPR w Strzelcach Opolskich
- jednostka nadzorująca funkcjonowanie
WTZ - nie dopatrzyła się żadnych uchybień w prowadzeniu działalności. Jako

przewodniczący komisji byłem wyrazicielem słów uznania w kierunku wszystkich
pracowników WTZ. Komisja pozytywnie
oceniła działalność prowadzoną przez placówkę za rok 2017.
Podobne opinie wyraziły pozostałe
komisje problemowe Rady Powiatu, a
radni jednogłośnie przyjęli uchwałę.
Tak samo przyjęta została następna
uchwała Rady Powiatu - w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
planu finansowego za rok 2017 samorządowej instytucji kultury, dla którego Organizatorem jest Powiat Strzelecki – Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach
Opolskich.
Radni byli też jednomyślni w zaopiniowaniu podziału województwa opolskiego na pięć okręgów wyborczych (nasz
powiat wraz z powiatem kędzierzyńsko-kozielskim tworzą jeden okręg, w którym w tegorocznych wyborach do Sejmiku Województwa wybierać będziemy 5
radnych – tak jak w poprzednich wyborach – przyp. red.).
Kolejna uchwała stanowiła nowelizację Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia
27 września 2017 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz
wysokości kosztów powstałych w razie
odstąpienia od usunięcia pojazdu – wszyscy radni byli „za”.
W tym miejscu obrad radni głosowali nad uchwałami okołobudżetowymi
i nad absolutorium dla Zarządu Powiatu,
o czym napisaliśmy na wstępie, po czym
przeszli do budżetu powiatu Strzeleckiego
na rok 2018.
Skarbnik Powiatu przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2021
oraz do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu
Strzeleckiego na rok 2018, a radni obie
uchwały przyjęli jednogłośnie.
W punkcie Interpelacje, zapytania,
wnioski i oświadczenia radny J. Szostok
poinformował o otrzymaniu pisma z Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa
Powiatowego skierowanego do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gliwicach, Zarządu Zlewni
w Opolu, z prośbą o przeprowadzenie
inwentaryzacji oraz oględzin drzew ros-

nących wzdłuż trasy spływu kajakowego
Małą Panwią i usunięcie drzew zagrażających życiu kajakarzy. Na spotkaniu w
gminie Zawadzkie sołtys Kielczy poinformował, że w trakcie spływu kajakowego na Zamościu przewróciło się drzewo
w tuż za przepływającym kajakiem. Z moich obserwacji wynika, że jest co najmniej
jeszcze jedno drzewo, które zagraża bezpieczeństwu. Zdjęcia, które otrzymałem
z Zarządu Zlewni w Opolu przedstawiają
wyłącznie koryto rzeki, a nie jego okolice.
Radny Ryszard Nocoń: - Zwracam
się z prośbą o przekazywanie radnym
zbiorczej comiesięcznej informacji, która
będzie określać miejsce, stan robót oraz
przewidywany czas zakończenia inwestycji na drogach powiatowych.
Radna A. Labus-Gałuszka: - W
imieniu PTTK Oddział Zakładowy Huta
Andrzej dziękuję Staroście Strzeleckiemu
za wsparcie finansowe w ramach patronatu w organizacji 37. zlotu na Regolowcu.
Mamy nadzieję na dalszą współpracę.
Radny J. Bogusz: - Kiedy zostanie
przeprowadzony przegląd pogwarancyjny
ścieżki pieszo-rowerowej w Szymiszowie
na odcinku od byłej szkoły podstawowej
do wysypiska śmieci? Ponadto zwracam
uwagę, że nie do końca zostały zrealizowane zadania związane z likwidacją zastoin po budowie kanalizacji w miejscowości Szymiszów.
Przewodniczący Rady Powiatu S.
Krawiec poinformował, że radni Andrzej Wróbel i Jan Bogusz otrzymali
odpowiedź na interpelacje zgłoszone na
ostatniej sesji.
Radny A. Wróbel: - Panie Starosto, dziękuję za udzielenie odpowiedzi,
niemniej jednak z informacji, że nie ma
możliwości obniżenia wysokości pobieranych opłaty lub jej całkowitej likwidacji,
nie mogę być w pełni zadowolony. Nadmienię, że Oddział Dziecięcy Szpitala
Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich rok 2017 zamknął
stratą 360.000 zł, w roku bieżącym również przynosi straty, co może być tego
powodem? Roczna kwota wpływu do budżetu szpitala z tytułu opłat ponoszonych
przez rodziców towarzyszących dzieciom
w szpitalu w roku 2017 wyniosła 19 445
zł. W związku z powyższym czekam na
rozporządzenie Ministra Zdrowia, które
unormuje sytuację w szpitalach.
Oprac. Marta Górka
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ZOSTAŃ
RODZINĄ ZASTĘPCZĄ
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Chodnik już jest!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich

Poszukuje osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

„…dziecko dla pełnego
i harmonijnego
rozwoju swojej
osobowości powinno
wychowywać się
w środowisku rodzinnym
w atmosferze szczęścia,
miłości i zrozumienia…”
(Konwencja Praw Dziecka)

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym
sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.”

(Jan Paweł II )

Czy wiesz, co czują dzieci, które zostały opuszczone przez własnych rodziców?
Co czują, gdy od urodzenia są
zaniedbywane, głodzone i maltretowane?
Jak zachowują się dzieci, które
straciły rodziców w wyniku choroby lub wypadku?
Co czują, gdy dorośli, którzy
powinni dać im bezpieczeństwo,
ciepło i miłość wywołują strach i
agresję?
Możesz im pomóc znaleźć DOM

Jeśli nie jest ci obojętny los dzieci, koniecznie przyjdź lub zadzwoń:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. B. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie, pokój nr 8
Tel. 77-461-33-81, e-mail: sekretariat@pcpr.strzelceop.pl, www.pcpr.strzelceop.pl

90-lecie OSP w Szymiszowie
12 i 13 maja strażacy z Szymiszowa
świętowali jubileusz 90-lecia powstania
swojej jednostki. Uroczystość ta rozpoczęła
się Mszą św., odprawioną przez ks. proboszcza F. Wójcika, w intencji wszystkich
żyjących i zmarłych strażaków. W jej sprawowaniu uczestniczył też ks. R. Nieszwiec,
powiatowy kapelan strażaków, który wygłosił bardzo poruszające Słowo Boże.
Po Mszy Św kolumna pocztów sztandarowych, strażaków oraz gości, przemaszerowała na teren wokół remizy w Szymiszowie. Tam na miejscu odbył się apel,
w czasie którego wręczono odznaczenia:
Złote i Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa, Medale za Wysługę Lat oraz
odznaczenia dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Szymiszowa.
Uroczystość uświetnili swoja obecnością
m.in. dh Jan Bogusz – członek Zarządu
Wojewódzkiego OSP RP, a także Radny
Powiatu Strzeleckiego, p.o. Komendanta Powiatowego PSP – mł. bryg. Damian
Glik, z-ca Burmistrza – pan Józef Kampa,
Przewodnicząca Rady Miejskiej – pani
Gabriela Puzik, a także Radni Rady Miejskiej, lokalni przedsiębiorcy, delegacje oraz
poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu
Gminy Strzelce Opolskie, zaproszeni goście, mieszkańcy Szymiszowa oraz druhny
i druhowie OSP w Szymiszowie. Zaproszeni goście w czasie okolicznych przemówień
złożyli życzenia oraz upominki.

Po apelu wszyscy zgromadzeni mieli okazję posilić się strażacką grochówką,
kawą i kołaczem. Na scenie zaprezentowała się orkiestra strażacka, a nieco później
publiczność rozbawił kabaret Zgrani Fojermani z Grodziska.
Pierwszy dzień świętowania zakończyła zabawa taneczna z zespołem Jackson.
Drugiego dnia na scenie zaprezentowały się przedszkolaki z Szymiszowa,
następnie uczniowie PSP w Szymiszowie,
a imprezę zakończyła biesiada z Alicją

I Krzysztofem. W tym samym czasie do
dyspozycji dzieci był dmuchany zamek,
a także stanowisko do malowania twarzy.
Przeprowadzono również kilka konkursów
z nagrodami, a niebywałą atrakcją dla,
przed wszystkim dzieci, była wizyta wozu
bojowego Państwowej Straży Pożarnej w
Strzelcach Opolskich.
Wszyscy zgromadzeni znów mieli
okazję posilić się kawą i kołaczem, a także
kiełbasą z grilla lub ogniska.

Wojewódzki Konkurs Plastyczny w Kadłubie

„Czas na legendy”

W dniu 7 czerwca 2018 roku w Zespole
Szkół Specjalnych w Kadłubie odbyło się
podsumowanie i rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie pod hasłem „Czas na legendy”.
Z zaproszenia na konkurs skorzystało 8 szkół specjalnych województwa
opolskiego były to szkoły z Kluczborka,
Dobrodzienia, Głubczyc, Nysy, Prudnika
, Kędzierzyna –Koźla, Opola i oczywiście
gospodarze z Kadłuba.
Na konkurs przesłano łącznie 58 prace,
z których Jury dokonało wyboru laureatów:
W kategorii klas I-III
Szkoła podstawowa klasy I - III
I miejsce – Julia Płonka, SOSW Kluczbork/ nauczyciel Małgorzata Brylska
II miejsce – Kamil Mateja, ZSS Kadłub/ nauczyciel Joanna Długosz
III miejsce – Milena Czech, SOSW
Kluczbork / nauczyciel Małgorzata Brylska
wyróżnienie – Dominik Suder, ZSS
Kadłub/ nauczyciel Joanna Długosz

Szkoła podstawowa klasy IV - VII
I miejsce – Krzysztof Jakwert, SOSW
Prudnik/ nauczyciel Katarzyna Mendruń
II miejsce – Rafał Chachoń, ZPS Nysa/
nauczyciel Beata Chmielewska
III miejsce – Jakub Winiarz, SOSW
Kluczbork/ nauczyciel Aldona Górka
wyróżnienie – Kacper Małek, SOSW
Prudnik/ nauczyciel Katarzyna Mendruń
wyróżnienie – Patryk Nieszwiec,
SOSW przy ZPE w Dobrodzieniu/ nauczyciel Krystyna Świder
wyróżnienie – Tatiana Kuriata, ZSS
Kędzierzyn – Koźle/ nauczyciel Joanna
Sowińska
Gimnazjum klasy I – III
I miejsce – Patryk Sojka, ZSS Kadłub/
nauczyciel Agnieszka Sepioło
II miejsce – Ewelina Dąbrowska, ZSS
Głubczyce/ nauczyciel Elżbieta Pączko
III miejsce – Marzena Kawa, ZSS
Głubczyce/ nauczyciel Dorota Pączko
wyróżnienie – Michael Sawoń nauczyciel ZSS Kadłub/ nauczyciel Marta Kapica

wyróżnienie – Adrian Nimpsz, ZSS
Opole/ nauczyciel Elżbieta Rupowska
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
I miejsce – Dawid Suszka, SOSW
Kluczbork/ nauczyciel Barbara Krupa
II miejsce – Mateusz Jacheć, ZSS
Głubczyce/ nauczyciel Joanna Cieślik
III miejsce – Katrin Panek, SOSW Dobrodzień/ nauczyciel Danuta Szafarczyk
wyróżnienie – Tomasz Morawski, ZSS
Głubczyce/ nauczyciel Joanna Cieślik
wyróżnienie – Przemysław Frydryszak, ZSS Kadłub/ nauczyciel Leszek Kosydor
Organizatorzy dziękują za tak liczny
udział w konkursie, wielkie zaangażowanie, ciekawie połączone techniki plastyczne i już dziś zapraszają na kolejną edycję
konkursu, która odbędzie się w przyszłym
roku. Koordynatorami konkursu były pani
Barbara Macygon i pani Monika Szendzielorz-Nowakowska.

W poniedziałek, 11 czerwca br., nastąpił na Piaskach odbiór zadania pn.
„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd – Kędzierzyn
– Koźle w m. Ujazd ul. Bolesława
Chrobrego”.

Zadanie polegało na budowie jednostronnego chodnika – nawierzchnię
stanowi betonowa kostka wibroprasowana, z tej samej kostki wykonane są
zjazdy do posesji - wraz z odwodnieniem.

Wartość robót to 267.975,29 zł brutto

Jedź z nami

W dniu 29 maja br. odbyło się XIV
posiedzenie Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z
NAMI”. Członkowie Związku zatwierdzili sprawozdanie finansowe
wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za rok 2017 oraz udzielili absolutorium Zarządowi Związku.
Przedmiotem dyskusji był dodatkowy przewóz uczniów, który jest
realizowany poza Urzędowym Rozkładem Jazdy na potrzeby szkół oraz
transport wykonywany w dni wolne
od zajęć lekcyjnych.

Podczas spotkania obecni byli:
Starosta Józef Swaczyna, Członek
Zarządu Powiatu Strzeleckiego Waldemar Gaida, Wójt Jemielnicy Marcin
Wycisło, Wójt Izbicka Brygida Pytel,
Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch,
Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz
Goc, Kierownik Referatu Inicjatyw
Gospodarczych i Promocji Henryk
Czempiel, Z gminy Kolonowskie
Piotr Leja z Wydziału Zamówień Publicznych, Burmistrz Gminy Leśnica
Łukasz Jastrzębski.

Nieodpłatna
Pomoc Prawna
Informacje na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna: http://bip.powiatstrzelecki.
pl/1055/258/harmonogram-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-terenie-powiatu-strzeleckiego.html.

Sobota robocza
Informujemy, że Wydział Komunikacji i Transportu - na stanowiskach związanych z rejestracją pojazdów oraz kasa - będzie czynny
w sobotę 23 czerwca w godzinach 9.00- 13.00, a nie 16 czerwca, jak
wcześniej informowano.
Zmiana spowodowana jest utrudnieniami w dostępie do systemu CEPiK 2.0, o czym poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.
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Z Erasmusem na Maltę
W roku szkolnym 2017/2018 nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
biorą udział w projekcie „Z językami bliżej Europy” w ramach pozyskanych środków finansowych w programie Erasmus +,
Edukacja Dorosłych - akcja 1 Mobilność
edukacyjna - Mobilność kadry edukacji
dorosłych. W kwietniu i w maju Kazimiera Malisz, Halina Kajstura oraz Andrzej
Szymanek szlifowali swoje kompetencje
z języka angielskiego na dwutygodniowym
kursie w szkole językowej ETI Malta. Kurs
ten wspiera m. in. rozwój umiejętności językowych nauczycieli oraz stwarza możliwości kontaktów z innymi podmiotami
dydaktycznymi, polskimi, jaki i zagranicznymi. Oprócz codziennej nauki języka był
czas na wzajemne poznawanie się, prezentację kultury swojego kraju, tradycji oraz
walorów turystycznych. W czasie wolnym
zwiedzali ciekawe miejsca na Malcie.

Projekt pn. ,,Wiem więcej – mogę więcej” realizowany przez Powiat Strzelecki w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 20142020. Wartość projektu 1.637.616,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich w
kwocie 1.391.973,60 zł, ze środków dotacji celowej w kwocie 163.761,60 zł.

Wiem więcej – mogę więcej

Wspomnienia z Malty:
Kazimiera:
„Archipelag Maltańskich wysp to miejsce o niesamowitych krajobrazach, historii, klimacie i kulturze. Wszystko to dane mi było poznać dzięki programowi Erasmus +.
W ramach programu uczęszczałam do szkoły językowej w St. Julian’s, mieście położonym nad Spinola Bay, gdzie mogłam rozwijać swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego. Podczas kursu poznałam wielu ciekawych ludzi z różnych stron świata, i miałam
okazję wymienić się doświadczeniami związanymi z pracą w różnych systemach edukacyjnych.
Dwa tygodnie, to wystarczająca ilość czasu, by zwiedzić większe, nieco mniejsze, a
także pomijane przez turystów atrakcje Republiki Malty. Archipelag maltańskich wysp ma
wiele do zaoferowania tym, którzy lubią: zabytki, historyczne, a nawet prehistoryczne miejsca, a przede wszystkim przepiękne nadmorskie krajobrazy. Największą atrakcją dla mnie
- fanki dzikiej i niezdeptanej butem turysty przyrody, były szlaki przy wybrzeżu, w pobliżu
przepięknych klifów, na których jedynymi żywymi istotami były zabłąkane psy i wygrzewające się na słońcu jaszczurki.
Program Erasmus +, umożliwił mi spędzenie niezapomnianych dwóch tygodni na Malcie. Wspaniałe krajobrazy, historia, klimat, a przede wszystkim ludzie zapewniły niesamowitą różnorodność wrażeń i wspomnień, których z pewnością nie zdołam nigdy zapomnieć
i do których będę często powracać. „

Dwudziestego ósmego maja br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich odbyły się
eventy podsumowujące tegoroczną realizację zajęć w ramach zadania 4 Podejmujemy
inicjatywę – organizujemy samych siebie
projektu pn. ,,Wiem więcej – mogę więcej”
współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej.
Uczniowie CKZiU przygotowali prezentację, w trakcie której przedstawili na
czym polegały ich zajęcia i czym się zajmowali. Pokazali opracowane przez siebie
biznesplany, a także opowiadali o swoich
planach na przyszłość związanych z założeniem własnej firmy. Pomysły na nie
były rozmaite, a tytuły biznesplanów – nie
pozbawione humoru: „Kto umarł, ten nie
żyje” – to motto zakładu pogrzebowego,
którego biznesplan przygotowały dwie Julie - Bugała i Januszowska. „Denne życie,
bezdenny żołądek” to z kolei motyw przewodni działalności przyszłej firmy promującej zdrowe życie i zdrową dietę. Kolejna,
o podobnym nieco profilu działalności to
Bodysfera, zwracająca się do przyszłych

klientów z ostrzegawczym przekazem: „bo
możesz mieć w życiu wymówki, albo wyniki!”
Uczniowie ZSO natomiast przygotowali spektakl pt. „Wielkie Dionizje”
składający się z 3 dramatów i 1 komedii.
Na tragedie składały się: Żywot Sokratesa,
Śmierć Spartakusa oraz Śmierć Cezara.
Czwartą etiudą była komedia Bogowie na
Rysach. Finał okazał się wyjątkowo udany,
a widownia i zaproszeni goście dodatkowo
w przerwie między występami mogli poczęstować się ciastem, kawą oraz typowo
greckimi przekąskami.
Finał realizowanych przez uczniów
zajęć w obydwu szkołach okazał się wyjątkowo udany - przyznaje Waldemar Gaida, uczestniczący w nich w obu szkołach
(a trzeba przyznać, że mimo wielu zaproszeń niewielu gości z nich skorzystało przyp. red.).
Już 13 oraz 15 czerwca br. w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
odbędą się kolejne eventy przygotowane
przez uczniów w ramach tego samego projektu.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów odpowiada na pytania
Składałem pięć raz reklamację
odkurzacza z tytułu gwarancji. Za miesiąc kończy się gwarancja i odkurzacz
znowu się zepsuł. Czy mogę otrzymać
w końcu nowy, składając kolejną reklamację z tytułu gwarancji? Słyszałem też
o rękojmi. Nie rozumiem czym różni się
rękojmia od gwarancji. Jakie są podstawowe różnice? Sprzedawcy najczęściej
odsyłają do gwaranta.
Rękojmia i gwarancja to dwa tryby
możliwości składania reklamacji, które
najczęściej posiadamy. Konsument ma
prawo skorzystać według swojego wyboru z rękojmi lub gwarancji. Podstawowe
różnice są następujące:
• Rękojmia przysługuje z mocy prawa,
gwarancja udzielana jest dobrowolnie
Prawo rękojmi wynika wprost z
kodeksu cywilnego i powstaje z mocy
prawa. Gwarancja z kolei ma charakter
umowny między stronami, jest dobro-

wolna, a jej powstanie uzależnione jest
od wydania dokumentu gwarancyjnego.
• Z tytułu rękojmi za towar odpowiada
sprzedawca, z tytułu gwarancji –
gwarant
• Rękojmia trwa dwa lata, gwarancja
ustalana jest umownie
Sprzedawca odpowiada z tytułu
rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed upływem dwóch lat,
a gdy chodzi o wady nieruchomości –
przed upływem pięciu lat od dnia wydania
rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym
jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać
ograniczona, nie mniej niż do roku od
dnia wydania rzeczy kupującemu. Czas
trwania gwarancji ustalany jest każdorazowo przez gwaranta i określony jest w
dokumencie gwarancyjnym . Na jeden
towar gwarancja może być roczna, na
inny nawet 30 – letnia (np. dachówki)
• Roszczenia z tytułu rękojmi są za-

zwyczaj inne niż z tytułu gwarancji
Z tytułu rękojmi kupujący może
żądać w pierwszej kolejności wymiany
rzeczy na nową – wolną od wad - czy
naprawy rzeczy wadliwej, w drugiej
kolejności obniżenia ceny czy też może
odstąpić od umowy. Roszczenia z tytułu
gwarancji wskazane są zawsze w dokumencie gwarancyjnym, w szczególności
obowiązkiem gwaranta może być zwrot
zapłaconej ceny, jej wymiana, naprawienie lub zapewnienie innych usług. Jako
konsumenci sprawdzajmy, czy korzystniejsze jest dla nas skorzystanie z rękojmi
czy gwarancji.
• Skorzystanie z rękojmi nie wyłącza
możliwości skorzystania z gwarancji i odwrotnie.
W tym przypadku skorzystanie kolejny raz z gwarancji nie gwarantuje wymiany odkurzacza, a po upływie 2 lat nie
pozostaną już żadne prawa. Dlatego lepiej
jest złożyć reklamację z tytułu rękojmi i
zażądać wymiany towaru na nowy. Od

wymiany towaru na nowy w przypadku
reklamacji z tytułu rękojmi 2-letni termin
odpowiedzialności sprzedawcy za towar
biegnie na nowo.
Kupiłam na pokazie kilka rewelacyjnych towarów i po namyśle odstąpiłam od umowy. Nie mogę jednak
odzyskać wpłaconej zaliczki w wysokości 1000 zł. Wzywałam przedsiębiorcę,
jednak bezskutecznie. Co mogę jeszcze
zrobić?
Są jeszcze inne możliwości pozasądowego dochodzenia swych praw oraz
droga sądowa. Można skorzystać z bezpłatnej pomocy Rzecznika Konsumentów, który może kierować wystąpienia
do przedsiębiorców i bardzo dużo spraw
kończy się po takich wystąpieniach pozytywnie. Można również skorzystać z
próby pozasądowego rozwiązania sporu
przez Inspekcję Handlową i złożyć wniosek o wszczęcie procedury pozasądowego

rozwiązania sporów konsumenckich. Jest
jeszcze możliwość złożenia wniosku do
Stałego Sądu Polubownego właściwego
ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.
Ostatecznością jest sąd powszechny,
ewentualnie można skorzystać z elektronicznego sądu w Lublinie, który ma
właściwość na teren całego kraju. Firmy
sprzedające produkty na pokazach bardzo
często stosują nieuczciwe praktyki rynkowe i jako Rzecznik zawsze przestrzegam
i proszę konsumentów o ostrożność, gdy
już udadzą się na pokaz. Jednocześnie
bardzo proszę konsumentów, którzy
otrzymują zaproszenia na pokazy o informowanie Rzecznika o miejscach i terminach pokazów przed pokazami. Pomoże
to uchronić wielu konsumentów przed
pochopnymi decyzjami, jak również odstąpić od „niechcianych” umów. Często
bowiem konsumenci przychodzą po pokazach, nie posiadając nawet dokumentacji i
nie wiedząc z kim zawarli umowę.
Małgorzata Płaszczyk-Waligórska
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Powiat Strzelecki
to Samorząd od Serca
dok. ze str. 1

- Już po raz drugi przyznano nam
to wyróżnienie, i szczerze mówiąc,
byliśmy nieco zaskoczeni, bo w gronie laureatów przeważały duże miasta, dysponujące znacznie większym
niż my budżetem – cieszy się Ewelina Jelito – W tym roku planujemy
kolejną edycję Białej Soboty. Termin
mamy już ustalony – będzie to 27
października, natomiast wcześniej, bo
17 października odbędzie się zapowiadana już prelekcja dr. n.m. Janusza Prokopczuka pt. „Zadbaj o swoje
serce”. Termin planowany na czerwiec
został przesunięty ze względu na inne
obowiązki doktora. Gorąco polecam
wszystkim mieszkańcom naszego
powiatu tę prelekcję. Podczas konferencji poprzedzającej uroczystość
wręczenia wyróżnień Samorząd od
serca usłyszeliśmy wykład o naszych
– ogólnospołecznych - zaniedbaniach
zdrowotnych, wśród których przeważa
brak ruchu! To staje się coraz częstszą
przyczyną zawałów serca u młodych
ludzi, nawet dwudziestolatków, a tak
młody wiek z kolei może być powodem nierozpoznania tej choroby.
Właśnie dlatego powinniśmy zadbać
o swoje zdrowie w najprostszy sposób: trzeba więcej się ruszać i ćwiczyć
choćby 15 minut dziennie, inaczej
„zasiedzimy się” zupełnie.
Wracając do naszej piątej edycji
Białej Soboty: zakres porad specjalizacji lekarzy nie zmieni się w stosun-

ku do ubiegłego roku, jednak chcemy
wprowadzić pewne novum – w jednym dniu będziemy prowadzić zapisy
do lekarzy-specjalistów w godzinach
popołudniowych, by umożliwić zarejestrowanie się tym mieszkańcom naszego powiatu, którzy pracują zawodowo i nie mogą skorzystać z zapisów
do lekarzy przed południem.
- Doceniono nasze zaangażowanie
w tę prozdrowotną akcję dla mieszkańców naszego powiatu i zaproszono nasz samorząd do uczestnictwa w
konkursie podsumowującym rok 2017
– podkreśla Waldemar Gaida, inicjator nie tylko pierwszej Białej Soboty
w roku 2014, ale i gorący zwolennik
następnych. – W tym roku Białą Sobotę powtórzymy po raz kolejny, bo
kolejki do lekarzy są ogromne. Według informacji z http://www.medbiz.
pl/poradnia-kardiologiczna-opolskie/
najkrótszy czas oczekiwania na poradę kardiologa to 312 dni (to dane za
marzec br.), a szacowany najbliższy
termin wizyty to 22 sierpnia 2019!
Krótsza jest kolejka do urologa – „tylko” 191 dni (wg tego samego portalu).
Biała Sobota w Powiecie Strzeleckim to ogromna szansa dla naszych
mieszkańców: BEZ kolejek; BEZ
opłat, za to z BEZpłatnymi badaniami
zleconymi przez specjalistów. Warto z
tego skorzystać, do czego serdecznie
zachęcam.
(mg)

Pod patronatem medialnym dwutygodnika „Powiat Strzelecki”

Turniej św. Jacka
Otwarcie Turnieju

Już kolejny raz na tym lokalnym
mundialu (formułą będzie jak zwykle
nawiązywać do Finałów Mistrzostw
Świata w Piłce Nożne)j spotkały się
reprezentacje szkół podstawowych,
gimnazjalnych, ponadpodstawowych
i wyższych diecezji: częstochowskiej,
katowickiej, gliwickiej i opolskiej,
którym patronuje św. Jacek. Od początku turniejowi przyświeca naczelna
zasada rywalizacji w duchu fair play. W
zasadzie obowiązuje ona na wszystkich
boiskach świata, ale… wszyscy wiedzą,

jak wygląda rzeczywistość.
Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe zaczęły swoje mistrzostwa – w
których uczestniczyło 15 zespołów - we
wtorek 12 czerwca w strugach deszczu.
Natomiast w drugi dzień rozgrywek, czyli w środę 13 czerwca – na
boisku spotka się 16 reprezentacji
gimnazjów.
W następnym numerze naszego
dwutygodnika podamy wyniki rozgrywek.

Rozgrywki w deszczu
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Sukcesy naszych uczniów
Zwycięzcy konkursów przedmiotowych
Gimnazjum Dwujęzycznego
29 maja 2018 r. w Filharmonii
Opolskiej odbyła się uroczysta gala
podsumowująca wojewódzkie konkursu przedmiotowe przeprowadzone
w roku szkolnym 2017/2018. Podziękowania i gratulacje z rąk Opolskiego
Kuratora Oświaty, pana Michała Sieka
oraz Opolskiego Wicekuratora Oświaty, pana Artura Zapały otrzymali laureaci tegorocznej edycji konkurów
przedmiotowych. Wśród grona wyróżnionych znaleźli się również uczniowie Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego w Strzelcach Opolskich:
Ewa Biernat – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego
Magdalena Jendrosek - laureatka
Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego oraz Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego
Anna Kot - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego
Tomasz Kustra – laureat Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego
Kajetan Nocoń - laureat Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego i

Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego
Agnieszka Raszka - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
Martina Torka - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego
Alicja Zyper - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego
Laureatom konkursów, ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Lekkoatletyczne sukcesy licealistów
strzeleckiego ZSO
Dnia 6 czerwca 2018 roku w Opolu odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Województwa Szkół w lekkiej
atletyce „ Licealiada 2018”. Jedyną
szkołą reprezentującą powiat strzelecki w tej imprezie sportowej było Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich.
Reprezentacja LO zdobyła 7 medali,
wśród których najcenniejsze krążki
wywalczyły Laura Jonderko (w biegu na 100m), Zosia Mehlich (w biegu
na 100mppł) oraz sztafeta dziewcząt
4x100 ( Jonderko, Mehlich, Piontek,
Makarowska). Znaczącymi osiągnięciami w postaci medali srebrnych i
brązowych były starty : Laury Jonderko- II miejsce w biegu na 200m, Radosława Wyszyńskiego- III miejsce w
rzucie dyskiem i pchnięciu kulą oraz
Karoliny Janik- III miejsce w skoku w
dal. Wszystkie zdobyte medale są zasługą całokształtu działalności sekcji

lekkoatletycznej oraz UKS Komar utworzonego przy ZSO w Strzelcach Opolskich. Należy podkreślić, iż ZSO w Strzelcach Opolskich w pełni wykorzystuje szkolną infrastrukturę sportową stwarzając młodzieży powiatu strzeleckiego
możliwość rozwoju i spełniania sportowych ambicji. Trenerzy grupy lekkoatletycznej Ronald i Beata Mehlichowie zapraszają do udziału w zajęciach lekkoatletycznych młodzież powiatu strzeleckiego.

Sztuka niejedno ma imię
W tegorocznej edycji V Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego Wrażliwość czyni wielkim, organizowanym
przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, udział
wzięło 13 uczniów naszej szkoły. Są
to młodzi technicy o ponadprzeciętnej
wrażliwości estetycznej, dzięki którym
kultura w naszym Centrum niewątpliwie zyskuje na wartości ( z czego
mało kto zdaje sobie sprawę). Są to: z
klasy 2 Tcw- Ewelina Strzelbicka, Agnieszka Dąbrowska, Patrycja Sawicka
i Szymon Gołasz z 2 Tam (uczniowie
p. Beaty Czech), Wiktoria Baran z kl.2
Tce (uczennica p. Grzegorza Łukasika),
z klasy 1 Tca- Rafał Bieniek, Sylwia
Flasz, Patrycja Sobawa, Tomczak
Oliwia i Szymon Czech, z kl. 1 Tml
– Paweł Ochmann, z 1 Tse- Dorota
Panek oraz z kl. 3 Tch – Patryk Jasik (
uczniowie p. Moniki Wilde- Zdobylak).

Spośród wielu nadesłanych prac jury pod przewodnictwem p. Wiesławy
Tubek uznało za najlepsze - cykl grafik Wiktorii Baran zatytułowanych „RadośćSmutek- Złość”( rysunki w stylistyce anime wykonane na tablecie graficznym).
W kategorii plastycznej I miejsce uzyskała Dorota Panek za pracę zatytułowaną
„Pomocna dłoń nadzieją człowieka”( w stylu op-art), natomiast w kategorii fotografia wyróżnienie otrzymał Szymon Czech za cykl fotografii kreatywnych
wykorzystujących elementy abstrakcji.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy talentu i chęci dzielenia się nim z innymi
ludźmi. To właśnie kreatywna otwartość wobec drugiego człowieka sprawia, że
wrażliwość przemieniona w konkretny kształt sztuki czyni nas prawdziwie wielkimi w tym małostkowym świecie.
MWZ
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Mityng Pływacki

29 maja br. odbył się VI Mityng Pływacki Osób Niepełnosprawnych. Na pływalni CRWiS „Strzelec” zebrało się 76
zawodników z 12 ekip reprezentujących
Opole, Lewin Brzeski, Zawadzkie, Strzelce Opolskie i Kadłub. Rywalizowali na
dystansach 50, 25 i 15 metrów w kilku
stylach, m.in. dowolnym, grzbietowym,
klasycznym i specjalnie dostosowanym do
umiejętności zawodników o najmniejszych
umiejętnościach pływaniu ze sprzętem pomocniczym. Zawody oprócz wspólnej zabawy, spotkań zawodników dają też
możliwość podsumowania całorocznych
treningów. Jak co roku patronat honorowy
nad zawodami sprawował Burmistrz Strzelec Opolskich, organizatorem mityngu był
Powiat Strzelecki i Zespół Szkół Specjalnych w Kadłubie, a współorganizatorem
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie.

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich

zaprasza
pracodawców i przedsiębiorców
do składania wniosków o zorganizowanie stażu

dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia!

Wsparcia w organizacji tej imprezy kolejny już raz udzielili: Piekarnia Osiedlowa
Rafał Domerecki, Agencja Ubezpieczeniowa Tomasz Nowakowski i sklep Merlot Łukasz
Tomczyk. Dziękujemy… i zapraszamy za rok.

Emeryci w słonecznej Chorwacji
Właśnie tam była w dniach 31 maja do
10 czerwca 35-osobowa grupa seniorów ze
Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorów na
11 dniowym turnusie wypoczynkowym w
miejscowości Karlobag nad Adriatykiem.
Hotel, w którym zamieszkiwano, dysponował dwoma basenami, gdzie oprócz kąpieli
ćwiczyć można było aquafitness ku zadowoleniu naszych pań. Panowie zaś ci młodsi
i odważniejsi w trakcie morskiej wycieczki
po zakotwiczeniu w jednej z pięknych zatok skakali do wody bezpośrednio ze statku
chłodząc się w bardzo upalny wtedy dzień.
Zawinięto również do portu na wyspie
Pag. Wycieczek było zresztą więcej – do
przepięknego Zadaru jadąc ponad 160 km
malowniczym dalmatyńskim wybrzeżem
obfitującym w liczne zatoki i wysepki. W
mieście tym jak i w odwiedzonym w innym
dniu Szybeniku widać było ślady kultury
weneckiej pozostawionej w postaci chociażby wąskich uliczek jak w Wenecji. Olbrzymie wrażenie na uczestnikach zrobiła
krasowa rzeka Krka wraz z utworzonym
w 1985 roku Parkiem Narodowym Krka,
ze swoimi siedmioma przepięknymi wo-

dospadami - stanowiąc
fenomen
przyrodniczy z wyjątkowo bogatą florą i fauną. Istnieją
tu ślady twórczości
człowieka od prehistorii , aż po czasy
dzisiejsze – pozostałości rzymskiego
wodociągu i obozu
wojskowego, ruiny
średniowiecznych
twierdz
chorwackich z XIV wieku,
młyny wodne i liczne obiekty sakralne.
Na
wodospadzie
Skradiński znajdują się pozostałości
elektrowni wodnej
Krka, która została
uruchomiona już w roku 1895 - tylko dwa
dni po uruchomieniu elektrowni wodnej
Nikoli Tesli, znajdującej się na wodospadach rzeki Niagary. Szybenik dostał prąd

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
jeszcze do 20 czerwca br. przyjmuje
wnioski osób bezrobotnych
elektryczny wcześniej niż liczne inne miasta europejskie, a na jego Starówce zobaczyć można lampę uliczną z tego okresu.
Prezes Stowarzyszenia - Janusz Wnuk

Palenie jest jak żmija, kusi, dusi i zabija!

wa szczyty zdobywa!!!” (PP Rozmierka),
„Kto papierosów nie pali ten się dobrym
zdrowiem chwali!” (PP Izbicko), „Gdzie
czyste powietrze, gdzie nikt nie pali, zdrowi są wszyscy – duzi i mali!” (PP Dolna),
Dymów mniej – ziemi lżej (PP Nr 1 w Kolonowskiem), „Nie pal, nie szpanuj zdrowie dzieci szanuj (PP w Osieku).
Rozstrzygniecie konkursu odbyło
się 30 maja 2018r. Komisja konkursowa
w składzie: Katarzyna Kanoza – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Anna
Piątek – pracownik Sekcji Higieny Dzieci
i Młodzieży oraz Patrycja Płoszaj - pracownik Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty
Zdrowotnej wyłoniła następujących laureatów: Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich, Przedszkole Publiczne w
Dziewkowicach, Przedszkole Publiczne w
Dziewkowicach – Oddział Zamiejscowy
w Błotnicy Strzeleckiej, Przedszkole Pub-

Zapraszamy do współpracy!
Dodatkowe informacje można uzyskać w PUP
w Strzelcach Opolskich, ul. Gogolińska 2a w pokoju nr 7
lub pod nr telefonu 77 4621863.

Jeszcze możesz się starać
o 22 tysiące!

Powiatowy konkurs plastyczny na hasło o tematyce antytytoniowej i ekologicznej

W okresie IV-V 2018r. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich zorganizowała konkurs
plastyczny adresowany do przedszkolaków
z placówek powiatu strzeleckiego, w których realizowany jest program przedszkolnej edukacji antytytoniowej pt. „Czyste
Powietrze Wokół Nas”. Spośród 41 przedszkoli realizujących w/w program edukacyjny do konkursu przystąpiło 29 placówek
z gmin: Strzelce Opolskie, Leśnica, Ujazd,
Izbicko, Kolonowskie oraz Jemielnica.
Celem konkursu było grupowe ułożenie
hasła promującego tematykę antytytoniową
i ekologiczną oraz przygotowanie plakatu
ilustrującego wymyślone hasło. Nadesłano
29 prac konkursowych, które charakteryzowały się ciekawą szatą graficzną oraz bardzo pomysłowymi hasłami np.: „Palenie
jest jak żmija, kusi, dusi i zabija!” (PP w
Zimnej Wódce), „Kto papierosów nie uży-

Staże finansowane będą ze środków regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2014-2020 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, , w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy w powiecie strzeleckim (IV) Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających
bez pracy realizowana przez PUP.

liczne w Dziewkowicach – Oddział Zamiejscowy w Warmątowicach, Przedszkole
Publiczne w Rozmierce, Przedszkole Publiczne w Osieku, Przedszkole Publiczne
Nr 5 w Strzelcach Opolskich - Oddział
Zamiejscowy w Rożniątowie, Przedszkole
Publiczne w Leśnicy – Oddział Zamiejscowy w Dolnej, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zalesiu Śl., Przedszkole Publiczne w Jemielnicy, Przedszkole Publiczne w
Jemielnicy - Oddział Zamiejscowy w Centawie, Przedszkole Publiczne w Jemielnicy
- Oddział Zamiejscowy w Gąsiorowicach,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszowej
z oddziałem przedszkolnym w Olszowej,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszowej z oddziałem przedszkolnym w Zimnej Wódce, Zespół Szkół Gminy Izbicko
Przedszkole Publiczne w Izbicku, Zespół
Szkół Gminy Izbicko Przedszkole Publiczne w Izbicku – Oddział Zamiejscowy
w Otmicach, Zespół Szkół Gminy Izbicko
Przedszkole Publiczne w Izbicku – Oddział
Zamiejscowy w Krośnicy, Przedszkole
Publiczne Nr 1 w Kolonowskiem, Przedszkole Publiczne w Staniszczach Wielkich.
Oficjalne wręczenie pamiątkowych
dyplomów oraz nagród ufundowanych
przez UM w Strzelcach Opolskich, UM
w Leśnicy, Urząd MiG w Kolonowskiem,
UG w Jemielnicy, UG w Izbicku oraz GZO
w Ujeździe miało miejsce 8 czerwca br.
w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno
– Epidemiologicznej w Strzelcach Opolskich. Konkurs został objęty Honorowym
Patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich.
Wszystkim dzieciom i opiekunom z
placówek przedszkolnych, które przystąpiły
do konkursu składamy serdeczne podziękowania oraz gratulacje.
Patrycja Płoszaj
PSSE w Strzelcach Opolskich

ubiegających się o przyznanie jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej w ramach projektu:
• Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzeleckim (IV) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020
• Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych , w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie
strzeleckim (IV) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-202

Maksymalna kwota, o jaka można się ubiegać
to 22.000 złotych
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 8
Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich,
ul. Gogolińska 2a, tel. 77 4621818

Czyja kurtka?

Po Pikniku z Myszką Miki na skwerku obok starostwa została odnaleziona
pokazana na zdjęciu kurtka.
Zgubę można odebrać w Starostwie Powiatowym
przy ul. Jordanowskiej 2 w Strzelcach Opolskich w pok. 310 (III piętro)
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O B W I E S Z C Z E N I E ST A R O S T Y
STRZELECKIEGO

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

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z
2017r. poz. 1496 ze zm.) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1257),

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

z a w i a d a m i a s i ę,

że dnia 20 kwietnia 2018r. na żądanie Burmistrza Strzelec Opolskich z siedzibą w
Strzelcach Opolskich, Pl. Myśliwca 1, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na
budowie publicznej drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczna w Strzelcach
Opolskich w ramach zadania : „Budowa centrum Parkuj i Jedź w mieście Strzelce
Opolskie”, na działkach nr :
1.

Nr działki
przed
podziałem

Arkusz
mapy

1.

1738/2

8

Nr działki
Nr działki
po podziale,
po podziale,
działki w liniach działki poza liniami
rozgraniczających rozgraniczającymi
Strzelce Op.
1738/3
1738/4

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1736/3
1737
1735/1
1735/2
1735/3
1736/4

8
8
8
8
8
8

Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.

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

2.

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Druk: Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia
ul. Baczyńskiego 25A,
41-203 Sosnowiec

3.
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Dnia 7 czerwca 2018 roku w Zespole
Szkół Specjalnych w Zawadzkiem odbył
się XII Wojewódzki Festiwal „Pod Gołym
Niebem”. Udział wzięli: Zespół Placówek
Edukacyjnych w Dobrodzieniu, Zespół
Placówek Oświatowych w Leśnicy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Głubczycach, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Zawadzkiego oraz gospodarze.
Wszystkie zespoły wspaniale zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne na
scenie, nie zwracając uwagi na tremę. Na
szczęście organizatorzy zadbali o taką atmosferę, by każdy artysta czuł się swobodnie i wyjątkowo.
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Nr działki po podziale,
-

nieruchomości planowane do przejęcia na rzecz Gminy Strzelce Opolskie
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Z dniem ukazania się obwieszczenia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu
Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w
rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
W terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony
mogą w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich - Wydział Architektoniczno
- Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 213, (w godzinach pn.730-1700, wt.cz.730-1530, pt. 730-1400), zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy.

Tegoroczna impreza obfitowała w muzykę biesiadną, filmową, disco oraz grę na
instrumentach. Publiczność zgromadzoną
w Letniej Izbie Edukacyjno – Turystycznej
Nadleśnictwa Zawadzkie zachwyciły również inscenizacje teatralne: „Jezioro Łabędzie”, „Mucha” oraz show „Sławomira” do
piosenki „Miłość w Zakopanem”.
Wisienką na torcie tegorocznego Festiwalu okazał się minirecital gościa specjalnego Wicestarosty Strzeleckiego Janusza
Żyłki. Bawiliśmy się znakomicie, a utwór
pt. „Siedem róż…” poderwał do tańca każdego. Dużą atrakcją były „przerywniki”
między występami poszczególnych zespołów, które przeprowadziła w formie Zumby
nasza przyjaciół Monika ze szkoły w Dobrodzieniu.
Mamy nadzieję, że atrakcje przygotowane w tym dniu przez organizatorów na
długą pozostaną w pamięci gości. Dziękujemy Panu Rudolfowi za popcorn i słodką
watę cukrową na którą czekają uczestnicy
co roku z utęsknieniem. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce naszych

Mam, które bardzo aktywnie zaangażowały się w organizację Festiwalu. Dziękujemy szanownym gościom za przybycie, a
wszystkim partnerom i sponsorom za pomoc w realizacji XII Wojewódzkiego Festiwalu „Pod Gołym Niebem”. Zapraszamy
za rok.
Organizatorzy: Justyna Gireń,
Monika Nowak, Jolanta Ruhnke

WYKAZ
nieruchomości Powiatu Strzeleckiego przeznaczonych do sprzedaży

Położenie nieruchomości
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To był piękny czas,
życie tętniło w nas…

Działając na podstawie art. 35 ust.1. i ust. 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. w Dz. U. z 2018 r. poz. 121)
Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłasza, że z zasobu nieruchomości powiatowych przeznaczono do sprzedaży nieruchomość:

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

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54; 77/ 461 23 20;
tel kom. 604 540 402
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1736/5

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 8 czerwca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel. 77 4615216
e-mail: zpolesnica@gmail.com

Obręb

XII Wojewódzki Festiwal „Pod Gołym Niebem”

poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren
niezbędny

Lp.

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

w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:

Lp.

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

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313
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Strzelce Opolskie
Osiedle Piastów Śląskich

Oznaczenie nieruchomości według
ewidencji gruntów

działka numer 5049/18
o powierzchni 0,0480 ha,
arkusz mapy 15,
księga wieczysta numer OP1S/00046595/9

Opis nieruchomości

grunt niezabudowany położony wśród
terenów z zabudową mieszkaniową,
obiektów ochrony zdrowia,
handlowych i administracyjnych

Przeznaczenie nieruchomości w planie
zagospodarowania przestrzennego

teren oznaczony symbolem
U22 - teren zabudowy usługowej

cena
nieruchomości
netto

53 000,00 zł

Ustalona cena nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT według obowiązującej stawki procentowej. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości, mogą złożyć wniosek w Starostwie Strzeleckim o jej nabycie na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1. i pkt 2. wymienionej na wstępie ustawy, w ciągu 6 tygodni od dnia
wywieszenia wykazu.
Niniejszy wykaz wywieszono dnia 04.06.2018 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2 w Strzelcach Opolskich,
zamieszczono także w internecie, na stronie głównej Powiatu Strzeleckiego

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy 706
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743,
744, 745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755,
756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Inwestycji i Zarządzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością informujemy dziś Państwa o tym, że grono Jubilatów - mieszkańców powiatu
strzeleckiego - którzy w ostatnim czasie obchodzili swoje urodziny, znów
się powiększyło!

Pani Anna Koj, mieszkanka
Dolnej, swoją 90 rocznicę urodzin
obchodziła 1 czerwca br. Z tej okazji
z życzeniami odwiedził Ją Waldemar
Gaida, członek Zarządu Powiatu.

Pan Gerard Grobarek, mieszkajcy w Barucie, 90 rocznicę urodzin
obchodził 10 czerwca br. Z tej okazji z
życzenia i urodzinowy prezent przekazał Jubilatowi starosta Józef Swaczyna.

Wszystkich z okazji okrągłych i
wyjątkowych urodzin odwiedzili w
imieniu całej społeczności naszego
powiatu przedstawiciele władz naszego samorządu powiatowego, którzy
każdemu z Jubilatów oprócz listu gratulacyjnego i najlepszych życzeń przekazali upominek urodzinowy.
Pani Elżbieta Barton, mieszkająca w Leśnicy, okrągłe 90 urodziny
świętowała 29 maja br. Z tej okazji list
gratulacyjny i urodzinowy upominek,
a przede wszystkim najserdeczniejsze
życzenia przekazał Jubilatce starosta
Józef Swaczyna.

Smaki regionu
Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego, ODR w Łosiowie oraz
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego zapraszają po raz
18. do udziału w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki
Regionów” na najlepszy regionalny produkt żywnościowy.
Regulamin oraz szczegóły konkursu dostępne na stronie internetowej www.produktyregionalne.pl

Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

Pani Anna Koj, swoją 90 rocznicę urodzin obchodziła 1 czerwca br.

Pan Gerard Grobarek, 90 rocznicę urodzin obchodził 10 czerwca br.

Pani Elżbieta Barton, okrągłe 90 urodziny
świętowała 29 maja br.

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

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza

