
Debata drogowa.  
Te kwoty robią wrażenie:  
w ciągu 4 ostatnich lat na 

inwestycje drogowe w Powiecie 
Strzeleckim przeznaczono  

66 milionów; w roku 2018 – 
ponad 19 milionów złotych.

Radni zmniejszyli  
wynagrodzenie  

Starosty Strzeleckiego.  
Tego samego dnia  
otrzymał statuetkę 

„Samorządowiec XX-lecia”.

Remont to mało powiedziane. To duży pro-
jekt. Duża modernizacja. Nowy sprzęt za 

miliony. W efekcie – mamy jedne z najlepiej 
wyposażonych oddziałów w kraju.

Tak najkrócej można podsumować to, co 
działo się w trakcie przebudowy Oddziału Ane-
stezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Po-
wiatowego w Strzelcach Opolskich. Uroczyste 
otwarcie, wraz z przecięciem wstęgi i poświęce-
niem oddziału, nastąpiło  4 lipca br.

Zmodernizowano oddział tak, że w jednej 
dużej sali znalazło się sześć nowoczesnych łó-
żek,  a stan leżących na nim pacjentów –bardzo  
ciężko chorych, bo na ten oddział inni nie tra-
fiają – może być monitorowany z jednego miej-
sca przez pielęgniarki. Szpital wzbogacił się 
także o izolatkę dla chorych zakaźnie. A i to nie 
wszystko. Świeżo zakupiony wysokiej klasy 

Miliony na szpital. Wkrótce kolejne Sesja Rady 
Powiatu

Więcej czytaj na str 2 i 3

Zwołana na 27 czerwca br. sesja była już 53. 
z kolei w tej kadencji. Zgodnie z przyjętym 

zwyczajem – rozpoczęła się od wręczenia kwia-
tów i listów gratulacyjnych tym, którzy swoją 
działalnością zdobywają laury w konkursach, 
a tym samym kontynuują tradycje „dobrej ślą-
skiej roboty”. Tym razem gratulacje przekaza-
no laureatom konkursu AgroLigi 2018 w woje-
wództwie opolskim.  

W przewidywanym pierwotnie porządku ob-
rad na wniosek członka Zarządu Waldemara Ga-
idy wprowadzono zmiany. Poszerzono go o pro-
jekty uchwał w sprawach: wyrażenia zgody na 
obciążenie nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Strzeleckiego służebnością przesyłu; 
zatwierdzenia zmian w planie finansowym i in-
westycyjnym na rok 2018 Szpitala; zmiany wie-
loletniej prognozy finansowej Powiatu Strzelec-
kiego na lata 2018-2021 i zmian w budżecie Po-
wiatu Strzeleckiego.

sprzęt specjalistyczny (m.in. monitorujący para-
metry życiowe,  aparaty USG, aparaty do znie-
czulania) trafił nie tylko na ten Oddział, ale tak-
że na Blok Operacyjny z salą wybudzeń oraz na 
salę cięć cesarskich

Inwestycja kosztowała  4,7 mln złotych. Du-
żo. Na tyle naszego Szpitala Powiatowego im. 
Prałata J. Glowatzkiego nie byłoby stać. Sku-
tecznie jednak sięgnął po unijne dofinansowanie 
(3,6 mln zł). Nie zabrakło też wsparcia Powiatu 
Strzeleckiego (ok. 700 tys. zł), a „czek”  z kwo-
tą ponad 1,3 mln zł przekazany dyrektor Beacie 
Czempiel przez starostę Józefa Swaczynę, wi-
cestarostę Janusza Żyłkę oraz Waldemara Gaidę 
członka Zarządu, obejmuje dofinansowanie nie 
tylko modernizacji Oddziału Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii, ale i dwóch kolejnych pro-
jektów: modernizacji Oddziału Ginekologiczno-
Położniczego oraz Pracowni Endoskopii. 

Inwestycje związane z modernizacją i popra-
wą usług Szpitala Powiatowego wyniosą łącznie 
ponad 9,5 miliona złotych.
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Nakłady finansowe na drogi 
Ogółem Inwestycje Wydatki bieżące

2015 8.477.240 6.492.253 1.994.581
2016 5.923.823 4.122.160 1.801.663
2017 13.769.826 6.834.778 1.698.869
2018 20.861.614 6.834.778 1.715.000

Odnowa nawierzchni bitumicznych
wartość ilość mb dróg ilość odcinków

2015 804.041 4690 16
2016 428.161 2703,2 10
2017 528.929 3090 8
2018 819.276 2332 10

Debata drogowa, czyli liczby mówią 
lata 2015 – 2018Wprowadzono także modyfikację 

w kolejności podejmowania uchwał: 
starosta, o którego wysokości pensji 
od 1 lipca br. mieli zadecydować rad-
ni, jeszcze nie wrócił z Urzędu Woje-
wódzkiego, gdzie podpisywano umo-
wę na przebudowę drogi powiatowej 
w Górze Św. Anny (o czym piszemy 
w innym miejscu – przyp. red.).

Po przedstawieniu przez W. Ga-
idę informacji z prac Zarządu Po-
wiatu Strzeleckiego w okresie mię-
dzysesyjnym, radni przystąpili do 
głównego tematu sesji – debaty dro-
gowej. Co roku jedna z sesji poświę-
cona jest temu zagadnieniu, a w roku 
kończącym obecną kadencję, obszer-
ny materiał obejmował podsumowa-
nie wszystkich inwestycji na drogach, 
zrealizowanych przez Powiat Strze-
lecki (obok publikujemy zestawie-
nie – liczby najlepiej obrazują to, co 
w latach 2015-2018 zostało zrobione 
– przyp. red.). 

Obszerny materiał przygotował 
Wydział Dróg, a podczas sesji zapre-
zentował go naczelnik DP Andrzej 
Ful. Wcześniej, jak zauważył prze-
wodniczący Rady S. Krawiec, deba-
ta w zakresie stanu bezpieczeństwa 
na drogach była przedmiotem obrad 
Komisji Bezpieczeństwa, a Komisja 
Budżetu zapoznała się szczegółowo 
z realizacją inwestycji na drogach pu-
blicznych. 

Radny Ryszard Nocoń: - Szcze-
gółowo zostały omówione rozwią-
zania architektoniczne wpływające 
na bezpieczeństwo, a także sposób, 
w jaki można dokonać powiadomień 
o zdarzeniach awaryjnych na dro-
gach. Członkowie Komisji bezpie-
czeństwa przyjęli informacje jedno-
głośnie, nie zgłaszając uwag.

Radna Aleksandra Labus-Ga-
łuszka: - Komisja Budżetu na ostat-
nim posiedzeniu wyjazdowym doko-
nała przeglądu stanu realizacji inwe-
stycji, m.in. na ul. Dziewkowickiej 
w Strzelcach Opolskich, skrzyżo-
waniu ul. Dolińskiej i ul. Mickiewi-
cza w Strzelcach Opolskich, Rożnią-
towie, Szymiszowie na ul. Wiejskiej, 
Dworcowej, Ligonia, a także w Su-
chej na ul. Jemielnickiej. Droga po-
wrotna przebiegała przez Rozmierz 
i Rozmierkę. Przypomnę, że przez 
ostatnie 4 lata na inwestycje drogo-
we zostało przeznaczonych ponad 66 
mln zł, na wydatki inwestycyjne po-
nad 59 mln zł. Kwota jaką wydano 
na remonty bieżące dróg sięgała ok. 
7 mln zł. Można zauważyć wzrastają-
cą świadomość lokalnych władz oraz 
firm, które współuczestniczą w reali-
zowaniu zadań drogowych. 

Radna Gizela Szendzielorz: - 
Wspólnie z radnymi Andrzejem Wró-
blem i Waldemarem Bednarkiem 
uczestniczyłam w oficjalnym odbio-
rze modernizowanego mostu w Li-
chyni. Powtarzając słowa mieszkań-
ców, powiem że jest to arcydzieło, 
inwestycja jest wizytówką Powia-
tu Strzeleckiego. Składam serdecz-
ne podziękowania nie tylko w imie-
niu mieszkańców, ale także osób ko-
rzystających z przejazdu.  Ponadto 
podziękowania należą się również za 
szereg inwestycji wykonanych w cią-
gu ostatnich 4 lat, w szczególności za 
te na terenie Góry Św. Anny. 

Radny Waldemar Bednarek: - 
Kwota 19.146.614 zł przeznaczona 
na inwestycje drogowe w 2018 ro-
ku robi ogromne wrażenie. Należało-
by w tym miejscu zauważyć, że za-
planowana suma w naszym budżecie 
na ten rok była znacznie niższa. Róż-
nice pojawiły się w momencie otwie-
rania ofert przetargowych: wykonaw-
cy proponowali wyższe ceny niż za-
kładano, a strategiczne inwestycje 
były zagrożone. Chylę czoło w stronę 

Sesja Rady Powiatu
Zarządu i osób, które starały się po-
zyskać dodatkowe środki na realiza-
cję tych zadań. Potwierdzam teorię, 
że lokalne samorządy zrozumiały, że 
wszyscy jesteśmy gospodarzami. My-
ślę, że jeśli ta współpraca się utrzyma, 
to nie tylko infrastruktura będzie lep-
sza, ale i poprawi się bezpieczeństwo. 
Zarząd Powiatu, Naczelnik Wydzia-
łu DP oraz pracownicy Starostwa do-
łożyli wszelkich starań, do tego aby 
dzisiaj cieszyć się z takich efektów, za 
co serdecznie dziękuję.

Radny Jan Bogusz: - Materiał 
przedstawia w sposób rzetelny ilość 
wykonanych zadań inwestycyjnych, 
remontowych i nakłady związanych 
z bieżącym utrzymaniem dróg powia-
towych. Może i powinno cieszyć to, 
o czym wspomnieli moi poprzednicy: 
dobra współpraca i wzrost nakładów, 
ale oczekiwania mieszkańców są du-
że, jak wiadomo nie każda inwestycja 
może zostać zrealizowana. W imie-
niu mieszkańców Szymiszowa Osie-
dla chciałbym podziękować Zarządo-
wi i Radzie Powiatu za ukończenie III 
etapu budowy chodnika na ul. Ligo-
nia. 

Radny R. Nocoń: - W planach in-
westycji drogowych jest kolejny od-
cinek drogi w kierunku Dziewko-
wic, realizowany wspólnie z Gminą 
Strzelce Opolskie. Na jakim etapie są 
prace przygotowawcze do wykonania 
odwodnienia na tym odcinku drogi? 

A. Ful - Przygotowany jest pro-
jekt dokumentacji technicznej od-
wodnienia skrzyżowania ul. Strze-
leckiej i Korfantego, który został za-
kwalifikowany jako końcowy odci-
nek kanalizacji na drodze gminnej. 
Oznacza to, że aby wykonać odwod-
nienie w tym zakresie, konieczne jest 
wykonanie inwestycji zasadniczej, co 
oznacza konieczność wspólnej reali-
zacji tego przedsięwzięcia. Ze wzglę-
du na trudne uwarunkowania grunto-
wo-wodne terenu to rozwiązanie jest 
najbardziej właściwe. 

Radny S. Krawiec: -  Określony 
jest termin realizacji?

A. Ful: - Nie znam konkretnych 
terminów.

Radny Andrzej Wróbel: - Przy-
łączam się do pozytywniej opinii rad-
nych nt. realizacji inwestycji drogo-
wych na przestrzeni V kadencji. Stan 
dróg powiatowych można połączyć 
ze stanem dotacji, które Powiat otrzy-
muje. Przypomnę, że od dawna optu-
ję za budową ścieżek rowerowych 
przy strategicznych drogach powia-
towych (Dolna, Strzelce Opolskie). 
Poza tym w budżecie Powiatu zosta-
ła zwiększona kwota na tzw. bezpie-
czeństwo dróg przez malowanie pa-
sów. Myślę, że to odpowiedni czas na 
przygotowanie dokumentacji i ogło-
szenie przetargu na wykonanie tego 
zadania. 

A. Ful: -  W pierwotnej wersji bu-
dżetu Powiatu w zakresie wydatków 
bieżących na oznakowanie poziome 
zaplanowano kwotę tylko na wyko-
nanie tylko przejść dla pieszych, na-
stępnie dokonano jej zwiększenia. Po 
wykonaniu opracowania specyfika-
cji technicznej dokonano kolejnego 
zwiększenia do 100 tys. zł. Ze wzglę-
du na tryb zamówienia wykonawca 
zostanie szybko wyłoniony i ozna-
kowanie zostanie wykonane w okre-
sie letnim. 

Radny Kazimierz Kubal: -  Z du-
żą satysfakcją przyznam, że Powiat 
Strzelecki może poszczycić się dobrą 
infrastrukturą drogową i dobrą współ-
pracą wszystkich samorządów. Przy-
pomnę, że Powiat Strzelecki dzięki 
wspólnemu działaniu z Samorządem 
Województwa Opolskiego wzboga-
cił się o kolejne dobre nawierzch-
nie dróg na terenie Gminy Zawadz-
kie (droga od granicy woj. śląskiego 

do Kielczy), ponadto Zarząd Powia-
tu zawarł porozumienie odnośnie wy-
konania dokumentacji na budowę od-
cinka drogi na trasie Zawadzkie – Żę-
dowice.  

Przewodniczący Rady S. Kra-
wiec: - Panie Naczelniku oraz Panie 
Wicestarosto, w imieniu Rady proszę 
przyjąć podziękowania dla pracowni-
ków Wydziału DP. Mam nadzieję na 
zakończenie prac w Dziewkowicach 
oraz wykonanie odnowienia pozio-
mych pasów bezpieczeństwa na jezd-
niach dróg powiatowych. 

Informacja została przyjęta jedno-
głośnie przez wszystkich radnych.

Po przerwie głos zabrał gość - Sta-
rosta Głubczycki Józef Kozina.

Starosta J. Kozina: - Jestem 
przedstawicielem Związku Powia-
tów Polskich. Przypomnę, że obcho-
dzimy 20-lecie Samorządu Powiato-
wego, w związku z czym chciałbym 
wręczyć statuetkę Samorządowiec 
20-lecia ZPP Staroście Strzeleckie-
mu. Nagroda przyznawana jest sa-
morządowcom, którzy swoją służbę 
pełnią przez kilka kadencji. Starosta 
Strzelecki pełnie ją aktywnie od 2004 
r., Józef Swaczyna - jako szef Kon-
wentu Starostw Województwa Opol-
skiego sprawdza się bardzo dobrze, 
myślę że na niwie strzeleckiej jest po-
dobnie. Dodam, że jest wymagają-
cym szefem Komisji Rewizyjnej ZPP. 
Gratuluję działalności społecznej, sa-
morządowej i życzę wszystkiego naj-
lepszego. 

Następnie radni przystąpili do gło-
sowania projektów uchwał w spra-
wach:
-  wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości stanowiącej wła-
sność Powiatu Strzeleckiego słu-
żebnością przesyłu 

-  wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Szpital Powiatowy im. Pra-
łata J. Glowatzkiego w Strzelcach 
Opolskich umowy dzierżawy nie-
ruchomości.

-  zatwierdzenia planu finansowe-
go i inwestycyjnego na rok 2018 
Szpitala Powiatowego im. Prała-
ta J. Glowatzkiego w Strzelcach 
Opolskich (uwzględniono autopo-
prawki związane z nową inwesty-
cją, czyli budową parkingu)

-  zmiany wieloletniej prognozy fi-
nansowej Powiatu Strzeleckiego 
na lata 2018-2021

-  zmiany budżetu i zmian w budże-
cie Powiatu Strzeleckiego na rok 
2018 (autopoprawki związane by-
ły m.in. z wprowadzeniem nowe-
go projektu pn. „Zawodowi Za-
wodowcy”, którego wartość to 1,8 
mln zł)
Wszystkie uchwały zostały przy-

jęte jednogłośnie. 
Po tym radni przystąpili do nowe-

lizacji uchwały z 11 grudnia 2014 r. 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Starosty Powiatu Strzeleckiego. Ta-
ki obowiązek został nałożony na rad-
nych gmin, powiatów, województw 
nowymi przepisami, w ślad za obni-
żeniem uposażeń parlamentarzystów.

Starosta Józef Swaczyna: - Je-
stem ogromnie wdzięczny, że wszyst-
kie komisje zaopiniowały negatywnie 
projekt uchwały. W kraju są podzie-
lone zdania w tej kwestii. Nikt nie 
spodziewał się, że jedną decyzją po-
sła mogą zostać obniżone pensje par-
lamentarzystom oraz władzom samo-
rządowym. Na ostatniej sesji wspo-
minałem o sondażu CBOS nt. dzia-
łalności samorządów: prawie 70 proc. 
Polaków ocenia ich pracę bardzo do-
brze. Opolszczyzna należy do regio-
nów, w których brak afer samorządo-
wych i kłótni pomiędzy radą a zarzą-
dem. Wszyscy Państwo zaopiniowa-
li projekt uchwał negatywnie, jednak 
proszę o ponowne przeanalizowa-

nie decyzji i konsekwencji jakie nie-
sie niepodjęcie tej uchwały. Przypo-
mnę, że rykoszetem może się to od-
bić na Sekretarz i Skarbnik Powiatu, 
ponieważ akceptują listę płac. Tajem-
nicą nie jest, że postaram się odwołać 
do Sądu. Jednocześnie nie zapominaj-
my, że wszyscy służymy społeczności 
Powiatu. Myślę, że podjęcie uchwały 
będzie właściwe, a 4-letnia współpra-
ca radnych to powód do satysfakcji. 
Chciałbym zwrócić uwagę, że Powiat 
Strzelecki jest rekordzistą w pozyski-
waniu pieniędzy z UE. To efekt dzia-
łań pracowników Starostwa. 

Radny J. Bogusz: - Na Komisji 
Budżetu pojawiła się wątpliwość, czy 
uchwała musi zostać podjęta na tej se-
sji?

Radca prawny Piotr Szyndzie-
lorz; - Rozporządzenie Rady Mini-
strów mówi, że od 1 lipca 2018r. za-
czną obowiązywać nowe dopusz-
czalne kwoty wynagrodzeń zasad-
niczych oraz kwoty maksymalnego 
poziomu dodatku funkcyjnego na po-
szczególnych stanowiskach dla pra-
cowników samorządowych zatrud-
nionych na podstawie wyboru. Moż-
na uchwałę procedować na kolejnej 
sesji, jednakże skomplikuje to dzia-
łania uwzględniając przepisy Kodek-
su Pracy. W kwestii uzupełnienia wy-
powiedzi starosty. Podjęcie uchwały 
to warunek zoptymalizowany. Każdy 
z Państwa podejmie decyzję taką jaką 
będzie uważać za słuszną. Na pewno 
nie będzie to oznaczać zakończenia 
sprawy bez dodatkowych działań. 

Radny A. Wróbel: - Nie może to 
być wyznacznikiem, ale należałoby 
wziąć pod uwagę, że większe samo-
rządy mające sztab prawników (m.in. 
Prezydent Warszawy) skorzystały 
z propozycji podjęcia uchwały obni-
żenia wynagrodzenia i maksymalne-
go podwyższenia dodatków.

Przewodniczący Rady S. Kra-
wiec: - Rada jest w niewdzięcznej sy-
tuacji, ponieważ dzisiaj starosta otrzy-
mał statuetkę Samorządowiec 20-le-
cia – najwyższą formę uznania, jeśli 
chodzi o działalność samorządową, 
a my jako radni, chcąc być w zgodnie 
z literą prawa, musimy podjąć decy-
zję o obniżeniu wynagrodzenia. Ma-
jąc na uwadze wystąpienie starosty, 
zwracam się z prośbą o uszanowanie 
jego woli i oczekiwań. Dochowując 
formalności, proszę przewodniczą-
cych komisji problemowych o przed-
stawienie opinii do projektu uchwały 
zmieniającej z grudnia 2014 sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Starosty Po-
wiatu Strzeleckiego.

Wszystkie komisje zaopiniowa-
ły projekt uchwały w tej sprawie ne-
gatywnie; w trzech radni byli jed-
nomyślni w tej sprawie, natomiast 
w Komisji Budżetu 8 było „przeciw”, 
1 „za”, 1 „wstrzymujący się”.

Radny Jan Zubek: - Współpra-
ca pomiędzy Radą i starostą przez mi-
nione 4 lata przebiegała zgodnie. Tak-
townie uszanujmy decyzję starosty, 

natomiast ocenę przepisów powinni-
śmy zostawić społeczeństwu.

Radny Zdzisław Ćwieląg: - Czu-
ję się oszukany przez administrację 
rządową. Zabrano mi pewnego rodza-
ju kompetencję, którą dała mi ustawa. 
Organ administracji rządowej narzu-
ca stanowisko organowi władzy sa-
morządowej. 

Radny K. Kubal: - Wydaje mi 
się, że przed podjęciem decyzji Rada 
powinna wyrazić rezolucję dla wyra-
żenie swego niezadowolenia. Musi-
my podjąć uchwałę wbrew naszemu 
sumieniu oraz merytorycznemu roze-
znaniu o pracy samorządu. 

W sprawie wynagrodzenia Staro-
sty Powiatu Strzeleckiego radni zno-
welizowali dwie uchwały z 2014 ro-
ku: jedną w sprawie obniżenia pensji 
zasadniczej (12 „za”, 6 „wstrzymują-
cych się”), drugą w sprawie podnie-
sienia dodatku funkcyjnego (17„za”, 
1 „przeciw”).

W punkcie Interpelacje, zapytania, 
wnioski i oświadczenia radnych jako 
pierwsza głos zabrała radna G. Sszen-
dzielorz.

G. Szendzielorz: - Leśnickie ma-
żoretki La Bella zakwalifikowały się 
na Mistrzostwa Europy Mażoretek 
IAM w Chorwacji. Nigdy nie myśla-
łam, że sukces może być problemem. 
Okazuje się, że na taki wyjazd po-
trzebne jest prawie 30 tys. zł. Zwra-
cam się do Rady z prośbą o wsparcie. 

Przewodniczący Rady S. Kra-
wiec - Ze swojej strony mogę zapro-
ponować przesłanie prośby na ręce 
Przewodniczących Rad Gminnych 
i Miejskich w Powiecie Strzeleckim, 
jednocześnie Pana Starostę proszę 
o przekazanie pisma do Marszałka 
Województwa Opolskiego.

W punkcie Sprawy bieżące 
Przewodnicząca Komisji Rewizyj-
nej G. Szendzielorz poinformowała 
o ostatnim posiedzeniu tej komisji: 
- Odbyło się w placówce ZSP w Za-
wadzkiem. Na chwilę obecną działają 
tam 3 szkoły: liceum, technikum za-
wodowe i szkoła branżowa. Główny 
problem szkoły to nabór kandydatów 
i kwesta dojazdu.

Radny W. Gaida: - Dla miejsco-
wości Zawadzkie, Kolonowskie, Żę-
dowice i Kielcza i inne nie jest barie-
rą dojazd. Każdy nabór związany jest 
z ofertą uruchomienia dodatkowej li-
nii autobusowej na przewozy szkol-
ne finansowane przez Powiat Strze-
lecki w ramach Związku „Jedź z na-
mi”. Większość kursów dostosowana 
jest do godzin lekcyjnych.

oprac. M. Górka

Inwestycje drogowe  
wspólne z gminami

2015 589.642
2016 846.820
2017 948.350
2018 1.477.500
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W kategorii: Firma przetwórstwa rolno-spożywczego i usług rolniczych 1 miejsce i tytuł Mistrza AgroLigi 2018 zdo-
była Piekarnia Cukiernia Grabowski z Otmic, a Państwo Sylwia i Andrzej Janczyszyn oraz syn Paweł Janczy-

szyn z Rożniątowa zdobyli 3 miejsce w konkursie AgroLiga 2018 w kategorii Rolnik indywidualny.
Podczas sesji Rady Powiatu przedstawiciele Zarządu oraz Prezydium Rady wręczyli kwiaty i listy gratulacyjne wyróż-

nionym 24 czerwca 2018 r. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie podczas Konferencji podsumowu-
jącej jubileuszowy XXV konkurs AgroLiga 2018 w województwie opolskim. Celem konferencji była promocja dobrych 
praktyk organizacyjnych, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń z zakresu innowacyjnych technologii produkcji 
i usług rolniczych, dostosowania sprawdzonych rozwiązań technologicznych do potrzeb rynku, a laureaci konkursu sta-
nowili tego najlepsze przykłady. 

Uhonorowani zabrali również głos: A. Janczyszyn: - W imieniu swoim i rodziny chciałbym podziękować Zarządowi 
i Radzie Powiatu za pamięć, słowa otuchy i upominki. Jako ciekawostkę dodam, że zakwalifikowaliśmy się również do XVI 
Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, wcześniej na szczeblu wojewódzkim zajęliśmy I miejsce. 

Paweł Grabowski: - Przypomnę, że nasza  firma „Piekarnia Cukiernia Grabowski” istnieje na rynku od 18 lat, zatrud-
niamy ponad 70 ludzi, obecnie prowadzimy 11 sklepów. Nasze produkty dystrybuowane są na terenie kraju, jak i za gra-
nicą. Dziękuje za wsparcie i oddane głosy.
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Nowe linie. Więcej kursów. Takie 
są plany strzeleckiego PKS i Związ-
ku Powiatowo-Gminnego „Jedź 
z Nami”. 

Część połączeń już została urucho-
miona. Od 4 czerwca br. miesz-

kańcy Ujazdu i Niezdrowic mają uła-
twiony dojazd do Sławięcic (gdzie 
możliwa jest przesiadka do autobu-
sów kędzierzyńskiego MZK ). Auto-
busy kursować będą przez cały nie 
tylko w trakcie letnich wakacji, ale 
i ferii zimowych.

Połączenia te realizujemy na zle-
cenie gminy Ujazd, która straciła sko-
munikowanie z Kędzierzynem-Koź-

   Z PKS-em na odpust
PKS  w  Strzelcach Op. SA  w dniu 29 lipca 2018 r. (niedziela) uruchamia 

przewóz osób na uroczystości odpustowe na Górze Św. Anny.

Odjazd autobusu:
Strzelce Op. dworzec autobusowy    godz. 9.00
Strzelce Op. przystanek Agromet      godz. 9.05
Rożniątów I                                       godz. 9.10
Rożniątów II                                      godz. 9.12
Kalinów                                             godz. 9.15
Lipieniec                                            godz.  9.18
Wysoka skrz.                                      godz. 9.22
Wysoka I                                            godz. 9.25

Powrót: wyjazd z Góry Św. Anny godz. 14.30

                                          ZAPRASZAMY

Więcej połączeń. Mimo wakacji!
lem po rezygnacji Arrivy praktycznie 
ze wszystkich kursów  – mówi Berna-
deta Domerecka, kierownik przewo-
zów w strzeleckim PKS SA. 

– Dwie inne gminy również de-
klarują nowe połączenia. . Pierwsza 
to Leśnica która już ma uruchomio-
ną komunikację wakacyjną, a w nie-
długim czasie komunikacja zostanie 
rozszerzona o dodatkowe połączenia, 
umożliwiające mieszkańcom łatwiej-
sze dotarcie do Strzelec Op. i Kędzie-
rzyna-Koźla. Druga to Izbicko, na 
której zlecenie uruchamiamy kursy 
do Strzelec Opolskich (i z powrotem 
oczywiście) – we wszystkie piątki 

w czasie wakacji. Dzięki temu miesz-
kańcy wszystkich wiosek Borycz, 
Krośnica, Utrata,  Otmice, Poznowi-
ce, Sprzęcice, Siedlec, będą mogli nie 
tylko załatwić jakieś urzędowe spra-
wy czy wybrać się do lekarza, ale zro-
bić sprawunki na strzeleckim targu.

Obok publikujemy skrócony aktu-
alny rozkład jazdy strzeleckiego PKS
-u. Szczegółowe godziny połączeń do-
stępne na przystankach lub pod nr tel. 
7746172713.                                         

W przyszłym numerze „Powiatu 
Strzeleckiego”  przedstawimy wszyst-
kie zapowiadane zmiany.

W pierwszym numerze czerwco-
wym informowaliśmy o ogłosze-

niu przez wojewodę listy samorządów, 
które uzyskają dofinansowanie z Rzą-
dowemu Programowi na Rzecz Roz-
woju oraz Konkurencyjności Regionów 
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruk-
tury Drogowej.  Na tej liście znalazły się 
dwie nasze inwestycje drogowe: w Za-
lesiu Śląskim i na Górze św. Anny. Przy 
obu Powiat Strzelecki skorzysta z po-
kaźnego dofinansowania – w 70 proc. 
w przypadku zadania w Zalesiu Śląskim 
i aż w 80 proc. na Górze św. Anny!

Umowa na obydwa zadania zosta-
ła podpisana w Urzędzie Wojewódz-
kim w Opolu 27 czerwca br., podczas 
konferencji prasowej z udziałem Mi-
nistra Inwestycji i Rozwoju Jerzego 
Kwiecińskiego, wojewody opolskie-
go Adriana Czubaka, wicewojewody 
opolskiego Violetty Porowskiej. Po-
wiat Strzelecki reprezentowali: staro-
sta  Józef Swaczyna, wicestarosta Ja-
nusz Żyłka oraz Skarbnik Powiatu Jo-
lanta Drohomirecka.

Umowa podpisana!

Jakie to inwestycje?
Pierwsza to „Przebudowa drogi 

powiatowej 1435 O Zalesie Śląskie - 
Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie 
Śląskie - Cisowa oraz drogi powiato-
wej 1401 O Zdzieszowice — Leśnica 
- Zalesie Śląskie na odcinku ul. Stra-
żackiej w Zalesiu Śląskim”.

Wartość tej inwestycji to ponad 
7,1 miliona złotych, a dofinansowa-
nie z budżetu państwa wyniesie pra-
wie 5 mln zł (dokładnie: 4.999.978,15 
zł. tj. 70,40 % wartości zadania).

Przewidziano przebudowę po-
nad 3 km dróg powiatowych od dro-
gi wojewódzkiej DW 426 (Zawadzkie 
– Strzelce Opolskie – Olszowa – Za-
lesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle) do 
ronda w Zalesiu Śląskim do granicy 
powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego 
(w kierunku Cisowej).

Drugie zadanie – które będzie re-
alizowane wspólnie z gminą Leśni-
ca – to etap 2 projektu pn. „Poprawa 
dostępu do Centrum Pielgrzymkowo 
- Rekreacyjno - Turystycznego Góra 

św. Anny poprzez usprawnienie ko-
munikacyjne drogi powiatowej 1808 
O DW 409 – Zdzieszowice”.

To bardzo istotne z punktu widze-
nia obu samorządów zadanie, bo ści-
śle związane jest z projektem, który 
ma ożywić Pomnik Historii, czyli Gó-
rę św. Anny dzięki organizacji wielu 
imprez kulturalnych, nie ograniczają-
cych się do upamiętniania kolejnych 
rocznic ważnych wydarzeń historycz-
nych, , a przede wszystkim - wzmoc-
nić potencjał turystyczny tego tere-
nu. Nowe zagospodarowanie dwóch 
zabytkowych obiektów na obszarze 
Góry Św. Anny: Amfiteatru i Pomni-
ka Czynu Powstańczego nie przynie-
sie jednak spodziewanego efektu, je-
śli nie ułatwi się dostępu turystom. 
A ci spodziewają się przede wszyst-
kim dogodnego dojazdu.

Wartość tej inwestycji to blisko 
2,5 miliona złotych, w tym dofinan-
sowanie z budżetu państwa wyniesie  
(dokładnie: 1.996.637,77 zł). 



P O W I AT   S T R Z E L E C K I  =  744 km2 W R A Ż E Ń4

Pod takim tytułem kryją się filmy 
stworzone przez młodzież ponad-

gimnazjalną z terenu powiatu strzelec-
kiego, która przystąpiła do projektu pod 
tą samą nazwą. Projekt ten, współfi-
nansowany i współorganizowany w ra-
mach konkursu grantowego  „Opolskie 
EDUKO 2018”, zakładał stworzenie 
czterech obrazów zwykłego człowie-
ka w czterech różnych rolach społecz-
nych, tj. członka rodziny, hobbysty/pa-
sjonata, ucznia i samorządowca. Mło-
dzież gromadząca się na warsztatach 
filmowych i dziennikarskich zdoby-
wała wiedzę i umiejętności związane 
z warsztatem filmowca oraz dziennika-
rza prasowego, radiowego i telewizyj-

Jeden dzień z życia …
nego. Warsztat ten wzbogaciła podczas 
wyjazdów do Radia Opole i TVP Opo-
le a także podczas wyjścia do redakcji 
Strzelca Opolskiego. 

Równolegle w trakcie wspomnia-
nych zajęć powstawały krótkome-
trażowe filmy. Dodatkowo uczest-
nicy zajęć odwiedzili Starostwo Po-
wiatowego w Strzelcach Opolskich 
oraz spotkali się ze Starostą strzelec-
kim Józefem Swaczyną w celu prze-
prowadzenia wywiadu. Efektem tego 
spotkania był wywiad prasowy, któ-
ry można było przeczytać w tygodni-
ku lokalnym Strzelec Opolski.

Podsumowaniem projektu było 
wspólne spotkanie uczestników warsz-

tatów, ich rodzin i znajomych, prowa-
dzących warsztaty, organizatorów i part-
nerów projektu, w celu zaprezentowania 
rezultatów projektu i zachęcenia mło-
dzież do uczestnictwa w kolejnych te-
go typu działaniach. Relację zdjęciową 
z poszczególnych spotkań oraz filmy do-
stępne są na stornie internetowej Powia-
towego Centrum Kultury w Strzelcach 
Opolskich (www.centrum-kultury.eu).  
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji 
oraz filmów. 

Iwona Nieświec

To moja pierwsza kadencja Radne-
go Powiatu Strzeleckiego. Choć 

w samorządzie pracuję już parę lat, 
to widzę, że człowiek cały czas się 
uczy czegoś nowego. Jestem człon-
kiem komisji edukacji oraz komi-
sji bezpieczeństwa. Ogromny obszar 
spraw w różnych dziedzinach, przede 
wszystkim oświata, kultura i pomoc 
społeczna. Są to dziedziny, które po-
chłaniają ogromne nakłady finanso-
we, w tym Szpital Powiatowy i Domy 
Pomocy Społecznej. Do tego docho-
dzi szereg inwestycji, przede wszyst-
kim drogowych. I - wiele oczekiwań 
społeczeństwa w każdej sferze.

A przecież budżet powiatu to nie 
worek bez dna Dlatego też, nie raz 
trzeba było podejmować decyzje 
w trudnych sprawach, wybierać prio-
rytety. 

Zarząd Powiatu oraz Radni two-
rzyli zgrany zespół, który moim zda-
niem wypracowywał trafne decyzje. 

Cieszy mnie zakup tomografu do 
Szpitala Powiatowego. Cieszy rów-
nież, że co roku nasze drogi powiato-
we i chodniki wyglądają coraz lepiej, 
a przede wszystkim są bezpieczniej-
sze dla użytkowników. 

Trzeba podkreślić, iż wzrosła 
współpraca samorządu gminnego 
z samorządem powiatowym w spra-
wach wspólnie prowadzonych in-
westycji drogowych finansowanych 
przez obie strony po połowie, dzięki 
czemu można było wykonać znacznie 
większy zakres prac. 

Radni oceniają kadencję

To moja pierwsza kadencja w Ra-
dzie Powiatu Strzeleckiego, choć 

z administracją samorządową zwią-
zany jestem od 1980 roku. Pełniłem 
w niej różne funkcje. Pracę samorzą-
dów znam „od podszewki”. Najważ-
niejsze moje wrażenie z mijających 
czterech lat: to pierwsza rada, która 
przez cały ten okres pracowała zgod-
nie. Oczywiście: były gorące dysku-
sje. Nie było gwałtownych kłótni, sta-
wiania sprawy na ostrzu noża czy ani-
mozji osobistych. Były spory. Czasem 
nawet ostre. Zawsze jednak dotyczyły 
spraw merytorycznych i zadań, który-
mi zajmowaliśmy się podczas posie-
dzenia komisji problemowych Rady. 
To właśnie tam prowadziliśmy naj-
gorętsze dyskusje, a ich posiedzenia 
trwały około dwóch godzin. Na sesje 
przychodziliśmy już z wypracowa-
nym stanowiskiem, z opinią na temat 
projektów uchwał. Dzięki temu prze-
bieg obrad był sprawny, choć każdy 
mógł zabrać głos i przedstawić swoje 
stanowisko, czy zmienić zdanie. Ra-
da Powiatu zajmowała się sprawami 
merytorycznymi, a nie pierdołami – 
w tym miejscu muszę użyć kolokwia-
lizmu. To bardzo ważne dla mnie jako 

Dariusz Bolechowski

Sięganie po środki zewnętrz-
ne w formie dotacji celowej na re-
mont dróg, Szpitala Powiatowego, 
czy też na wykonanie termomoderni-
zacji DPS w Szymiszowie to kolejne 
działania nie tylko członków Zarządu 
Powiatu, ale również odpowiednich 
służb samorządu powiatowego, dzię-
ki którym w znacznym stopniu popra-
wi się bezpieczeństwo  i estetyka na-
szego powiatu. 

Kończąc chciałem podziękować 
za miłą współpracę pracownikom 
Starostwa Powiatowego w Strzelcach 
Opolskich oraz wszystkim koleżan-
kom i kolegom Radnym.

Zdzisław Ćwieląg
samorządowca. Rada kierowała się 
myśleniem o całości zagadnień, któ-
re należą do kompetencji samorządu 
powiatowego, a nie sterowała w jed-
nym czy drugim kierunku. Wszyst-
kie strefy traktowaliśmy jednakowo. 
W minionym okresie bardzo dużo zo-
stało zrobione w zakresie utrzymania 
i modernizacji ciągów komunikacyj-
nych, ale mieliśmy na uwadze rów-
nież oświatę, kulturę, służbę zdrowia 
i opiekę społeczną.

Każdy z nas, kierując się głosa-
mi wyborców, miał pewne cele do 
osiągnięcia. Można więc zadać pyta-
nie, które pewnie zadają nasi wybor-
cy: czy wszystkie planowane przed-
sięwzięcia zostały zrealizowane? Od-
powiedź brzmi: tak, ale budżet, któ-
rym dysponuje Powiat Strzelecki, 
jest ograniczony. Są zadania ważne 
i ważniejsze. Jedne jeszcze mogą tro-
chę poczekać z realizacją, inne – nie. 
W ciągu tych czterech lat staraliśmy 
się wyważać priorytety. Myślę, że to 
się udało.

Ja sam do rady wchodziłem z za-
miarem realizacji dwóch zadań: prze-
sunięcia odbojnic przy ul. Ujazdow-
skiej i Brzezińskiej oraz budowy 
chodnika w ciągu ul. Ujazdowskiej 
– od ul. Wawrzyńca Świerzego do ul. 
Brzezińskiej. Pierwsze zostało zreali-
zowane, drugie jeszcze nie – doku-
mentacja ma być gotowa w bieżącym 
roku. Myślę, że w następnej kaden-
cji Zarząd i Rada Powiatu Strzelec-
kiego doprowadzą do realizacji te-
go zadania. To bardzo ważne z uwagi 
na bezpieczeństwo, zwłaszcza dzieci 
i osób starszych tam mieszkających. 
Od wielu lat w tamtej okolicy budu-
je się dużo jednorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych. W ostatnich la-
tach powstało już ok. 15 nowych do-
mów. Przybywa młodych mieszkań-
ców, zapewne przybędzie i dzieci. 
Musimy o nich zadbać. Tym bardziej, 
że znacznie zwiększył się ruch pojaz-
dów mechanicznych.

Trwają wakacje, a Sylwia, Patry-
cja, Oliwia, Marta, Dorota, Pa-

tryk, Rafał, Adam, Marcin i Andrzej 
wzięli udział w uroczystym podsumo-
waniu warsztatów „Jeden dzień z ży-
cia…”. Uroczystość w obecności za-
proszonych gości: rodziców i kolegów 
uczniów biorących udział w projek-

Podsumowanie warsztatów 

Uroczyste pożegnanie 81 absol-
wentów Gminazjum Dwuję-

zycznego odbyło się 21 czerwca br. 
w auli Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Strzelcach Opolskich. To 
już przedostatni rocznik, który zda-
wał egzamin gimnazjalny. Wszystkim 
poszło znakomicie – wyniki zdecydo-
wanie przekraczały średnie w woje-
wództwie i kraju. Gratulacje, świa-
dectwa i nagrody nasi absolwenci od-

Żegnaj gimnazjum!
bierali w obecności nauczycieli i dy-
rekcji ZSO. Ale na takiej uroczystości 
nie mogło zabraknąć ich rodziców 
i przedstawicieli organu prowadzące-
go, czyli Powiatu Strzeleckiego; Ewy 
Pinkawy, naczelnika Wydziału Edu-
kacji w strzeleckim starostwie oraz 
Waldemara Gaidy, członka Zarządu 
Powiatu.

Wszystkim gratulujemy i życzy-
my sukcesów!

cie, przedstawicieli instytucji współor-
ganizujących warsztaty, pracowników 
PCK, a także wicemarszałka Romana 
Kolka, Wojciecha Myślińskiego z Sto-
warzyszenia „Opolskie Lamy”, Beaty 
Kowalczyk red. nacz. Strzelca Opol-
skiego oraz dyrektor CKZiU Haliny 
Kajstury. Obecni na gali uczniowie 

opowiedzieli o swoich wrażeniach po 
warsztatach „Jeden dzień z życia…” 
i obejrzeniu efektów swojej pracy, 
a na zakończenie otrzymali pamiąt-
kowe certyfikaty oraz wejściówki na 
koncert organizowany w Powiatowym 
Centrum Kultury. 

Katarzyna Uchańska-Łukasik
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29 czerwca w sali Powiatowego 
Centrum Kultury miało miej-

sce spotkanie rodzin z władzami po-
wiatu oraz pracownikami Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie, 
podczas którego Starosta Strzelecki 
Józef Swaczyna złożył rodzinom za-
stępczym najszczersze gratulacje oraz 
wyrazy uznania i szacunku za trud 
pracy i ciepło domowego ogniska. 

Po części oficjalnej ponad 120 
osób, dzieci oraz rodziny zastępcze, 
udało się do Parku Rozrywki LE-

Dom, rodzina 
i dziecko

Czy wiesz, co czują dzieci, które 
zostały opuszczone przez własnych 
rodziców?

Co czują, gdy od urodzenia są za-
niedbywane, głodzone i maltretowa-
ne?

Jak zachowują się dzieci, które 
straciły rodziców  w wyniku choroby 
lub wypadku?

Co czują, gdy dorośli, którzy po-
winni dać im bezpieczeństwo, ciepło 
i miłość, wywołują strach i agresję?

Większość z nas nie potrafi odpo-
wiedzieć na te pytania. Są jednak ta-
cy, którzy - niestety - doskonale to 
wiedzą. I to w ich imieniu pyta Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Strzelcach Opolskich na ulot-
ce, zachęcającej mieszkańców na-
szego powiatu do stworzenia DOMU 
dzieciom, które z różnych względów, 
często dramatycznych, swój rodzinny 
dom straciły. 

Szansę nowego życia może dać im 
rodzina zastępcza. Podjęcie takiej de-
cyzji jest trudne, ale przecież nie  nie-
możliwe. W tej chwili na terenie po-
wiatu strzeleckiego aż 100 dzieci wy-
chowuje się w takich rodzinach. Ile 
ich jest? Trzydzieści pięć rodzin za-
stępczych to rodziny spokrewnione 
(39 dzieci), 20 rodziny niezawodowe 
(28 dzieci ), 3 zawodowe, w tym 1 po-
gotowie opiekuńcze i 1 rodzina spe-

źródło: learningfirst.org

Słyszałam, że zamieniło się pra-
wo dotyczące usług turystycz-

nych. Na czym polegają zmiany? 
Nie miesiąc, ale aż trzy lata będzie 

miał konsument na zareklamowanie 
usługi lub imprezy turystycznej. Jeśli 
organizator wycieczki nie wywiąże 
się z umowy, będziemy mieć więcej 
czasu na dochodzenie swoich rosz-
czeń. Od lipca podróżny będzie miał 
też 14 dni na rozwiązanie umowy za-
wartej poza lokalem przedsiębiorcy 
czyli m.in. przez Internet. Większe 
obowiązki będą spoczywały też na 
pośrednikach w sprzedaży pakietów 
i wyszukiwarkach lotów i hoteli. Przy 
okazji umowy mają być spisywane 
bardziej zrozumiałym językiem.

Pierwszego lipca br. weszły w życie 
przepisy określające na nowo, czym 
jest usługa turystyczna. Konieczność 
wprowadzenia zmian w przepisach 
obowiązujących od 1997 roku narzu-
ciła unijna dyrektywa. Polska jest jed-
nym z pierwszych krajów, który dosto-
sował się do nowych wytycznych.

Usługa turystyczna to, mówiąc 
prostym językiem, zorganizowany 
wyjazd – najczęściej przez biuro po-
dróży. Przepisy nie dotyczą wyjaz-
dów krótszych niż doba (chyba, że za-
wierają nocleg) oraz m.in. wyjazdów 
służbowych organizowanych przez 
pracodawcę.

Co zmieniają nowe przepisy? Bę-
dziemy mieli m.in. więcej czasu na 
zareklamowanie usługi turystycznej. 
Z miesiąca ten termin wydłuża się do 
trzech lat od zakończenia wycieczki. 
Roszczeń będziemy mogli dociekać 
za uchybienia od umowy, a ostatecz-
nie zapłacimy być może tylko pewien 
procent ceny całkowitej, adekwatny 
do wykonanej usługi.

Nowe przepisy ułatwiają też re-
zygnację z umowy. Będzie można 
odstąpić od niej, jeśli biuro podróży 
zmieni po rezerwacji cenę o więcej 
niż 8 procent. 

Klient otrzymuje także prawo 
do rezygnacji w przypadku nieprze-
widzianych okoliczności. W każdej 
chwili aż do rozpoczęcia usługi tu-
rystycznej, podróżujący będzie mógł 
z niej zrezygnować otrzymując stu-
procentowy zwrot kosztów, jeśli tyl-
ko wystąpią nieprzewidziane okolicz-
ności. Jakie? Sąd zdecyduje, co nale-
ży do takich zdarzeń a co nie, i czy 
w przypadku np. pogorszenia sytuacji 
politycznej na miejscu, będziemy mo-
gli zrezygnować z podróży.

Jednocześnie, gdy zajdą takie nie-
przewidziane okoliczności, podróż-
nemu nie przysługuje odszkodowa-
nie lub zadośćuczynienie za niezgod-
ność z umową. Lepiej więc zrezygno-
wać przed wycieczką i otrzymać całą 
kwotę z powrotem, niż liczyć na do-
chodzenie swoich praw w sądzie.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów  
odpowiada na pytania

Będziemy mieli także większą 
możliwość rezygnacji z pakietów ku-
pionych przez Internet.

Konsument, który zawarł umo-
wę o udział w imprezie turystycznej 
poza lokalem przedsiębiorstwa mo-
że w terminie 14 dni odstąpić od niej 
bez podania przyczyny i ponoszenia 
kosztów, chyba, że negocjacje ustne 
były prowadzone w oparciu o wcze-
śniejsze zamówienie złożone przez 
konsumenta.

Dwa lata temu korzystałam z po-
mocy Rzecznika Konsumen-

tów w związku z zawarciem umowy 
z nieuczciwym sprzedawcą prądu. 
Groziła mi kara ponad tysiąc zło-
tych, straciłam ostatecznie 150 zł, 
ale nie chciałam dochodzić swych 
praw na drodze sądowej z uwagi 
na stres z tym związany. Obecnie 
otrzymałam pismo z firmy Energe-
tyczne Centrum, iż chcą mi zwrócić 
tę kwotę i dać jeszcze rekompensatę 
30 zł. O co chodzi, czy to jakiś kolej-
ny chwyt, bo trudno mi w to uwie-
rzyć?

W chwili obecnej faktycznie byli 
klienci kilku firm otrzymują takie pi-
sma, w związku z tym, że zobowiąza-
li się naprawić częściowo szkody ja-
kie wyrządzili konsumentom. 

Przedstawiciele handlowi propono-
wali aneks do umowy i obniżenie ra-
chunków za prąd. Okazało się, że kon-
sumenci podpisali umowy z nowy-
mi firmami i płacili większe rachun-
ki. UOKiK wydał decyzje dotyczące 
trzech sprzedawców energii: Ener-
getyczne Centrum, Novum i Energa-
Obrót. Przedsiębiorcy zobowiązali się 
do rekompensaty pieniężnej dla kon-
sumentów. Klienci otrzymają również 
umorzenie lub zwrot wszelkich opłat 
za rozwiązanie umowy.

Zobowiązanie Energetycznego 
Centrum

Spółka zobowiązała się do za-
niechania zakwestionowanych prak-
tyk. Zwróci lub umorzy konsumen-
tom, którzy rozwiązali umowy wszel-
kie koszty jakie ponieśli z tego tytułu 
oraz wypłaci im rekompensatę w wy-
sokości 30 zł. Piętnaście złotych 
otrzymają z kolei klienci, którym uda-
ło się odstąpić od umowy w terminie 
przewidzianym przez prawo lub kon-
trakt wygasł. Dotyczy to osób, któ-

re w ciągu roku od zawarcia umo-
wy złożyły skargę dotyczącą kwe-
stionowanych praktyk – bezpośrednio 
do przedsiębiorcy, UOKiK, URE lub 
organizacji chroniącej konsumentów. 
Jeżeli pomimo złożenia reklamacji 
i skargi konsumenci przedłużyli okres 
obowiązywania umowy, dostaną re-
kompensatę w wysokości 30 zł.

Zobowiązanie Novum
Zobowiązanie spółki dotyczy m.in. 

osób, które złożyły skargę w ciągu 
czterech miesięcy od podpisania umo-
wy. Skorzystają z niego także konsu-
menci, którzy poskarżyli się później – 
jeżeli przy zawarciu umowy nie pod-
pisali oświadczenia, w którym m.in. 
potwierdzili świadomość, że Novum 
jest konkurencyjnym podmiotem wo-
bec innych sprzedawców energii. 

Konsumenci, którzy spełniają te 
warunki i nadal są klientami spółki, 
będą mogli bezpłatnie rozwiązać 
umowę. Ci, którzy zapłacili lub mie-
li zapłacić za rezygnację z kontrak-
tu otrzymają zwrot lub umorzenie 
tych kosztów, a także rekompensa-
tę – 46,13 zł. Tę samą kwotę otrzy-
mają osoby, którym udało odstąpić 
od umowy bez dodatkowych kosz-
tów, lub gdy po złożeniu skargi prze-
dłużyły okres obowiązywania umo-
wy albo ich kontrakt wygasł.

Energetyczne Centrum i Novum 
muszą powiadomić listownie konsu-
mentów o swoim zobowiązaniu oraz 
złożyć do UOKiK sprawozdanie z je-
go realizacji.

Zobowiązanie Energi-Obrót
Klienci Energi-Obrót mogą li-

czyć na rekompensatę 56 zł. Dosta-
ną ją m.in. osoby, które w trakcie wi-
zyty akwizytora zostały wprowadzo-
ne w błąd, jeżeli złożyły wcześniej 
reklamację do spółki z tego powodu. 
Nie ma przy tym znaczenia, czy nadal 
są klientami Energi-Obrót.

Rekompensatę w tej samej wyso-
kości otrzymają także wszyscy, któ-
rzy w czasie rozmowy telefonicz-
nej zdecydowali się na skorzysta-
nie z oferty Gwarancja Stałej Ceny, 
ponieważ nie zostali poinformowa-
ni o dodatkowej opłacie handlowej. 
Otrzymają również propozycję nowej 
oferty lub będą mogli rozwiązać umo-
wę i skorzystać z innej oferty lub ta-
ryfy Energi-Obrót, a także zdecydo-
wać się na zmianę sprzedawcę ener-
gii elektrycznej.

Spółka powiadomi konsumentów 
listownie o rekompensatach pienięż-
nych, zamieści również informację 
o decyzji na swojej stronie interneto-
wej. Będzie musiała również złożyć 
sprawozdanie z realizacji swojego zo-
bowiązania.

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

cjalistyczna (27 dzieci) oraz 1 rodzin-
ny dom dziecka (6 dzieci). 

Natomiast sześcioro zostało 
umieszczonych w domach dziecka – 
poza naszym powiatem, bo żadna ta-
ka placówka u nas nie funkcjonuje. 
Zresztą – zdaniem psychologów i pe-
dagogów – dom dziecka to zdecydo-
wanie gorsza opcja niż rodzina zastęp-
cza. W niej dzieci dostaną odpowied-
nią dawkę uwagi, miłości, życzliwości 
i poczucia bezpieczeństwa, w domu 
dziecka raczej nie jest to możliwe.

Wierzymy, że nasi Czytelnicy nie 
są obojętni na los dzieci, którym trze-
ba pomóc. Wierzymy, że mają wiel-
kie serca.

 Jeśli tak, o wszystko, co zwią-
zane jest z utworzeniem rodziny za-
stępczej, mogą pytać w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Strzel-
cach Opolskich przy ul. B. Chrobre-
go 5, pok. nr 8 lub pod nr telefonu 77 
461 33 81, e-mail: sekretariat@pcpr.
strzelceop.pl.

Jak pisał francuski matematyk i fi-
lozof Blaise Pascal: „Twój dom może 
ci zastąpić cały świat. Cały świat ni-
gdy nie zastąpi ci domu”.

Święto Rodzin Zastępczych 
GENDIA w Chorzowie. Wyjazd był 
możliwy dzięki funduszom europej-
skim pozyskanym przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, które re-
alizuje projekt pt. „Bliżej Rodziny i 
dziecka - wsparcie rodzin przeżywa-
jących problemy opiekuńczo - wy-
chowawcze oraz wsparcie pieczy za-
stępczej - II edycja”. Udział w projek-
cie gwarantuje organizację kilku im-
prez, o czym z pewnością będziemy 
informować.

Tak oceniają tegoroczne matury nie 
tylko sami uczniowie, ale przy-

znaje to również dr Marcin Smolik, 
Dyrektor Centralnej Komisji Egzami-
nacyjnej. Wypracowanie na egzami-
nie z wiedzy o społeczeństwie w ca-
łym kraju dla 75% zdających z 20 ty-
sięcy, którzy ten przedmiot wybrali, 
oceniono na 0 punktów! Z kolei o eg-
zaminie z matematyki mówi, że zde-
cydowanie różnił się poziomem trud-
ności od tego, który uczniowie pisali 
jako próbny. Zdający w tym roku eg-
zamin dojrzałości mieli też problemy 
na języku polskim – niektórzy na po-

Matematyka była trudna,  
WOS jeszcze trudniejszy

ziomie podstawowym otrzymywali 
mniej punktów procentowych, niż na 
poziomie rozszerzonym, gdzie zdo-
bywali całe 100 proc. 

Z tych względów wielu maturzy-
stów w całym kraju zażądało wglądu 
do swoich prac; wśród nich są też ma-
turzyści z naszego powiatu.

W szkołach, dla których Powiat 
Strzelecki jest organem prowadzą-
cym, matura 2018 wypadła dobrze.

Zdawalność? Na poziomie 94,2 
proc. w LO im. W. Broniewskiego 
w Strzelcach Opolskich i 79,3 proc. 
w LO im. Mieszka I w Zawadzkiem. 

W Technikum w Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawiczne-
go – 71,2 proc.; w Technikum w ZSP 
w Zawadzkiem – 78,6 proc.

To bardzo dobre wyniki, przy 
czym trzeba wziąć pod uwagę, że 
w naszych szkołach nie ma progu 
punktowego (który decyduje o tym, 
czy uczeń po gimnazjum zostanie 
przyjęty), stosowanego w niektórych 
placówkach. Do naszych szkół przyj-
mowani są wszyscy chętni – a tak wy-
soki poziom zdawalności świadczy 
o tym, że „dobre szkoły blisko Cie-
bie” to nie tylko slogan reklamowy.



P O W I AT   S T R Z E L E C K I  =  744 km2 W R A Ż E Ń6
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

– Główny Księgowy 
Nabór na stanowisko:
Główny Księgowy Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy 

I.  Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
1) Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy,  ul Kozielska 20, 47-150 Leśnica 
2) Określenie stanowiska urzędniczego: główny księgowy

     Wymiar czasu pracy – pełny etat      Rodzaj umowy – umowa o pracę
- wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. 
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.)

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym.
1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.);

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie;
4) nieposzlakowana opinia;
5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, w tym za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, 
jak również przeciwko wiarygodności dokumentów.

6) spełnia wymagania określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), tj. spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia 

zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia 
podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną o kierunku 
rachunkowość i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

2. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach 

budżetowych,
2) znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad 

gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
3) biegła znajomość programów komputerowych pakietu MS Office, programu PŁATNIK, 

VULCAN
4) umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programach 

księgowych, sprawozdawczych i bankowych
5) posiada umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, 

planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia
6) posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizacji 

zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność 
korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie rachunkowości Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami,
2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy 

zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym
3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów 

i pasywów
4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
5) sporządzanie sprawozdań finansowych
6) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji 

przewidzianej ustawą
7) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki
8) dokonywanie kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
9) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 

gospodarczych i finansowych
10)sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie 

analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków
11) roczne planowanie budżetu i analiza realizowania zadań
12) obsługa płacowa jednostki
13) współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, Bank)
14) przygotowywanie przelewów bankowych
15) potwierdzanie i ustalanie sald z kontrahentami
16) przygotowywanie sprawozdań finansowych  i innych raportów 
17) prowadzenie ewidencji kasowej
18) prawidłowe i terminowe przygotowywanie rozliczeń podatkowych (deklaracje PIT, VAT 

i innych)
19) naliczanie i wypłata wynagrodzeń, w tym naliczanie innych należności, zasiłków, prowadzenie 

stosownej ewidencji, dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń itp.
20)terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 

Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także prowadzenie 
ewidencji wymaganej przez ZUS

IV. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) życiorys (CV);
3) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
4) kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz 

doświadczeniu;
6) kserokopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy;
7) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw 

publicznych;
9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, 

umyślne przestępstwo skarbowe, w tym za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko 
obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu 
terytorialnego, jak również przeciwko wiarygodności dokumentów,

10) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku Głównego 
Księgowego,

11)kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy osób zamierzających 
skorzystać z uprawnienia o którym mowa w ustawie o pracownikach samorządowych, dot. 
pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej, albowiem w miesiącu poprzedzającym 
datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych w Zespole 
Placówek Oświatowych w Leśnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i szczegółowe CV) powinny być opatrzone 
klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych.
Kserokopie dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub 
doręczone listownie w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r. do godz. 1500 pod adresem: Zespół 
Placówek Oświatowych w Leśnicy ul. Kozielska 20, 47 - 150 Leśnica, w zaklejonych kopertach 
z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  na stanowisko Głównego Księgowego 
w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy”.
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
Nadesłanych ofert nie odsyłamy.
Otwarcie ofert nastąpi w ZPO w Leśnicy w dniu 27 sierpnia 2018 r.
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora.
Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym przez Komisję Rekrutacyjną, 
kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni 
telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu naboru, na który składa się 
rozmowa kwalifikacyjna, podczas której zostanie sprawdzony poziom wiedzy kandydata ubiegającego 
się o stanowisko. Kandydaci o dopuszczeniu do drugiego etapu naboru, oraz o terminie i miejscu 
rozmowy zostaną powiadomieni indywidualnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 461 52 16
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: BIP ZPO Leśnica
http://bip.zpolesnica.pl/bip/ oraz na tablicy ogłoszeń ZPO w Leśnicy.  
     Leśnica, 25.06.2018 r.

Załącznik do Uchwały Nr 620/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 9 lipca 2018 r.

Zarząd powiatu Strzeleckiego ogłasza konkurs
na stanowisko Dyrektora 

Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, ul. 
Czarna 2, 47-120 Zawadzkie,

dla którego organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki

§ 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone § 3 ust. 1, § 6 oraz 
§ 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, 
jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze 
w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz 
publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597): 
1. Stanowisko dyrektora może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia 

łącznie następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny 

oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela 
w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli 
są najwyższe;

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs 
kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie 
placówek doskonalenia nauczycieli; 

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 
pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 

czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko 
dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967), a przypadku 
nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. 
zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego;

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, 
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 z późn. zm);

11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
931).

2. Stanowisko dyrektora może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie 
następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub 
równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku 
kierowniczym; 

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 
lub postępowanie dyscyplinarne;

5) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 1 ppkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11. 
3. Stanowisko dyrektora może zajmować również:

1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym 
kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, 
Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach 
egzaminacyjnych, lub 

2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia 
pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 1881), - spełniający wymagania określone w  rozporządzeniu, z wyjątkiem 
wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku 
zawodowego.

§ 2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 
r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej 
szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy 
komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587), oferta osoby przystępującej do konkursu powinna 
zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej 
szkoły, 

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: 
a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby 

niebędącej nauczycielem,
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających 
posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń 
o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających 
posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub 
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa 
ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego 
znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku 
polskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 931) – w przypadku cudzoziemca;

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego 
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 
lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 

pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 z późn. zm.), 

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.) 
– w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 
1972 r., 

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny 
dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa 
w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 
967) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw 
publicznych,

16) podpisane oświadczenie – klauzula informacyjna (zał. nr 1 do ogłoszenia o konkursie).
§ 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym 
i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy 
Społecznej w Zawadzkiem”
w terminie do dnia 13.08.2018 r., do godz. 16.30 na adres: Starostwo Powiatowe w Strzelcach 
Opolskich, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie, w sekretariacie urzędu, II piętro, pok. nr 206. 
Oferty, które wpłyną do Starostwa po terminie, nie będą rozpatrywane.
§ 4. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej 
powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki 
do oferty.
§ 5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego.
§ 6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

Trwa sezon wakacyjny. Jest to szczególny 
czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, bez-

troską, słońcem i zabawą. Niezależnie od tego 
czy wyjeżdżamy czy spędzamy ten czas w miej-
scu zamieszkania musimy pamiętać, że dobra 
zabawa nie zwalnia nas z obowiązku dbania 
o swoje i innych bezpieczeństwo. Jak powinni-
śmy postępować, aby wakacje zawsze kojarzyły 
nam się z samymi przyjemnościami? Wystarczy 
wykazać zdrowy rozsądek i pamiętać o kluczo-
wych zasadach bezpieczeństwa. 

Zasady bezpiecznego wypoczynku:
1. Bezpieczna kąpiel – tylko  w miejscach od-

powiednio zorganizowanych, oznakowanych 
i będących pod nadzorem.

Zapoznaj się z regulaminem kąpieliska • 
i przestrzegaj go.
Zawsze słuchaj poleceń ratownika.• 
Kąp się jedynie w wyznaczonych stre-• 
fach.
W wodzie zachowuj się ostrożnie i nie • 
utrudniaj kąpieli innym.
Nigdy nie skacz do wody w miejscach nie-• 
dozwolonych lub nierozpoznanych. 
Pozostaw po sobie porządek na plaży - nie • 
zaśmiecaj jej.

2. Bezpieczne przebywanie na słońcu – nadmier-
ne korzystanie z kąpieli słonecznych może wy-
wołać niepożądane objawy, tj.: poparzenia sło-
neczne, czy udar słoneczny, dlatego aby temu 
zapobiec:

Odsłonięte części ciała chroń, używając • 
kremów zawierających filtry ochronne.
Zrezygnuj z opalania się w godzinach naj-• 
większego natężenia promieniowania sło-
necznego, tj. pomiędzy godziną 10 00 a 14 
00.
Chroń oczy i głowę przed promieniami • 
UV – pamiętaj o okularach i czapkach.
Regularnie pij duże ilości płynów – najle-• 
piej wody mineralnej.

3. Bezpieczne przebywanie na łonie natury (w le-
sie, na łące, obok stawów, rzek, tid.):

Podczas upałów występuje zwiększo-• 
ne zagrożenie przeciwpożarowe, dlate-
go przebywając w lesie, na podsuszonych 
łąkach, ścierniskach zachowaj szczegól-
ną ostrożność – staraj się nie zaprószyć 
ognia, pozostaw po sobie porządek – dbaj 
o czystość.
Nie zbliżaj się do dzikiego zwierzęcia czy • 
obcego psa – nie dotykaj go, nawet gdy 
sprawia wrażenie łagodnego. Pogryzienia 
są niebezpieczne, ze względu na ogromne 
ryzyko zakażenia. Szczególnie groźne jest 
zakażenie wścieklizną.
W przypadku pogryzienia przez obce, dzi-• 
kie zwierzę należy niezwłocznie udać się 
do lekarza.
Aby uniknąć ukąszenia przez kleszcza na-• 
leży:
• nosić w lesie odpowiednia odzież, za-

krywającą jak najwięcej części ciała,
• stosować środki odstraszające,
• po powrocie z lasu dokładnie obejrzeć 

całe ciało oraz przejrzeć ubranie.
W przypadku ukąszenia przez kleszcza • 
należy niezwłocznie go usunąć, jeśli jest 
to niemożliwe lub gdy w przeciągu kilku 
dni od ukąszenia pojawi się odczyn zapal-
ny, należy udać się do lekarza.

4. Bezpieczne przyrządzanie i spożywanie posił-
ków:

Dokładnie myj ręce przed posiłkiem lub • 
po skorzystaniu z toalety.
Dokładnie oczyszczaj produkty.• 
Myj owoce i warzywa.• 
Zwracaj uwagę na datę przydatności żyw-• 
ności do spożycia. 
Pamiętaj o właściwym przechowywaniu • 
żywności – wszystkie gotowane i łatwo 
psujące się produkty przechowuj w lo-
dówce.
Unikaj zakupów żywności niewiadomego • 
pochodzenia, czy wątpliwej jakości.
Oddzielaj żywność surową od ugotowa-• 
nej – magazynuj w oddzielnych pojem-
nikach.
Przestrzegaj czasu i temperatury procesów • 
termicznych.
W razie wystąpienia objawów chorobo-• 
wych (nudności, bóle brzucha, wymioty, 
biegunka, gorączka) niezwłocznie udaj się 
do lekarza.

5. Bezpieczne i higieniczne zachowania:
Unikaj przypadkowych kontaktów seksu-• 
alnych, gdyż zwiększają one ryzyko za-
rażenia chorobami przenoszonymi drogą 
płciową, a także zakażenia wirusem HIV. 
Unikaj używania narkotyków i nadmier-• 
nego spożycia alkoholu, gdyż prowadzą 
one do zagrożenia zdrowia a nawet ży-
cia, ponadto mogą sprawić, że staniesz się 
ofiarą lub sprawcą aktów przemocy. 
Uważaj na nowe narkotyki tzw. „dopa-• 
lacze”. Ich skład i działanie nigdy nie są 
pewne.
Pamiętaj, zawsze i wszędzie pilnuj swoich • 
napojów – przypadki dosypywania i dole-
wania różnych specyfików są coraz częst-
sze. Po takich substancjach łatwo możesz 
stracić samokontrolę. 
Dbaj o higienę osobistą. Unikaj używa-• 
nia wspólnie z innymi osobami ręcznika, 
grzebienia i przyborów toaletowych.
Unikaj robienia tatuaży i piercingu w przy-• 
padkowych studiach.

 Powiatowa Stacja  
Sanitarno – Epidemiologiczna  

w Strzelcach Opolskich

PATENT NA 
BEZPIECZNE 

WAKACJE
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Dom Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fi lią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z fi lią 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

Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka

Zastrzegamy sobie prawo 
skracania tekstów. Materiałów 
niezamówionych nie zwracamy.

DRUK: Agora Poligrafia Sp. z o.o.
 ul. Towarowa 4,  43-100 Tychy

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

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

Uwaga! 
Zbliża 

się sezon 
grzewczy!

Przypominamy wszystkim 
właścicielom domów 

jednorodzinnych o obowiąz-
ku kontroli stanu technicznego prze-
wodów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych). Naj-
lepszym momentem, aby spraw-
dzić i wyczyścić przewody jest okres 
przed sezonem grzewczym.

Kontrolę taką, może przeprowa-
dzić kominiarz albo osoba posiada-
jąca uprawnienia budowlane od-
powiedniej specjalności. Po każdym 
skontrolowaniu przewodów komi-
nowych powinniśmy otrzymać do-
kument potwierdzający wykonanie 
tych prac. Kontrolujący sporządza 

Strzelce Opolskie, dnia 19.09.2017 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
ST A R O S T Y    S T R Z E L E C K I E G O

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

z a w i a d a m i a m,
że dnia 31 lipca 2017r., na wniosek Burmistrza Ujazdu – 47-143 Ujazd, Sła-
więcicka 19, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi gminnej - ul. 
Zapłotnej obręb ewidencyjny Olszowa, jedn. ewid. Ujazd -obszar wiejski, na 
działkach ewid. ark.m.1, o nr.:
1) w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:

- 219 - działka gminna drogowa,
- 216/1 (działka nr 216/1 o pow. 0,0025 ha – do zajęcia pod drogę, po-

wstała po podziale działki nr 216 na działki o nr. 216/1 i 216/2; dział-
ka nr 216/2 o pow. 0,2528 ha pozostaje we władaniu dotychczasowego 
właściciela),

- 217/3 (działka nr 217/3 o pow. 0,0138 ha – do zajęcia pod drogę, po-
wstała po podziale działki nr 217/2 na działki o nr. 217/3 i 217/4; dział-
ka nr 217/4 o pow. 0,2729 ha pozostaje we władaniu dotychczasowych 
właścicieli),

- 218/2 działka gminna drogowa,
2) poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowią-

cych teren niezbędny:
- 291 - część działki gminnej pod budowę włączenia do ul. Szkolnej,
- 213/5 - część działki gminnej pod budowę włączenia do drogi gminnej,
- 160/2 - część działki gminnej pod budowę włączenia do ul. Wiejskiej,
- 160/4 - część działki gminnej pod budowę włączenia do ul. Wiejskiej,

Z dniem zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, 
bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decy-
zji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmio-
tem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

W terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia można w Staro-
stwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-
-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212, (w godzinach pn. 
7.30÷17.00, wt.-czw. 7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00), zapoznać się z zamierze-
niami wnioskodawcy.
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 19 września 2017 r. do 09 paź-
dziernika 2017 r.

z up. Starosty
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Biuro Rzeczy Znalezionych funkcjonuje od dwóch lat 
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich. 
Na stanie przedmiotów jest sporo, ale… chętnych do 
odbioru brak! Teraz zwracamy się do Czytelników z prośbą 
o niezwłoczne odebranie swoich zgub. To ostatnia szansa! 

WEZWANIE DO 
ODBIORU RZECZY

Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rze-
czach znalezionych (Dz. U. z 2015 roku, nr 397), z uwagi na brak możliwości 
doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub nieustalenie 
osoby uprawnionej, Starosta Strzelecki wzywa wszystkie osoby uprawnione 
(właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny) do niezwłocznego od-
bioru niżej wyszczególnionych rzeczy przechowywanych przez Biuro Rzeczy 
Znalezionych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich:

Wykaz depozytów znajdujących się na stanie Biura Rzeczy Znalezionych 
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich stan na 20.09.2017 r.

Rodzaj przedmiotu

• Telefon komórkowy marki Nokia
• Pieniądze
• Torba z przyrządami 

mechanicznymi samochodowymi
• pieniądze
• Czarna saszetka z pieniędzmi
• Portfel z pieniędzmi
• Telefon komórkowy marki 

Samsung
• Telefon komórkowy marki 

Samsung
• Telefon komórkowy marki Sony
• Klucze 4 sztuki
• 3 sztuki kluczy patentowych
• Telefon komórkowy Alcatel
• Rower o ramie czarno-złotej
• Telefon komórkowy Sony Xperia
• Telefon komórkowy Samsung
• Rower dziecięcy
• Rower marki Kross
• Rower damski Kalin
• Rower marki Merida
• Telefon komórkowy NOKIA
• Rower Amazonka 
• Pieniądze
• Telefon komórkowy Samsung GT

• Portfel z pieniędzmi
• Rower damski Sprick
• Pieniądze
• Tablet Apple
• Klucz do samochodu Opel
• Rower Kattler
• Telefon Komórkowy Nokia RM 

781 300
• Rower Qusar
• Rower ETS City
• Telefon Komórkowy Nokia G2-05
• Portfel czarny z pieniędzmi
• Wiertarka Pegasus
• Telefon Komórkowy marki Apple
• Telefon Komórkowy Samsung GT 

i 9506
• Słuchawki nauszne Ozone
• Rower górski Grand Mountain
• Mini konsola psp
• Pęk 2 szt. kluczy z zielonym 

brelokiem
• Pęk 8 sztuk kluczy z brelokiem 

z znakiem marki samochodu
• 2 sztuki kluczy z dwoma 

brelokami i maskotką
• Rower męski marki Author

Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu Cywilnego jeżeli w ciągu dwóch lat od 

dnia znalezienia rzeczy nie zostanie ona odebrana przez osobę uprawnioną, 
staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. 
Jeżeli jednak rzecz została oddana Staroście, znalazca staje się jej właścicie-
lem, jeżeli rzecz odbierze w wyznaczonym przez Starostę terminie.

2.  Warunkiem  odebrania  przedmiotu z Biura Rzeczy Znalezionych jest 
złożenie jego szczegółowego opisu lub przedstawienie dokumentów potwier-
dzających prawo własności.

Kontakt w/s odbioru rzeczy przez osoby uprawnione oraz informacji o ter-
minie odebrania pod numerem telefonu 77 4401759 w godzinach 8.00-16.00 
oraz w pokoju 312 Starostwa.

protokół z okresowej kontroli prze-
wodów kominowych.

W domach opalanych węglem, 
drewnem lub innym paliwem stałym 
powinno się czyścić przewody czte-
ry razy w roku, rzadziej, bo dwa ra-
zy w roku czyści się przewody w do-
mach opalanych gazem, olejem lub 
innym paliwem ciekłym. 

W domach, które ogrzewa elek-
trociepłownia lub kotłownia zloka-
lizowana w innym budynku, nie ma 
potrzeby czyścić przewodów tak 
często.

P O W I A T   S T R Z E L E C K I  =  744  km2  W R A Ż E Ń 7
Dom Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fi lią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z fi lią 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

Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka

Zastrzegamy sobie prawo 
skracania tekstów. Materiałów 
niezamówionych nie zwracamy.

DRUK: Agora Poligrafia Sp. z o.o.
 ul. Towarowa 4,  43-100 Tychy

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

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

Uwaga! 
Zbliża 

się sezon 
grzewczy!

Przypominamy wszystkim 
właścicielom domów 

jednorodzinnych o obowiąz-
ku kontroli stanu technicznego prze-
wodów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych). Naj-
lepszym momentem, aby spraw-
dzić i wyczyścić przewody jest okres 
przed sezonem grzewczym.

Kontrolę taką, może przeprowa-
dzić kominiarz albo osoba posiada-
jąca uprawnienia budowlane od-
powiedniej specjalności. Po każdym 
skontrolowaniu przewodów komi-
nowych powinniśmy otrzymać do-
kument potwierdzający wykonanie 
tych prac. Kontrolujący sporządza 

Strzelce Opolskie, dnia 19.09.2017 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
ST A R O S T Y    S T R Z E L E C K I E G O

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

z a w i a d a m i a m,
że dnia 31 lipca 2017r., na wniosek Burmistrza Ujazdu – 47-143 Ujazd, Sła-
więcicka 19, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi gminnej - ul. 
Zapłotnej obręb ewidencyjny Olszowa, jedn. ewid. Ujazd -obszar wiejski, na 
działkach ewid. ark.m.1, o nr.:
1) w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:

- 219 - działka gminna drogowa,
- 216/1 (działka nr 216/1 o pow. 0,0025 ha – do zajęcia pod drogę, po-

wstała po podziale działki nr 216 na działki o nr. 216/1 i 216/2; dział-
ka nr 216/2 o pow. 0,2528 ha pozostaje we władaniu dotychczasowego 
właściciela),

- 217/3 (działka nr 217/3 o pow. 0,0138 ha – do zajęcia pod drogę, po-
wstała po podziale działki nr 217/2 na działki o nr. 217/3 i 217/4; dział-
ka nr 217/4 o pow. 0,2729 ha pozostaje we władaniu dotychczasowych 
właścicieli),

- 218/2 działka gminna drogowa,
2) poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowią-

cych teren niezbędny:
- 291 - część działki gminnej pod budowę włączenia do ul. Szkolnej,
- 213/5 - część działki gminnej pod budowę włączenia do drogi gminnej,
- 160/2 - część działki gminnej pod budowę włączenia do ul. Wiejskiej,
- 160/4 - część działki gminnej pod budowę włączenia do ul. Wiejskiej,

Z dniem zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, 
bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decy-
zji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmio-
tem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

W terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia można w Staro-
stwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-
-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212, (w godzinach pn. 
7.30÷17.00, wt.-czw. 7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00), zapoznać się z zamierze-
niami wnioskodawcy.
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 19 września 2017 r. do 09 paź-
dziernika 2017 r.

z up. Starosty
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Biuro Rzeczy Znalezionych funkcjonuje od dwóch lat 
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich. 
Na stanie przedmiotów jest sporo, ale… chętnych do 
odbioru brak! Teraz zwracamy się do Czytelników z prośbą 
o niezwłoczne odebranie swoich zgub. To ostatnia szansa! 

WEZWANIE DO 
ODBIORU RZECZY

Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rze-
czach znalezionych (Dz. U. z 2015 roku, nr 397), z uwagi na brak możliwości 
doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub nieustalenie 
osoby uprawnionej, Starosta Strzelecki wzywa wszystkie osoby uprawnione 
(właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny) do niezwłocznego od-
bioru niżej wyszczególnionych rzeczy przechowywanych przez Biuro Rzeczy 
Znalezionych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich:

Wykaz depozytów znajdujących się na stanie Biura Rzeczy Znalezionych 
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich stan na 20.09.2017 r.

Rodzaj przedmiotu

• Telefon komórkowy marki Nokia
• Pieniądze
• Torba z przyrządami 

mechanicznymi samochodowymi
• pieniądze
• Czarna saszetka z pieniędzmi
• Portfel z pieniędzmi
• Telefon komórkowy marki 

Samsung
• Telefon komórkowy marki 

Samsung
• Telefon komórkowy marki Sony
• Klucze 4 sztuki
• 3 sztuki kluczy patentowych
• Telefon komórkowy Alcatel
• Rower o ramie czarno-złotej
• Telefon komórkowy Sony Xperia
• Telefon komórkowy Samsung
• Rower dziecięcy
• Rower marki Kross
• Rower damski Kalin
• Rower marki Merida
• Telefon komórkowy NOKIA
• Rower Amazonka 
• Pieniądze
• Telefon komórkowy Samsung GT

• Portfel z pieniędzmi
• Rower damski Sprick
• Pieniądze
• Tablet Apple
• Klucz do samochodu Opel
• Rower Kattler
• Telefon Komórkowy Nokia RM 

781 300
• Rower Qusar
• Rower ETS City
• Telefon Komórkowy Nokia G2-05
• Portfel czarny z pieniędzmi
• Wiertarka Pegasus
• Telefon Komórkowy marki Apple
• Telefon Komórkowy Samsung GT 

i 9506
• Słuchawki nauszne Ozone
• Rower górski Grand Mountain
• Mini konsola psp
• Pęk 2 szt. kluczy z zielonym 

brelokiem
• Pęk 8 sztuk kluczy z brelokiem 

z znakiem marki samochodu
• 2 sztuki kluczy z dwoma 

brelokami i maskotką
• Rower męski marki Author

Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu Cywilnego jeżeli w ciągu dwóch lat od 

dnia znalezienia rzeczy nie zostanie ona odebrana przez osobę uprawnioną, 
staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. 
Jeżeli jednak rzecz została oddana Staroście, znalazca staje się jej właścicie-
lem, jeżeli rzecz odbierze w wyznaczonym przez Starostę terminie.

2.  Warunkiem  odebrania  przedmiotu z Biura Rzeczy Znalezionych jest 
złożenie jego szczegółowego opisu lub przedstawienie dokumentów potwier-
dzających prawo własności.

Kontakt w/s odbioru rzeczy przez osoby uprawnione oraz informacji o ter-
minie odebrania pod numerem telefonu 77 4401759 w godzinach 8.00-16.00 
oraz w pokoju 312 Starostwa.

protokół z okresowej kontroli prze-
wodów kominowych.

W domach opalanych węglem, 
drewnem lub innym paliwem stałym 
powinno się czyścić przewody czte-
ry razy w roku, rzadziej, bo dwa ra-
zy w roku czyści się przewody w do-
mach opalanych gazem, olejem lub 
innym paliwem ciekłym. 

W domach, które ogrzewa elek-
trociepłownia lub kotłownia zloka-
lizowana w innym budynku, nie ma 
potrzeby czyścić przewodów tak 
często.

Powiat Strzelecki informuje, że począwszy od 1 lipca 2018 r.  
przy dokonywaniu wszelkich płatności na podstawie faktury  

z wykazaną kwotą podatku VAT będzie stosować 

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI.

Mechanizm podzielonej płatności wprowadza ustawa o podatku od to-
warów i usług art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1221 ze zmianami). 

Mechanizm podzielonej płatności zakłada rozdzielenie płatności za na-
byty towar lub usługę na dwa odrębne rachunki. Kwota netto przekazana 
będzie na rachunek wskazany w fakturze, kwota podatku VAT na wyod-
rębniony przez bank rachunek VAT kontrahenta. Rozwiązanie to znajduje 
zastosowanie wyłącznie do transakcji dokonywanych na rzecz podatników 
VAT. Płacenie w omawianej formie będzie jedną z mocniejszych przesła-
nek dla wykazania, że nabywca dochował należytej staranności zawierając 
transakcję z kontrahentem, co będzie miało znaczenie dla bezpieczeństwa 
VAT naliczonego nabywców.

Strzelce Opolskie dnia 09.07.2018 r.

STAROSTA   STRZELECKI

stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (J.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.), poda-
ję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 06.07.2018r. na rzecz spółki 
Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Matej-
ki 2a, decyzji administracyjnej Nr 264/18 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielają-
cej pozwolenia na przebudowę hali magazynowej i budowę zbiornika na surowce z gru-
py SLES o pojemności 50m3 w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a, na działkach 
nr 1133/34, 1133/36

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno – 
Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 213 (w godzinach pn. 7.30 – 17.00, 
wt.-cz. 7.30 – 15.30,pt. 7.30 – 14.00), można zapoznać się z treścią decyzji oraz z do-
kumentacją sprawy.

 up. Starosty Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Nieodpłatna Pomoc Prawna
Informacje na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmo-

nogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego 
znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Nieod-
płatna Pomoc Prawna: http://bip.powiatstrzelecki.pl/1055/258/harmonogram-udziela-
nia-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-terenie-powiatu-strzeleckiego.html.

O B W I E S Z C Z E N I E     ST A R O S T Y    S T R Z E L E C K I E G O
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2017r. poz. 1496 ze zm. ), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania 
administracyjnego (j.t. Dz.U. 2017 poz. 1257 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości

że dnia 6 lipca 2018r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Burmistrza Strzelec 
Opolskich, decyzję administracyjną Nr 1/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na budowie publicznej drogi gminnej wraz z infrastrukturą 
techniczną i obiektami towarzyszącymi w Strzelcach Opolskich w ramach zadania: 
„Budowa centrum Parkuj i Jedź w mieście Strzelce Opolskie”, prowadzonej na 
działkach oznaczonych w operacie gruntów:

- w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:
Lp. Nr działki 

przed 
podziałem

Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki po podziale,
działki w liniach 

rozgraniczajacych

Nr działki po podziale,
działki poza liniami 
rozgraniczajacymi

1. 1738/2 8 Strzelce Op. 1738/3 1738/4
2. 1736/3 8 Strzelce Op. - -
3. 1737 8 Strzelce Op. 1737/1 1737/2
4. 1735/1 8 Strzelce Op. - -
5. 1735/2 8 Strzelce Op. - -
6. 1735/3 8 Strzelce Op. - -
7. 1736/4 8 Strzelce Op. 1736/5 1736/6

- poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren 
niezbędny dla obiektów budowlanych :

Lp. Nr działki przed 
podziałem

Arkusz mapy Obręb Nr działki po 
podziale,

1. 1787 8 Strzelce Op. -
2. 1720 8 Strzelce Op. -
3. 1722/1 8 Strzelce Op. -

W terminie 28 dni od daty 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 treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 9 lipca 2018r. Do 6 sierpnia 2018r.

z up. Starosty Teresa Wanecka                
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Wydział Ochrony 
Środowiska informuje

Do 24 lipca br. przedsiębiorcy prowadzący transport odpadów muszą zło-
żyć wniosek o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, 

produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 
49 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach. Jeśli tego nie zrobią – utracą możliwość 
legalnego wykonywania transportu do czasu uzyskania wpisu w tym zakresie 
w rejestrze. W oczywisty sposób może się to przełożyć na utratę zleceń usłu-
gi transportowej.

Niezłożenie wniosku o wpis do rejestru do 24 lipca 2018 r. lub o aktualizację 
wpisu - jeżeli podmiot został już wpisany do rejestru z urzędu stanowi wykro-
czenie zagrożone karą aresztu lub grzywny (art. 179 u.o.).

Jednocześnie prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 
bez wymaganego wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej 
w wysokości od 2000 do 10 000 zł (art. 195 u.o.).

Kiedy pierwszy raz porwaliśmy się na zrobienie imprezy pt. „Nasz Talent”, 
ogromnym zaskoczeniem była dla nas różnorodność autentycznych uzdol-

nień i umiejętności  tkwiących w mieszkańcach Piotrówki, bo założyliśmy, że 
będzie to impreza dla naszej wioski.

Odzew był fantastyczny, przede wszystkim od twórców rękodzieła ludowe-
go oraz wokalistów .  Dla organizatorów to sygnał, że nie możemy poprzestać 
na jednorazowej imprezie, no i proszę, mamy IV edycję. Teraz zaprosiliśmy do 
uczestnictwa  mieszkańców całej gminy, aby i oni mogli pokazać się ze swymi 
talentami wokalnymi.

Nie wiem, czy będzie V edycja, ale wiem, że każdy z nas ma talent i tylko 
musi chcieć go pokazać, bo pięknem trzeba się dzielić. 

Jeśli tylko zechcecie, my będziemy gotowi do pomocy, a za te cztery impre-
zy kłaniamy się nisko i dziękujemy za udział i dobre słowo.

IV PRZEGLĄD TALENTÓW „NASZ TALENT” PIOTRÓWKA 2018
PRZEGLĄD  PIEŚNI  PATRIOTYCZNEJ  i RELIGIJNEJ Z OKAZJI 100-LECIA 

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOSCI POLSKI
Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych z Piotrówki i Jemielnicy  oraz  

z Publicznego Gimnazjum w Jemielnicy, dorośli.
Jurorzy:  Helena Kubzda – członkini chóru „Viva la Musica” w Strzelcach 

Opolskich. Grażyna Sonsala – dyrektor Gimnazjum w Jemielnicy ksiądz Alojzy 
Piechota – proboszcz parafii. Zenon Piotrowski – muzyk, organista. 

Do przeglądu zgłosiło się 30 osób w trzech kategoriach wiekowych: dzieci 
do lat 13,  młodzież oraz  dorośli. Uczestnicy mieli do wyboru pieśń albo pio-
senkę patriotyczną, lub religijną. 

Każdy wokalista otrzymał dyplom za udział, a spośród wszystkich prezen-
tacji komisja wyłoniła  w każdej kategorii wiekowej po jednej osobie, która zo-
stała nagrodzona  pucharem.

Puchary zostały ufundowane przez księdza Proboszcza, przez Wójta Gminy 
oraz przez Zespół Teatralny FASKA.

Zwycięzcy: Dorota Kania, grupa wokalna z PG w Jemielnicy, Karol Staś
Podziękowania za oprawę muzyczną Tomaszowi Pach i Dorocie Kania, za 

pomoc w organizacji imprezy Klaudii Paździor i Małgorzacie Kałuża oraz pa-
niom, które upiekły ciasta, a były to: Elżbieta Kołodziej, Eufenia Kubilas, Be-
ata Musioł, Karolina Wanat, Katarzyna Woźniak,  Elżbieta Woźniak, Agata Go-
liszewska, Emilia Szpiech. 

PRZEGLĄD  TALENTÓW

Widzisz odpady tam, gdzie ich 
być nie powinno? Zgłoś to!

W związku z wystąpieniem w ostatnim czasie na terenie kraju poża-
rów nielegalnych składowisk śmieci, w tym odpadów niebezpiecz-

nych, zwracam się z prośbą do mieszkańców powiatu o wzmożoną czujność 
w tym obszarze i zgłaszanie miejsc nielegalnego gromadzenia odpadów Po-
licji lub administracji samorządowej.

Starosta Strzelecki



Ad multos annos!
P O W I A T   S T R Z E L E C K I8

Lato w Powiatowym Centrum Kultury

Wszystkim Jubilatkom przekazujemy najserdeczniejsze życzenia  
w imieniu redakcji: dużo zdrowia, uśmiechu i jeszcze wielu lat  

w jak najlepszym zdrowiu, bez trosk, pełnych słońca.

Z ogromną przyjemnością możemy 
dziś poinformować, że grono miesz-

kańców, którzy w ostatnich dniach świę-
towali swoje okrągłe urodziny znów się 
powiększyło: trzy Panie obchodziły nie-
dawno swoje 90 urodziny. Wszystkie 
Jubilatki z tej okazji odwiedził staro-
sta Józef Swaczyna – z listem gratula-
cyjnym oraz urodzinowym upominkiem, 
a przede wszystkim z serdecznymi życze-
niami zdrowia i pomyślności, składanymi 
w imieniu całej naszej społeczności.

 

Zapraszamy  
osoby niepełnosprawne 

 

na Warsztaty Terapii Zajęciowej  
w Zawadzkiem przy ul. Czarnej 2. 

 
 

Oferujemy bezpłatne 
zajęcia terapeutyczne 
od pon.-pt w godz. 8-15 
w 7-u pracowniach: 
 

       

 

 gospodarstwa domowego, 
  techniczno – modelarskiej, 
  rękodzieła artystycznego, 
 hodowlanej,  
 ogrodniczej,    
 tkackiej  
 wikliniarskiej.  

 

 

 

 
 

Dodatkowo w ramach zajęć zapewniamy zajęcia z rehabilitacji ruchowej 
oraz zajęcia z psychologiem. 

 Poza tym: zajęcia świetlicowe, imprezy okolicznościowe i wyjazdy krajoznawcze. 
 Zapewniamy dowóz busem WTZ.  

        

                           
              Jeśli posiadasz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności, skończyłeś 16 lat, nie chcesz dłużej siedzieć w domu,   

tylko zdobywać nowe umiejętności i zawierać nowe kontakty 
 

- PRZYJDŹ NA WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ZAWADZKIEM. 
Więcej informacji pod numerem Tel: 77 404 96 11 

https://www.facebook.com/warsztatyterapiizajeciowejzawadzkie     

 

Pani Małgorzata Morzyk, mieszkanka Zawadzkiego, 
rocznicę 90 urodzin świętowała 30 czerwca br.

Pani Eryka Wancek, mieszkająca w Raszowej,  
jubileusz 90-lecia obchodziła 28 czerwca br.

W dniu 23.06.2018 w Nogowczy-
cach odbył się już po raz 7 fe-

styn rodzinny połączony z Turniejem 
Piłki Plażowej im. Tomka i Damiana.  
Od godzin porannych w turnieju wal-
czyło 10 drużyn o złoty puchar. Zwy-
cięzcami w tym roku okazali się być 
zawodnicy z drużyny KS Rudziniec, 
na drugim miejscu znalazła się dru-
żyna Dave Team, a na trzecim Golec 
Team. Po rozegranym turnieju trady-
cyjnie na terenie wiejskim odbyła się 
część artystyczna festynu. Choć pogo-
da nie do końca  sprzyjała , to goście 

Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

Siódmy turniej „plażówki”
nie zawiedli. Na początku wystąpiły 
dzieci w strojach ludowych z fraszka-
mi po śląsku później odbył się kon-
cert kapeli z Poniszowic, następnie 
odbyła się biesiada śląska z Dominiką 
i Januszem Żyłką a po nich wystąpi-
ła gwiazda wieczoru Adi znany z ra-
dia Silesia, całość prowadził Andrzej 
Miś. Dzieci miały możliwość zoba-
czenia na czym polega praca strażaka, 

a kibice mogli zobaczyć mecze z mi-
strzostw w specjalnie przygotowanej 
strefie kibica. Na koniec festynu od-
była się zabawa taneczna pod chmur-
ką z zespołem King’s. 

Specjalne podziękowania należą 
się sponsorom, bez których nie byli-
byśmy wstanie zorganizować takiego 
festyny, i wszystkim którzy się zaan-
gażowali w przygotowanie festynu. 

Pani Elżbieta Prudło, mieszkająca w Leśnicy, 
jubileusz 90-lecia urodzin świętowała 3 lipca br.


