
Szanowni Dyrektorzy, 
Nauczyciele, Pedagodzy i Pracownicy Oświaty!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

składamy wszystkim Państwu 
serdeczne podziękowania za poświęcenie 

i zaangażowanie w wychowanie młodego pokolenia, 
za przekazywanie mu wiedzy, uczenie wrażliwości 

i kształtowanie wyobraźni. 
Życzymy wszystkim Państwu satysfakcji 

z własnych osiągnięć i osiągnięć Waszych podopiecznych 
oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

                                              Zarząd i Rada Powiatu Strzeleckiego

Zasłużyli się!

Ten moment wicemarszałek województwa Roman 
Kolek zapowiadał już wczesnym popołudniem w nie-
dzielę 30 września: mam niespodziankę dla szefów! 
Jednak jej ogłoszenie nastąpiło dopiero wieczorem.

- W roku jubileuszu 20-lecia samorządu powiato-
wego i województwa obchody 9 edycji Święta Chleba 
są dobrą okazją do przekazania najbardziej zaangażo-
wanym w działania samorządu, czyli Józefowi Swaczynie i Waldema-
rowi Gaidzie odznaki honorowej „Za Zasługi dla Województwa Opol-
skiego”. Przyznała ją Kapituła Odznaki działająca pod przewodnictwem 
Marszałka Województwa Andrzeja Buły. To docenienie bardzo dobrej 
współpracy Powiatu Strzeleckiego ze wszystkimi gminami oraz samo-
rządem województwa oraz jego systematycznego rozwoju. To przykład 
dla innych samorządów, jak należy działać.

295 osób zapisanych. 57 na liście rezerwowych

Chętnych więcej niż miejsc

9 października od 8.00 można było zapisywać się do specjalistów w ramach Białej Soboty
Tego samego dnia trwała akcja Państwowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w holu Starostwa

Więcej czytaj na str. 2

75 osób przebadanych, jedna 
przewieziona do szpitala
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Około 46 proc. zgonów w Polsce następuje w wyniku chorób 
układu krążenia. Rocznie z ich powodu umiera 177 tys. osób. Każ-
dego roku 80-100 tys. osób przechodzi zawał serca. 

Co zrobić, żeby tego uniknąć? Jak zadbać o swoje serce?
O tym będzie mówił znany kardiolog dr n.med. Janusz Prokop-

czuk, Ordynator IV Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Elektrosty-
mulacji i Angiologii Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca w Kę-
dzierzynie-Koźlu na spotkaniu z mieszkańcami naszego powiatu. 
Na prelekcję zaprasza Zarząd Powiatu Strzeleckiego.

Spotykamy się w sali widowiskowej Powiatowego 
Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich przy ul. Dwor-
cowej 23

13 października  (sobota) o godz. 9.30

Pielęgniarki obecne podczas prelekcji wykonają m.in. pomiary 
ciśnienia krwi wszystkim zainteresowanym.

Zadbaj o swoje serce

W dniu zapisów na Białą Sobotę 
do akcji przyłączyła się też Powiatowa 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w 
Strzelcach Opolskich. Dzięki niej w 
holu starostwa można było zmierzyć 
sobie poziom cukru czy ciśnienie krwi. 

Z oferty wykonania tych podsta-
wowych badań skorzystało 75 osób. 
Większość z nich w tzw. międzycza-
sie zapisów do lekarza piętro wyżej. 
Ta uwaga jest istotna o tyle, że każdy 
wysiłek, nawet chodzenie po schodach 
w górę i w dół, choć to całkiem nieda-
leko i niewysoko, to ciśnienie podnosi. 
Po krótkim odpoczynku i powtórnym 
badaniu wyniki badań były lepsze: ciś-
nienie spadało. Niestety, nie u wszyst-
kich do poziomu normy.

- I to jest duży problem - podkreśli-
ła po zakończeniu akcji Patrycja Pło-
szaj z Sekcji Promocji Zdrowia PSSE 
- aż 60 proc. z całej grupy uczestniczą-
cej w badaniach miało podwyższone 
ciśnienie! Jedną z pań, mieszkankę 
Boryczy, trzeba było odwieźć do szpi-
tala: ciśnienie było tak wysokie. 

Nadciśnienie tętnicze często nazy-
wane jest cichym zabójcą XXI wieku. 
W Polsce choruje na nie prawie 8,5 
miliona osób, ale aż jedna trzecia z 
nich w ogóle nie wie, że jest chora! 
Bo nadciśnienie zazwyczaj ma skryty 
przebieg. Dopiero gdy wystąpią powi-
kłania choroby, pacjent dowiaduje się, 
że choruje, i to najczęściej od dawna.

Badania poziomu cukru wypadły 
znacznie lepiej. Tylko u 6 osób stwier-

dzony zbyt wysoki jego poziom. 
Zalecenie dla wszystkich bada-

nych, u których stwierdzono niepra-
widłowości było jedno: jak najszyb-
ciej muszą iść do lekarza rodzinnego! 

Na stoisku PSSE w Strzelcach 
Opolskich można było też zmierzyć 
poziom tlenku węgla w wydychanym 
powietrzu (tylko trzy osoby zrobiły 
ten pomiar), a nawet sprawdzić, jak 
widzi się świat i jak się czuje wsia-

Do specjalisty najtrudniej dostać się w naszym województwie. Ułatwiają to 
Białe Soboty.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, a przede wszystkim - potrzebom 
mieszkańców - Zarząd Powiatu Strzeleckiego organizuje już po raz piaty tę akcję 
prozdrowotną. 

W dotychczasowych czterech edycjach przebadanych zostało ponad tysiąc 
osób. Dojdzie jeszcze blisko trzysta – tych, którzy zapisali się na wizytę na 27 
października. To oczywiste wyręczanie Narodowego Funduszu Zdrowia w jego 
zadaniach, czyli w finansowaniu świadczeń zdrowotnych. Pacjentowi najtrudniej 
do specjalisty dostać się w województwie opolskim.  Wynika to z przyjętego 
algorytmu podziału funduszy i niższej niż w innych województwach wartości  
świadczeń  w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

75 osób przebadanych, 
jedna przewieziona do szpitala

Poniedziałek, 8 października. Te-
lefon za telefonem. Każdy chce się za-
pisać do lekarza na Białą Sobotę. Ale 
zapisy są dopiero następnego dnia. I 
to osobiste lub z podpisanym upoważ-
nieniem.

Wtorek, 9 października. O 6.15 
jeszcze przed zamkniętymi drzwiami 
starostwa pojawiają się pierwsze oso-
by. Zapisy zaczną się dopiero o ósmej, 
ale - jak widać - każdy chce być pierw-
szy. Drzwi Sali narad wreszcie otwar-
te. Do każdego stanowiska ze wska-
zaną specjalizacją lekarza szybciutko 
ustawiają się pacjenci.

- Czy taka akcja jest potrzebna? – 
pytam czekających w kolejce.

- Co za pytanie! – oburza się jedna 
z pań. – Wystarczy zadzwonić do reje-
stracji do poradni w naszym szpitalu. 
Zapisują na rok 2025 i 2026! 

- To nie jest wina szpitala! – pro-
testuję.

- Pewnie, że nie – włącza się dru-
ga. – NFZ nie daje pieniędzy! My się 
dla władzy nie liczymy. Ona sobie le-
karzy sama załatwi w razie potrzeby. A 
my potrzebni im jesteśmy tylko przed 
wyborami. Bo my wszyscy, a zwłasz-
cza emeryci, to taki gorszy drugi sort! 
Dlatego korzystam z Białej Soboty.

- Biała Sobota nas ratuje. Bez niej 
nie wiem, jak długo czekałabym na 
wizytę u kardiologa – ocenia pani Ali-
na. - I takie akcje powinni częściej or-
ganizować. O wiele częściej. Tu czeka 

się bardzo krótko do lekarza! Żeby tak 
było wszędzie…

Mieszkanka Dziewkowic przy-
znaje, że z pierwszej wizyty u kardio-
loga, podczas jednej z wcześniejszych 
Białych Sobót, była niezadowolona. – 
Bardzo krótka była to rozmowa, z pięć 
minut, może dziesięć. Teraz czeka, by 
zapisać się do endokrynologa. – Mam 
nadzieję, że ta wizyta będzie dłużej 
trwała.

Pani Barbara z Izbicka też wybie-
ra się do endokrynologa z córką. Sama 
też już kiedyś skorzystała z Białej So-
boty. – Przynajmniej dziś wiem, na 
czym stoję – mówi.

Panią Krystynę Nieznalską ze 
Strzelec spotykam na schodach. Już 
zdążyła się zapisać do reumatologa, a 
bała się, że może być za późno: prze-
cież pracę skończyła dopiero o 8.30, 
wsiadła na rower i już! Ma skierowa-
nie na badania i zaklepaną wizytę 27 
października.

Na wizytę do endokrynologa wy-
biera się żona pana Stefana z Kielczy. 
On sam już jest na liście do urologa. 
– Wziąłem urlop, żeby zapisać się 
do lekarza. Warto skorzystać z takiej 
szansy.

Pani Urszula z Zalesia Śląskiego 
drugi raz już idzie do kardiologa. Po-
przednio była cztery lata temu.

- Do lekarza trafić szybko. Opo-
wiedzieć mu wszystko. Ponarzekać. I 
to wszystko gratis! Jak z takiej oferty 
nie skorzystać?! – żartuje. 

Po co są Białe Soboty?

Chętnych więcej 
niż miejsc

dając za kierownicę po alkoholu: sy-
mulacja tych odczuć możliwa była po 
założeniu tzw. alkogogli. Kilka osób je 
założyło i… mocno się zdziwiło znie-
kształceniem widzianego przez nie 
świata, zmianami w ocenie odległości 
czy brakiem możliwości określenia 
kierunków.

Wyniki tej akcji można podsumo-
wać krótko: profilaktyka to podstawa!

W dniach 29-30 września odbyła 
się wycieczka zawodowych i nieza-
wodowych rodzin zastępczych z te-
renu Powiatu Strzeleckiego. Wyjazd 
odbył się w ramach realizacji pro-
jektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka 
– wsparcie rodzin przeżywających 
problemy opiekuńczo-wychowawcze 
oraz wsparcie pieczy zastępczej – II 
edycja” w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO). 
Prawie 80 osób, w tym dorośli i dzieci 
z rodzin zastępczych oraz dzieci biolo-
giczne, skorzystało z wyjazdu do Po-
krzywnej, gdzie w ramach wycieczki 
zrealizowanych zostało wiele atrakcji 
m.in. wyjście w góry edukacyjno-
-dydaktyczną ścieżką przyrodniczą, 

zwiedzanie Parku Rozrywki i Edu-
kacji „Rosenau – zaginione miasto”, 
kino 7D, zwiedzanie jaskini, park 
trampolin oraz park linowy i basen 
w Ośrodku „Chrobry”. Wszystkie te 
atrakcje wypełniły pierwszy dzień wy-
cieczki natomiast w drugim dniu od-
były się warsztaty z psychologiem dla 
dorosłych oraz zabawy z animatorem 
dla dzieci. Dodatkową nieplanowaną 
atrakcją był wieczór kosmetyczny dla 
Pań. Wszyscy uczestnicy wycieczki 
byli bardzo zadowoleni i mają na-
dzieję, że podobne wycieczki będą 
odbywać się częściej. Nad uczestni-
kami oraz prawidłowym przebiegiem 
wycieczki czuwali pracownicy Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Strzelcach Opolskich.

Projekt PCPR - Bliżej rodziny i dziecka
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Radni oceniają kadencję

Za kilkanaście dni odbędą się ko-
lejne wybory samorządowe w naszym 
kraju, a zatem warto spojrzeć uważ-
niej na upływającą kadencję.

Dwanaście lat pracy w samorzą-
dzie terytorialnym – dwie kadencje 
1998-2002 i 2002-2006 jako radny 
Gminy Zawadzkie oraz pierwsza 
obecna kadencja jako radny Powiatu 
Strzeleckiego, może być podstawą do 
nazwania siebie działaczem samorzą-
dowym.

Zawsze mojej aktywności spo-
łecznej przyświecał cel, by zrobić coś 
pożytecznego dla ludzi wśród których 
się żyje i na co dzień z nimi kontak-
tuje. 

Cztery lata temu obiecywałem, 
że będę starał się o zwiększenie bez-
pieczeństwa na naszych drogach, 
złożyłem sporo wniosków o poprawę 
stanu dróg lokalnych w mojej gminie 
i w skali powiatu. Jestem usatysfak-
cjonowany tym, iż udało się skutecz-
nie wywalczyć dokończenie budowy 
chodnika wzdłuż drogi powiatowej w 

Joachim 
Szostok

W listopadzie 2014 roku otrzymałem 
mandat do Rady Powiatu Strzeleckiego 
od mieszkańców gmin Leśnica i Ujazd, za 
co jestem Im ogromnie wdzięczny. Byłem 
wprawdzie w przeszłości radnym Rady 
Miejskiej w Leśnicy, ale to moja pierw-
sza kadencja radnego powiatowego. Moje 
doświadczenie zawodowe i ponad 40-let-
nia praca w samorządzie terytorialnym w 
znacznej mierze pomogła mi poznać do-
głębnie specyfikę funkcjonowania Rady. 
Znałem zatem istotne zagadnienia działal-
ności samorządu od strony merytorycznej, 
bardziej obawiałem się strony politycznej, 
ponieważ reprezentuję niezależne Stowa-
rzyszenie „Ziemia Strzelecka” , które nie 
było w tzw. „koalicji rządzącej”. Wpraw-
dzie nie otrzymaliśmy stanowisk kierow-
niczych w Radzie, ale muszę przyznać z 
całą odpowiedzialnością, że nasz głos w 
istotnych sprawach merytorycznych doty-
czących konstruowania i realizacji budżetu 
był brany pod uwagę.

Brałem udział w pracach Komisji 
Rewizyjnej i Komisji Budżetu. Przy oka-
zji omawiania tematów związanych z 
funkcjonowaniem placówek i instytucji 
działających w strukturach Starostwa Po-
wiatowego  miałem okazję zapoznać  się 
z problemami i specyfiką tych jednostek 
. Zauważyłem,    że pracując w różnych 
warunkach lokalowych, przy nie zawsze 
korzystnym budżecie i zmieniającym się 
prawie,  pracownicy DPS, PCPR, Szpitala 
Powiatowego, szkół ponadgimnazjalnych, 
PUP, Schroniska Młodzieżowego, Sanepi-
du, Rzecznika praw konsumentów, PCK 
czy wydziałów Starostwa zawsze w ramach 
swoich kompetencji świadczyli usługi  dla 
społeczeństwa ziemi strzeleckiej. 

Praca w  Komisji Rewizyjnej to przede 
wszystkim rozpatrywanie skarg  na  dzia-
łalność organów i jednostek Starostwa 
Powiatowego, jak również opiniowanie  
sprawozdań i budżetu pod względem me-
rytorycznym i finansowym. Mieliśmy też 

okazję zapoznać się z działalnością pla-
cówek podległych Starostwu. Szczególnie 
komisje wyjazdowe pozwalały obiektyw-
nie spojrzeć na działalność i problemy in-
stytucji działających w strukturach powia-
tu.

Komisja Budżetu jest jedną z najważ-
niejszych komisji problemowych Rady 
Powiatu. To tu dyskutowano, nierzadko 
spierając się bardzo ostro i niejednokrot-
nie mając różne zdanie co do problemów 
i spraw, szczególnie, jeżeli chodziło o 
konstruowanie budżetu na następny rok. 
Najważniejsza jednak była ocena meryto-
ryczna i strategia, którą przyjęła Rada na 
zadania priorytetowe w skali wieloletniej. 
Mimo głosów przeciwnych, czy wstrzymu-
jących się, tu ostatecznie wypracowywano 
stanowisko  i na sesję przychodzono z okre-
śloną opinią na temat projektów uchwał. 

Ślubując , każdy radny powiatowy zo-
bowiązany jest do dbania i reprezentowa-
nia interesu mieszkańców całego powiatu 
strzeleckiego, niezależnie od opcji  poli-
tycznej, czy gminy z której się wywodzi. 
Starałem się właśnie tak czynić, chociaż 
nie ukrywam, że najbardziej cieszyłem się                 
z zaplanowanych i realizowanych inwesty-
cji w gminie Leśnica i Ujazd. W swoich 
wystąpieniach, zapytaniach i interpela-
cjach , w zasadzie na każdej komisji i sesji 
Rady Powiatu sygnalizowałem problemy, o 
których informowali mnie wyborcy i pod-
nosiłem m.in. kwestie projektu „Ochrona 
dziedzictwa kulturowego Pomnika historii 
Góra św. Anny”, szczególnie jeśli chodzi o 
modernizację pomnika Czynu Powstańcze-
go i Amfiteatru, zagospodarowania byłej 
trasy kolejowej między Kędzierzynem  a 
Strzelcami na ścieżkę rowerową, przeglądu 
i modernizacji skrzynek pocztowych na te-
renie powiatu strzeleckiego czy zniesienia 
odpłatności osoby towarzyszącej pacjen-
towi Szpitala Powiatowego im. Prałata J. 
Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich. 

Żędowicach, a także poprawić miej-
scami stan nawierzchni ulicy Strzele-
ckiej.

Jestem zadowolony, że moja praca 
w komisjach: bezpieczeństwa i edu-
kacji zaowocowała dobrą współpracą 
ze służbami zdrowia, strażą pożarną, 
policją, a także organizacjami działa-
jącymi w naszym powiecie.

Patrząc na pracę Rady Powia-
tu Strzeleckiego chcę podkreślić jej 
bardzo dobrą stronę merytoryczną, 
współpracę radnych pomimo różno-
rodności spojrzeń na poruszane prob-
lemy.

W mojej ocenie dobrze układała 
się współpraca z Zarządem Powiatu, 
chociaż zawsze można znaleźć jakąś 
nutkę niedosytu, ale wiadomo, że w tej 
kwestii przede wszystkim decydujące 
znaczenie ma budżet.

Dziś mogę powiedzieć słowo 
dziękuję - wszystkim kolegom z Rady 
za dobrą atmosferę na komisjach, se-
sjach, za dążenie do tego, aby nasz po-
wiat był pod każdym względem coraz 
piękniejszy.

- Pacjent zapisuje się do lekarza 
specjalisty. Ten wyznacza termin - w 
środę 13 kwietnia 2022 roku. Tylko 
proszę pamiętać: punktualnie o godzi-
nie 9.15. 

Znacie ten dowcip? To i żart, i 
niestety smutna rzeczywistość naszej 
służby zdrowia. Powiat Strzelecki or-
ganizując Białą Sobotę wyręcza NFZ 
i skraca kolejki do lekarzy. Bardzo po-
zytywnie należy ocenić tę akcję pro-
filaktyczną dla mieszkańców nasze-
go powiatu. To jeden, ale nie jedyny 
przykład tego, czym możemy czuć się 
usatysfakcjonowani w ciągu ostatnich 
czterech lat, czyli mijającej kadencji 
samorządu powiatowego. 

Tu można zacząć wyliczać, ile 
milionów trafiło do szkół, do naszego 
Szpitala Powiatowego, do DPS-ów, 
ile na drogi, ale kto zapamięta licz-
by? Warto wiedzieć jedno: na zadania 
powiatu poszły grube miliony. Grube 
dziesiątki milionów. Dzięki nim zmia-
ny widać wyraźnie: w poprawie wa-
runków leczenia i pobytu pacjentów 
w szpitalu oraz w jego wyposażeniu 
w coraz nowocześniejszy sprzęt. W 

szkołach stawiających na innowacje, z 
pracowniami z urządzeniami i sprzę-
tem najnowszej generacji. W więk-
szym komforcie pobytu mieszkańców 
domów pomocy społecznej. Na dro-
gach, którymi jeździ się coraz lepiej, 
a wyremontowane lub zupełnie nowo 
ułożone chodniki i ścieżki rowerowe 
zapewniają większe bezpieczeństwo 
mieszkańców. Wiele z nich powsta-
ło dzięki wspólnemu sfinansowaniu  
budowy przez samorząd powiatowy i 
samorządy gminne. Przykładem może 
być chodnika w Szymiszowie czy Su-
chej. Cieszę się, że ta współpraca tak 
dobrze się układa.

Tylu zadań i o takiej wartości nie 
można byłoby zrealizować, gdyby nie  
fundusze z Unii Europejskiej. Ściślej 
mówiąc: gdybyśmy nie umieli skorzy-
stać z tak wielu szans, jakie dzięki nim 
się otwierały. Jestem dumny, że jestem 
nie tylko mieszkańcem, ale i radnym 
powiatu, który jest bezsprzecznie 
liderem w pozyskiwaniu środków 
UE w województwie opolskim, a i 
w kraju należy do czołówki pod tym 
względem. Wszystkie jednak projekty 

Członek Komisji 
Edukacji,

Członek Komisji 
Bezpieczeństwa

Jan Zubek

Członek Zarządu Powiatu,

Członek Komisji Edukacji

unijne wymagają wkładu własnego. 
I tu  – widać, czego niestety nie dało 
zrobić, bo zabrakło pieniędzy. To było 
przyczyną przesunięcia terminu inwe-
stycji drogi Cisowa - Zalesie Śl.. W tej 
chwili rynek inwestycji zmienił się w 
stosunku do poprzednich lat: dziś jest 
to rynek wykonawcy, i to on dyktuje 
warunki, a przede wszystkim ceny. 
Przed nami jeszcze bardzo duże za-
danie – rewitalizacja Góry św. Anny. 
Zabiegałem o to. To matecznik naszej 
kultury, naszej religijności. Trzeba 
zadbać o to, by to miejsce odzyskało 
blask.

Oceniając mijającą kadencję mogę 
z satysfakcją podkreślić, że atmosfera 
w Radzie Powiatu była bardzo dobra. 
Doświadczenie pomaga rozwiązywać 
problemy i uczy elastyczności. Kry-
tyczne uwagi opozycji przyjmowali-
śmy i korygowaliśmy swoje postawy. 
Z drugiej strony obserwowaliśmy to 
samo – umieliśmy dochodzić do kom-
promisów.

Regułą były zapytania dotyczące dróg po-
wiatowych poprawiających bezpieczeń-
stwo pieszych i kierowców,  m.in. koszenia 
poboczy, napraw jezdni  czy oznakowań 
poziomych oraz umieszczenia oznakowań 
odblaskowych na mostach    i wiaduktach. 
Przy czym coroczne wyjazdy członków 
komisji budżetu na drogi powiatu, pokazy-
wały to, co zrobiono i co należy koniecznie 
zrobić w najbliższym czasie na tym odcin-
ku.

Strategia przyjęta w tej kadencji przez 
Radę i Zarząd Powiatu, aby jak najwię-
cej środków finansowych przeznaczać na 
modernizację dróg powiatowych przynosi 
efekty. Co cieszy mnie, jako radnego po-
wiatowego reprezentującego gminy Leśni-
ca i Ujazd, szczególnie w tej kadencji tam 
właśnie  przeznaczono i przeznaczy się 
najwięcej środków, m.in. na budowę no-
wego mostu w Lichyni, modernizację drogi 
Dolna – Strzelce Opolskie, remont drogi 
na Rynku w Leśnicy czy rozpoczynający 
się kompleksowy remont drogi Cisowa – 
Zalesie Śląskie, modernizację drogi  Nie-
zdrowice – Wydzierów. Należy wspomnieć 
o kilometrach nowych chodników i dróg 
położonych wspólnie ze środków starostwa 
i gmin powiatu strzeleckiego. 

Dzięki dużym inwestycjom zmoder-
nizowano kilka oddziałów i zakupiono 
nowoczesny sprzęt z tomografem kom-
puterowym w Szpitalu Powiatowym. Jest 
duża szansa, aby z optymizmem patrzeć 
w przyszłość na służbę zdrowia w naszym 
regionie. Również zmodernizowano DPS 
w Leśnicy i Strzelcach Opolskich, a taka 
kompleksowa termoizolacja budynku i re-
mont wnętrz czeka DPS w Szymiszowie.

Dobrze radzą sobie szkoły będące w 
strukturze powiatu strzeleckiego. Nowo-
czesna baza i świetna kadra pedagogiczna, 
szczególnie w CKZiU daje nadzieję na to, 
że nieciekawa sytuacja demograficzna   i 
zmieniające się ciągle prawo pozwolą opty-

mistycznie spojrzeć  na przyszłość oświaty 
w naszym powiecie.

Zdecydowana większość projektów 
zadań ujętych w budżecie na dany rok nie 
byłaby możliwa , gdyby nie dodatkowe 
środki z Unii Europejskiej, Subregionu Kę-
dzierzyńsko-Strzeleckiego i innych źródeł, 
które pozwoliły zrealizować zaplanowane 
inwestycji. Tak jest w przypadku moder-
nizacji dróg, remontu i zakupu sprzętu dla 
Szpitala, modernizacji i zakupu sprzętu dla 
szkół , zakupu  taboru samochodowego dla 
PKS i inne. Stoją za tym konkretni pracow-
nicy starostwa, którzy przygotowują bar-
dzo skomplikowane wnioski do instytucji 
rządowych. To jedyna droga, żeby spraw-
nie i szybko zmodernizować infrastrukturę 
drogową i placówek powiatu strzeleckiego. 
Należy w przyszłości  być przygotowa-
nym z gotowymi projektami inwestycji, 
aby w każdej stosownej chwili aplikować 
o dodatkowe środki z innych źródeł. Przy 
okazji należy stwierdzić, że Rada i Zarząd 
umiejętnie i rozsądnie dysponowali budże-
tem i zaciągniętymi kredytami i Starostwo 
jest w pełni  wiarygodne        i wypłacalne.

Co na przyszłość ? Na pewno moder-
nizacja na Górze św. Anny - nie tylko Po-
mnika i Amfiteatru, ale również parkingów 
i dróg dojazdowych do tej miejscowości. 
Rozpoczęcie termoizolacji i remont Domu 
Pomocy Społecznej w Szymiszowie oraz 
zapewnienie godnych warunków dla pra-
cowników i klientów PCPR. Dalsza mo-
dernizacja dróg i ścieżek rowerowych , z 
wyszczególnieniem drogi Leśnica – Zale-
sie Śląskie i Raszowa - Leśnica. Rozwój 
infrastruktury lokalowo-sprzętowej Szpi-
tala Powiatowego i placówek oświatowych 
powiatu strzeleckiego.

To plany na przyszłą kadencję, a już 
dziś chciałbym podziękować za współpra-
cę moim koleżankom i kolegom Radnym, 
Zarządowi Powiatu, pracownikom Staro-
stwa powiatowego i podległych placówek.

Andrzej
Wróbel

Członek Komisji 
Rewizyjnej,

Członek Komisji 
Budżetu
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 Na dzień 3 października przy-
pada Święto Zjednoczenia Niemiec. 
Z tej okazji Starosta naszego part-
nerskiego powiatu Soest w Nadrenii 
Północnej-Westfalii Eva Irrgang, 
zaprosiła delegację samorządowców 
do udziału w tych uroczystościach. 

Delegacja składająca się z rad-
nych Rady Powiatu Strzeleckiego w 
osobach Starosty Józefa Swaczyny, 
Członków Zarządu Waldemara Gai-
dy, Jana Zubka i  Kazimierza  Kubala, 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu  
Stefana Szłapy, a także Edyty Bem,  
Aleksandry Labus-Gałuszki, Ryszarda 
Noconia, Gizeli Szendzielorz, Joachi-
ma Szostoka, Andrzeja Wróbla oraz 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Bu-

dowlanego Piotra Hamryszaka prze-
bywała w Soest na zaproszenie strony 
niemieckiej 4 dni. 

Jeszcze we wtorek, 2 paździer-
nika niemieccy gospodarze  zaprosi-
li polską delegację do Lippstadt, do 
szkoły wyższej Hochschule Hamm-
-Lippstadt. Rektor uczelni prof. dr 
Klaus Zeppenfeld zaprezentował 
ofertę szkoły, a także możliwości di-
gitalizacji, którą od wielu lat uczelnia 
z powodzeniem stosuje przy zamianie 
tradycyjnych książek na e-booki. Nie 
tylko uczelnie, ale także przedsiębior-
stwa w partnerskim powiecie Soest 
stoją przed wyzwaniem digitalizacji 
swoich zasobów. 

Z kolei Volker Ruff – prezes wfg 
Wirtschaftsförderung Kreis Soest, jed-

Radni z wizytą w Soest

nostki zajmującej się wspieraniem go-
spodarki w Powiecie Soest, przedsta-
wił gościom z Polski nowe Centrum 
Digitalizacji (DZM), którego celem 
jest wspieranie przedsiębiorców w 
przeprowadzanym w firmach procesie 
digitalizacji. Natomiast w godzinach 
popołudniowych zwiedzono lokalny 
college Lippe-Berufskolleg, gdzie za-
prezentowano działalność szkoły na 
forum europejskim. 

Jednakże centrum wizyty stanowi-
ły uroczystości Święta Zjednoczenia 
Niemiec, które odbywały się w środę, 
3 października, w siedzibie starostwa 
w powiecie Soest. 

Zaproszonych zostało prawie 200 
gości. Już po raz jedenasty Powiat So-
est zorganizował obchody wspólnie z 

Międzynarodowym Klubem Garni-
zonowym Soest (IGCS). Uroczyste 
przemówienie na temat polsko-nie-
mieckich stosunków wygłosił Starosta 
Strzelecki Józef Swaczyna. Starosta 
Wskazał w swoim przemówieniu na 
zagadnienie współistnienia obydwu 
narodów, na wagę kontaktów zwy-
kłych ludzi, których pokojowe współ-
działanie było zaczątkiem idei, która 
w efekcie doprowadziła do wspólnej 
Europy. Z kolei Manfred Mack, na-
ukowy współpracownik w Polsko-
-Niemieckim Instytucie w Darmstadt, 
który także podczas uroczystości wy-
głosił swój referat, podkreślił  zna-
czenie oraz nierozerwalną zależność 
pomiędzy historyczną, pokojową 
rewolucją w Polsce a polsko-niemie-

ckimi stosunkami i dokonanym zjed-
noczeniem Niemiec. 

Wizyta delegacji z Powiatu Strze-
leckiego zakończyła się w czwartek, 
4 października i była kolejną odsłoną 
cyklicznych spotkań partnerskich Po-
wiatów: Strzeleckiego i Soest.    

Okręg nr 1 miasto i gmina Strzelce 
Opolskie oraz gmina Izbicko; liczba 
mandatów: 9 
LISTA NR 4  KOALICYJNY KOMI-
TET WYBORCZY PLATFORMA.
NOWOCZESNA KOALICJA OBY-
WATELSKA: Stanisław Krawiec, 
Grzegorz Biernat, Zdzisław Ćwieląg, 
Jolanta Lamm, Alicja Musiał, Grażyna 
Waz, Aleksandra Żurawicka, Henryk 
Nowakowski, Sławomir Tubek
LISTA NR 5  KOALICYJNY KOMI-
TET WYBORCZY SLD LEWICA 
RAZEM: Jan Starzec, Małgorzata 
Olińska-Bieg, Tomasz Brewczyk, Gra-
żyna Zalewska-Chmura, Beata Juda, 
Zofia Salamon, Małgorzata Szymanek, 
Sebastian Kocieniewski
LISTA NR 10  KOMITET WYBOR-
CZY PRAWO I SPRAWIEDLI-
WOŚĆ: Mieczysław Wojtaszek, Syl-
wester Kuczma, Marek Urbański, Be-
ata Gaj, Bogumiła Kubacka, Grzegorz 
Tworek, Tomasz Adamiec, Marzena 
Drabik-Klimek, Anna Chabraszewska
KOMITET WYBORCZY WYBOR-
CÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA: 
Waldemar Gaida, Stefan Szłapa, Edyta 
Bem, Jan Szczerbiński,  Joachim Jacek, 
Ewelina Jelito, Sabina Jurczyk, Cecylia 
Rudnik, Izolda Brzezina, Mateusz Ka-
zek, Fabian Macioszek
KOMITET WYBORCZY WYBOR-
CÓW ZIEMIA STRZELECKA: Jan 
Zubek, Jan Bogusz, Violetta Zalejska, 
Ewa Raczyńska, Piotr Szuba, Marian 
Marek, Marzenna Staroszczyk, Marian-
na Gordzielik, Dariusz Bolechowski, 
Roman Gawlik, Wioletta Myśliwy
Okręg nr 2 miasto i gmina Kolonow-
skie oraz gmina Jemielnica; liczba 
mandatów: 3 

Prawie 6 osób na jedno miejsce 
w Radzie Powiatu

LISTA NR 4  KOALICYJNY KOMI-
TET WYBORCZY PLATFORMA.
NOWOCZESNA KOALICJA OBY-
WATELSKA: Beata Szafraniec, Piotr 
Dreja, Sylwia Kurek, Damian Lehun, 
Piotr Leja
LISTA NR 5  KOALICYJNY KOMI-
TET WYBORCZY SLD LEWICA 
RAZEM: Barbara Widlińska, Tatiana 
Stajno, Piotr Olechno
LISTA NR 10  KOMITET WYBOR-
CZY PRAWO I SPRAWIEDLI-
WOŚĆ: Magdalena Pach, Stanisław 
Pietrusa, Wojciech Fudala
KOMITET WYBORCZY WYBOR-
CÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA: 
Józef Swaczyna, Iwona Pietruszka, 
Ryszard Nocoń, Tomasz Dziuba, Ur-
szula Neuman
KOMITET WYBORCZY WYBOR-
CÓW ZIEMIA STRZELECKA: 
Dariusz Kaczorowski, Barbara Koprek, 
Piotr Rus, Bernadeta Sznura, Helena 
Zając
Okręg nr 3 miasto i gmina Zawadzkie; 
liczba mandatów: 3 
LISTA NR 4  KOALICYJNY KO-
MITET WYBORCZY PLATFOR-
MA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA: Kazimierz Kubal, 
Ryszard Pagacz, Aleksandra Labus-
-Gałuszka, Aleksandra Zakrzewska, 
Patryk Ibrom
LISTA NR 5  KOALICYJNY KO-
MITET WYBORCZY SLD LEWI-
CA RAZEM: Artur Barański, Teresa 
Hrynkiewicz, Anna Puzik
LISTA NR 10  KOMITET WY-
BORCZY PRAWO I SPRAWIED-
LIWOŚĆ: Norbert Małek, Józef Gaj, 
Bogumiła Kantek-Kościelska

KOMITET WYBORCZY WYBOR-
CÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIE-
CKA:  Joachim Szostok, Jan Stanek, 
Teresa Dziuba, Maria Baran, Piotr 
Janoszka
KOMITET WYBORCZY WYBOR-
CÓW ZIEMIA STRZELECKA: 
Marek Kot, Sławomir Momot, Mał-
gorzata Rabicka, Izabela Spałek, Alina 
Pawliszyn
Okręg nr 4 miasto i gmina Leśnica 
oraz miasto i gmina Ujazd; liczba 
mandatów: 4 
LISTA NR 4  KOALICYJNY KO-
MITET WYBORCZY PLATFOR-
MA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA: Tomasz Żelazny, 
Walerian Janiszewski, Mariola Matu-
szek, Teresa Orłowska-Haber, Bogu-
miła Niewiadomska
LISTA NR 5  KOALICYJNY KO-
MITET WYBORCZY SLD LEWI-
CA RAZEM: Łukasz Kocieniewski, 
Wioleta Nowara, Marzena Koteluk
LISTA NR 10  KOMITET WY-
BORCZY PRAWO I SPRAWIED-
LIWOŚĆ: Piotr Koszucki, Ernestyna 
Wilczek, Jacek Malinowski, Małgo-
rzata Pospiszyl
KOMITET WYBORCZY WYBOR-
CÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIE-
CKA: Tadeusz Kauch, Waldemar 
Bednarek, Maria Krupa, Gizela Szen-
dzielorz, Krystyna Wodniok, Hubert 
Barton
KOMITET WYBORCZY WYBOR-
CÓW ZIEMIA STRZELECKA: 
Artur Kiowski,  Andrzej Wróbel, 
Urszula Mularczyk, Helena Habrajska-
-Strycharz,  Józef Garbacz

21 października – WYBORY!

W czterech okręgach, na które został podzielony nasz Powiat, będziemy wybierać 19 radnych do 
Rady Powiatu spośród 113 zgłoszonych kandydatów, w tym 55 kobiet. O mandat radnego ubiega 
się 53 osoby mniej niż cztery lata temu. Kto kandyduje w tym roku?

Właśnie Józef Piłsudski jest sym-
bolem odzyskania przez Polskę nie-
podległości po 123 latach niebytu na 
mapach Europy i świata. I to o nim 
na spotkaniu z mieszkańcami DPS w 
Szymiszowie mówił Waldemar Gaida 
członek Zarządu Powiatu Strzeleckie-
go, historyk z wykształcenia, a temat 
został wybrany nieprzypadkowo – 
szybkimi krokami zbliża się 100 rocz-
nica odzyskania niepodległości. 

Wszyscy wiemy, kim był Mar-
szałek. Jak drogę przebył: syberyjskie 
zesłanie, ruch socjalistyczny, Legio-
ny, Magdeburg, Belweder, Sulejówek 
i znowu Belweder – do królewskich 
grobów na Wawelu. Wiemy, że już za 

Marszałek Piłsudski 
mało znany

życia był legendą. Chętnie cytujemy 
co smaczniejsze jego powiedzenia, 
bo przecież słynął z ciętego języka. 
A w tej krótkiej pogadance sylwetka 
Piłsudskiego została pokazana od nie-
co innej strony, mniej oficjalnej, za to 
równie interesującej. 

Bo kto, poza historykami, pamięta 
dziś na przykład, że Kazimiera Iłła-
kowiczówna, znana poetka, była jego 
sekretarzem w Ministerstwie Spraw 
Wojskowych? I że nie tylko odpowia-
dała na listy, ale i negocjowała wy-
soką stawkę za wywiad z nim opub-
likowany w gazecie? Albo dlaczego 
Józef Piłsudski uważał, że Polska to 
obwarzanek?

Nieodpłatna Pomoc Prawna
Informacje na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz har-
monogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strze-
leckiego 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.
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Zarząd Powiatu Strzeleckiego 
oraz Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich zorganizowali w dniu 8 
października 2018 konferencję „Ofer-
ta edukacyjna szkolnictwa zawodo-
wego dla młodzieży Powiatu Strzele-
ckiego”, przeznaczoną dla dyrektorów 
szkół podstawowych oraz gimnazjów 
z terenu Powiatu Strzeleckiego. W 
trakcie konferencji Członek Zarządu 
odpowiedzialny m.in. za edukację w 
powiecie, Waldemar Gaida w swo-
im przemówieniu zwrócił szczególną 
uwagę na rangę szkolnictwa zawodo-
wego oraz  odpowiedzialne wybory 
w ścieżce kształcenia. Mówił także o 
roli samorządu w pozyskiwaniu środ-
ków na wzbogacanie bazy kształcenia 
i  współpracy z partnerami lokalnego 
rynku pracy. Uczestnicy spotkania 
zostali zapoznani z ofertą edukacyj-
ną CKZiU w świetle reformy szkol-
nictwa,  działalnością innowacyjną 
CKZiU w zakresie klas mundurowych 

oraz bieżącą współpracą z Powiato-
wym Urzędem Pracy, Cechem Rze-
mieślników i Przedsiębiorców oraz 
zakładami pracy, m.in. Kronospan, 
Mubea Automotive Poland, FM Logi-
stic, Adamietz. Zaprezentowano rów-
nież propozycje dodatkowych dzia-
łań skierowanych do uczniów szkół 
podstawowych propagujących szkol-
nictwo zawodowe realizowanych w 
CKZiU: Młodzi Zawodowcy na Start, 
Gry Uliczne. Dyrektor Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej Barbara 
Kemska-Guga przybliżyła problema-
tykę udzielania pomocy dzieciom na 
różnych etapach edukacji. Dyrektorzy 
szkół mieli możliwość zwiedzania 
pracowni zawodowych, w których 
kształcą się uczniowie CKZiU. Kon-
ferencja zakończyła się wspólnym 
poczęstunkiem przygotowanym przez 
uczniów klas gastronomicznych, a 
trakcie którego była okazja do nawią-
zania bliższej współpracy. 

Szkolnictwo zawodowe 
to przyszłość dla młodych

Uczniowie Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego w 
Strzelcach  Opolskich

 w zawodzie Technik cyfrowych 
procesów graficznych oraz Technik 
ekonomista  rozpoczęli  czterotygo-
dniową praktykę  zawodową na Mal-
cie w terminie od 1- 26 października, 

 realizując tym samym dru-
gą już część szkolnego projektu 
pt.”Maltańskie praktyki  - kluczem 
do sukcesu”.   Całość dwuletniego 
projektu  sfinansowana jest z fundu-
szy Unii Europejskiej w ramach  pro-
gramu Erasmus plus, który  wspiera 
mobilność międzynarodową uczniów, 
poszerza możliwości rozwoju oso-
bistego, zwiększa potencjał i szan-
se  zatrudnienia absolwentów naszej 
szkoły  na europejskim rynku pracy.  
Młodzież szkoły odbywa praktyki w 
maltańskich firmach, lecz oprócz do-
świadczenia zawodowego mają rów-
nież możliwość doskonalenia swoich 
umiejętności językowych na kursie 
języka angielskiego w grupie o wy-
miarze ogólnoświatowym, są bowiem 
poza europejczykami także studenci 
z Azji oraz Ameryki Południowej. 
Międzynarodowy profil grupy jest do-
skonałą okazją do poznania nowych 
kultur, wymiany doświadczeń, a także 
nawiązania nowych znajomości. 

W ramach projektu odbędą się 
także liczne wycieczki  m.in. do sto-
licy wyspy Valetty, do byłej stolicy – 
Mdiny, do urokliwej wioski rybackiej 
Marsaxlokk oraz na wyspę Gozo. 

 

Z Erasmusem 
na Maltę

W tym roku obchodzimy 74.  rocz-
nicę przybycia pierwszego transportu 
powstańców warszawskich do obozu 
jenieckiego w Lamsdorf/ Łambino-
wicach. Z tej okazji licealiści przeżyli 
niezwykłą lekcję historii.

Spotkanie z uczestnikiem wyda-
rzeń z 1944 roku- Jerzym Marianem 
Tempskim- Esdenem, ps. ,,Jędrek”  
odbyło się w Centralnym Muzeum 
Jeńców Wojennnych. Niezwykła opo-
wieść żołnierza AK przeniosła uczest-
ników spotkania w czasy, o których 
czytali w podręcznikach, o których 
oglądali filmy. Narracja o nie tak daw-
nej przecież historii nabrała szcze-
gólnego wyrazu, kiedy Gość spotka-
nia- były jeniec Stalagu 344 Lamsdorf 
wspominał swoje pierwsze chwile w 
łambinowickim obozie, jednym z naj-
większych w III Rzeszy.                 

- Wysiedliśmy z bydlęcych wago-
nów, zmęczeni drogą i wydarzenia-
mi ostatnich tygodni. Pamiętam, że 
spragniony piłem wodę z kałuży- taki 
obraz wojennej rzeczywistości prze-
kazał młodzieży były ostaniec.- Potem 
nastały kolejne złe chwile- wspominał 
dawny jeniec również Stalagu VII A 
Mosburg.

Żołnierska, powstańcza opowieść 
uderzała rzeczowością, spójnością i 
dystansem do poruszanych wątków. 
Życie doświadczyło pana Jerzego, 
ale słuchacze jego opowieści czuli, że 
tym, co chce on przekazać młodym, 
jest przede wszystkim myśl o pamięci 
tamtych dni.

Spotkanie licealistów 
ze świadkiem historii

Spotkaniu z powstańcami towa-
rzyszył spektakl Teatru Eko Studio pt. 
,,Przerzucane słowa”, którego scena-
riusz oparto na zachowanej korespon-
dencji jenieckiej.

 
Kolejne spotkanie licealistów z po-
wstańcami warszawskimi z pewnoś-
cią na długo pozostanie w ich pamięci.

Dorota Maćkula

8 października w Strzeleckim Zespole 
Szkół Ogólnokształcących odbyło się 
uroczyste ślubowanie i pasowanie na 
pierwszoklasistę 129 uczniów pię-
ciu klas pierwszych. W uroczystości 
udział wziął Członek Zarządu Powia-
tu Strzeleckiego Waldemar Gaida.

Pasowanie na pierwszaka

Powiat Strzelecki w partnerstwie 
z Powiatami brzeskim, krapkowickim, 
kędzierzyńsko-kozielskim, kluczbor-
skim, namysłowskim, nyskim, ole-
skim i prudnickim oraz miastem Opo-
le jest w trakcie realizacji projektu pn.: 
„Wsparcie kształcenia zawodowego 
w kluczowych dla regionu branżach”  

w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opol-
skiego na lata 2014-2020, którego 
liderem jest Samorząd Wojewódz-
twa Opolskiego. Całkowita wartość 
projektu wynosi 30 220 246,19 zł, 

Projekt trwa

dok. na str. 6
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z czego 25 017 393,20zł dofinanso-
wane jest przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.  Wartość 
zadania dla Powiatu Strzeleckiego 
wynosi 2 213 769,87 zł z czego dofi-
nansowanie wynosi 1 800 420,68 zł. 
Głównym celem projektu jest zapew-
nienie lepszych warunków kształcenia 
zawodowego poprzez wyposażenie i 
modernizację obiektów infrastruktury 
edukacyjnej w CKZiU w Strzelcach 
Opolskich. W ramach modernizacji 
przewidziano utworzenie  i doposaże-
nie Centrum Obróbki Metalu (COM) 
poprzez stworzenie pracowni mecha-
niki ogólnej, pracowni spawalni, pra-
cowni obróbki plastycznej, pracowni 
mechaniki, ślusarni, pracowni obra-
biarek konwencjonalnych, pracow-
ni CNC oraz utworzenie pracowni 
elektroniki, pracowni hotelarstwa i 
modernizacja pracowni turystycznej. 
W ramach doposażenia zaplanowano 
zakup pomocy dydaktycznych do pra-

cowni zawodowych (frezarki, tokarki, 
szlifierki, prasy hydrauliczne, oscylo-
skopy, stanowiska komputerowe, pro-
gramy komputerowe, stanowiska eg-
zaminacyjne, lada recepcyjna, zestawy 
narzędzi do prac elektrycznych oraz 
inne materiały, narzędzia i urządzenia 
niezbędne do praktycznej nauki zawo-
du). W dniu 22.05.2017r. nastąpił od-
biór końcowy robót budowlanych, w 
ramach których przebudowano część 
pomieszczeń dydaktycznych budynku 
CKZiU w Strzelcach Opolskich (pra-
cownię hotelarską i turystyczną, pra-
cownię elektroniki, Centrum Obróbki 
Metalu i pracownię mechatroniki). 
W dniu 18 sierpnia 2017r. nastąpił 
końcowy odbiór prac polegających 
na zakupie i dostawie sprzętów w 
ramach projektu – wyposażenie pra-
cowni Centrum Obróbki metalu, 
pracowni mechatroniki, pracowni 
elektroniki, pracowni turystycznej  
i hotelarskiej.

Projekt trwa
dok. ze str 5

Byłem na pokazie sprzętów me-
dycznych.  Ucieszyłem się, gdyż jako 
jedna z 3 osób wygrałem materac re-
habilitacyjny dla żony. Byłem prze-
konany, iż otrzymuję go bezpłatnie. 
Jednak jak czytam dokładnie umo-

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów radzi

wę, jest w niej zapis, że to promocja, 
ale muszę zapłacić 8500 zł. Jestem 
rozczarowany, gdyż zapewnienia 
były inne. Co mogę zrobić? Czy da 
się odstąpić od tej umowy?

Sprzedawcy na organizowanych 
pokazach często wprowadzają konsu-
mentów w błąd, co do istotnych wa-
runków umowy. Informują, ze jest to 
szczególna promocja, czy, że na towar 
jest dofinansowanie z jakiejś instytu-
cji.  Zachowajmy ostrożność i zanim 
cokolwiek podpiszemy, dokładnie 
przeczytajmy, a jeśli nie rozumiemy 
treści umowy – nie podpisujmy jej. Od 
umów zawartych poza lokalem, poza 
kilkoma wyjątkami możemy odstąpić, 
jednak musimy ponieść koszt odesła-
nia towaru. Często są to duże przesyłki 
i koszt jest niemały. Zanim wyślemy 
towar zróbmy zdjęcia, w jakim stanie 
go odsyłamy i przede wszystkim naj-

pierw wyślijmy odstąpienie od umo-
wy listem poleconym, najlepiej za po-
twierdzeniem (mamy na to 14 dni). Po 
wysłaniu odstąpienia mamy 14 dni na 
odesłanie towaru, który niefortunnie 
zakupiliśmy.

O takich nieuczciwych praktykach 
oraz innych ciekawych sprawach na 
które trzeba uważać, jak również o za-
grożeniach bezpieczeństwa i odszko-
dowaniach będzie można posłuchać 
na spotkaniu „Świadomi, bezpieczni”. 
Będzie to okazja by spotkać się przy 
kawie, porozmawiać i dowiedzieć się 
o zagrożeniach na które jesteśmy na-
rażeni każdego dnia. Każdy uczestnik 
otrzyma upominek, jak również bę-
dzie można wylosować ciekawe na-
grody. Spotkanie odbędzie się dnia 19 
października o godz. 10.00 w Powia-
towym Centrum Kultury w Strzelcach 
Opolskich.

Święto Chleba 2018
Dziękujemy naszym

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

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

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

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

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

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

tel kom. 604 540 402 

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422,
fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl

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

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

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel. 77 4615216
e-mail: zpolesnica@gmail.com

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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Pięć lat temu, w październiku 
2013 r., swoją działalność zainaugu-
rowało Powiatowe Centrum Kultury w 
Strzelcach Opolskich. W minioną so-
botę jednostka, dla której organizato-
rem jest Powiat Strzelecki, świętowała 
swój jubileusz. Nie zabrakło tortu i 
kwiatów, słowa uznania oraz życzenia 
na ręce Dyrekcji i pracowników złoży-
li Starosta Powiatu Strzeleckiego Józef 
Swaczyna, Członek Zarządu Powiatu 
Strzeleckiego Waldemar Gaida oraz 
Wicemarszałek Województwa Opol-
skiego Roman Kolek oraz licznie przy-
byli na tę okazję goście. Jak przystało 
na instytucję kultury  Zespół Powiato-
wego Centrum Kultury przygotowała 
na tę okazję moc artystycznych wra-
żeń. Na scenie z programem koncertu 
Nastroje, nas troje zaprezentowali się 
młodzi artyści: Piotr Jurkowski, Piotr 
Tłustochowicz i Filip Rychcik. W Re-
gionalnej Izbie Tradycji oraz Galerii 
III Filary otwarto wystawy rzeźby i 
medali  Stanisława Pietrusy, malar-
stwa Bożeny Kurek Di-Maggio i fo-

Jubileusz 5-lecia  
Powiatowego Centrum Kultury 

w Strzelcach Opolskich

Tak wyglądało Casino przed 5 laty Tak dziś wygląda Powiatowe Centrum Kultury

Gratulacje z okazji jubileuszu oraz czek od starosty Józefa Swaczyny i członka 
Zarządu Powiatu Waldemara Gaidy odbiera  dyrektor Joanna Popów-Bogdoł

Cała załoga

tografii Iwony Wilczek. Wernisażom 
towarzyszył występ akordeonistów: 
Lukasa Gogola i Grzegorza Kuryły.  
Był też czas na wzruszenia i podzię-
kowania dla pracowników instytucji, 
którzy na co dzień przygotowują ofer-
tę kulturalną Centrum. 

Podsumowywano minione pięć 
lat.  A było co wspominać. Na scenie 
Centrum pojawili się już przecież tacy 
artyści, jak Zbigniew Wodecki, Kasia 
Kowalska, Patrycja Markowska, Eleni 
czy Grzegorz Turnau. Swoimi żartami 
bawili tu widzów Wojciech Cejrowski, 
Kabaret Młodych Panów czy Kabaret 
Skeczów Męczących. 

Każdego roku odwiedzają Cen-
trum tysiące ludzi. Szczególnie chęt-
nie bywają tu dzieci, korzystając z sze-
regu dedykowanych im warsztatów. 
Na uwagę zasługuje też działalność 
Powiatowej Biblioteki Publicznej, w 
zbiorach której jest już prawie 27 tys. 
książek, ponad 700 audiobooków i po-
nad pół tysiąca filmów. 

Na często powtarzane pytanie, czego życzyć Powiatowemu Centrum Kultury 
z okazji tych „urodzin” odpowiadamy zgodnie: wielu zadowolonych odbiorców 
naszych usług!

Joanna Popów-Bogdoł
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Ad multos annos!

Z ogromną przyjemnością in-
formujemy dziś Państwa o tym, 
że grono Jubilatów - mieszkań-
ców powiatu strzeleckiego - któ-
rzy w ostatnim czasie obchodzili 
swoje okrągłe urodziny, znów 
się powiększyło! Wszystkich - w 
imieniu całej nasze społeczności 
- z listami gratulacyjnymi, uro-
dzinowymi upominkami oraz naj-
lepszymi życzeniami odwiedzili 
przedstawiciele władz Powiatu 
Strzeleckiego.

Pani Anna Klonowska, 
mieszkająca w Izbicku, jubileusz 
90 rocznicy urodzin świętowa-
ła 8 października br. W tym dniu 
odwiedzili Ją Waldemar Gaida 
członek Zarządu Powiatu i Stefan 
Szłapa wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu.

Pani Franciszka Lebok, 
mieszkająca w Żędowicach, 90-le-
cie urodzin obchodziła 2 paździer-
nika br. Z tej okazji Jubilatkę od-
wiedził wicestarosta Janusz Żyłka.

Pani Anna Manczyk, miesz-
kanka Staniszcz Małych, 90 uro-
dziny świętowała 5 października 
br. Z tej okazji odwiedził Jubilatkę 
starosta Józef Swaczyna.

Pan Wilibald Skrzydło, 
mieszkający w DPS w Szymiszo-
wie, jubileusz 90-lecia urodzin  
świętował 9 października br. W 
dniu Jubileuszu odwiedził Go 
Waldemar Gaida członek Zarządu 
Powiatu.

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

Pani Anna Klonowska, jubileusz 90 rocznicy urodzin 
świętowała 8 października br. 

Pani Anna Manczyk, 90 urodziny świętowała 5 października br. 

Pani Franciszka Lebok, 90-lecie urodzin obchodziła 
2 października br. 

Pan Wilibald Skrzydło,  jubileusz 90-lecia urodzin  świętował 
9 października br. 

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 


