
Wszystkich mieszkańców naszego powiatu Burmistrz Strzelec Opolskich 
oraz Starosta Strzelecki serdecznie zapraszają na tę wyjątkową uroczystość. 
Świętujmy razem!

godz. 8.45 zbiórka uczestników uroczystości przed Ratuszem
godz. 8.50       przemarsz pocztów sztandarowych i gości do kościoła 

pw. św. Wawrzyńca
godz. 9.00 uroczysta Msza święta w intencji Ojczyzny
godz. 10.15 złożenie kwiatów pod Pomnikiem Ofi arom Wojen 

i Przemocy

Święto Niepodległości

Wydział Komunikacji i Transportu na stanowiskach związanych z rejestracją pojazdów oraz kasa
będzie czynny w sobotę 2 grudnia w godzinach 9:00 - 13:00

Różowy Czwartek za nami

„Przeklinałam, płakałam, trzę-
słam się, oblana potem błagałam 
lekarkę, żeby „sprawdziła jeszcze 
raz”, krzyczałam, „że TEGO nie 
chcę”. Z gabinetu wyprowadzi-
ła mnie psycholog. Nie pamiętam 
jak dotarłam do domu. Moje życie 
zmieniło się na zawsze. Rak zmienia 
wszystko”.

Takimi przeżyciami dzieliła 
się podczas Różowego Czwartku - 
prozdrowotnej akcji zorganizowanej 
przez Zarząd Powiatu w ostatnim dniu 
października, miesiąca poświęconego 
profi laktyce raka piersi - młoda ko-
bieta, u której zdiagznozowano raka 
piersi. 

To jeden z najczęstszych nowo-
tworów u kobiet. Wśród nich dużą 
grupę stanowią odmiany złośliwe, 

Rak zmienia wszystko

Dbamy o komfort pasażerów

Na ostatnim Walnym Zgromadze-
niu Związku Celowego Powiatowo-
-Gminnego „Jedź z Nami” zatwierdzo-
ne zostało sprawozdanie fi nansowe za 
I półrocze (przyjęte zostało jednogłoś-
nie). Były też wstępne przymiarki do 
działań w roku 2020. Ustalono m.in., 
że Związek w następnym roku ponow-
nie będzie się starał o uzyskanie dofi -
nansowania z tzw. „funduszu autobu-
sowego” na pokrycie nierentownych 
tras.

Podsumowano także dotychcza-
sowe doświadczenia z realizowanego 
przez Związek transportu uczniów nie-

pełnosprawnych w systemie „door to 
door”, (czyli „od drzwi do drzwi”). Nie 
tylko w granicach powiatu, ale również 
poza nim. - Wszystkie opinie, jakie do 
nas dochodzą - mówi Waldemar Gaida 
przewodniczący Zarządu Związku - są 
bardzo pozytywne, i te od rodziców, i 
te pochodzące ze szkół. Transport od-
bywa się terminowo, w odpowiednio 
przystosowanych pojazdach. W czasie 
jazdy dzieci i młodzież znajdują się 
pod opieką znanych opiekunek (na to 
rodzice zwracali szczególną uwagę, 
decydując się na korzystanie z usług 
Związku).

Na tym spotkaniu zadycydowa-
no również o uruchomieniu drugiego 
busa na trasie Zawadzkie - Strzelce 
Opolskie o 7 rano. Autobus dodatko-
wy o tej godzinie testowany będzie do 
końca listopada br., po czym ocenie 
zostanie poddana liczba pasażerów 
i to ona będzie podstawą do decyzji, 
czy dodatkowy autobus zostanie na tej 
linii, czy też nie. - Dbamy o wygodę 
mieszkańców i ich komfort jazdy - 
podkreśla W. Gaida. - To nasze założe-
nie od poczatku działalności Związku 
realizujemy bardzo konsekwentnie.

powodujące pomnażanie komórek 
rakowych. Wczesna diagnostyka po-
zwala uniknąć powikłań i przerzutów, 
co z kolei daje szanse na całkowite 
wyleczenie. O tym wszystkim, o czę-
stości zachorowań, o konieczności 
samobadania (tego, na spejcalnych 
fantomach, można było się nauczyć 
podczas spotkania), o innych spo-
sobach profi laktyki mówili lekarze-
-onkolodzy i pracownice Opolskiego 
Centrum Onkologii.

To pierwsze z planowanego cyklu 
spotkań z opolskimi onkologami. Te-
matem następnego, prawdopodobnie 
wiosną, będzie profi laktyka nowo-
tworów skór, a lekarze już zapowia-
dają, że przyjadą z dermatoskopem 
- przyrządem do badania znamion na 
skórze.

Dzięki błyskawicznie podjętym 
działaniom policjantów, mieszkanka 
gminy Jemielnica nie straciła blisko 
50 tys. zł. Pokrzywdzona otrzymała 
telefon od osoby podającej się za cór-
kę i informującej, że spowodowała 
poważny wypadek komunikacyjny. 
W trakcie kilku dni odnotowaliśmy 
wzmożoną aktywność oszustów poda-
jących się za członka rodziny i próbują 
przekonać osoby starsze, że na przy-
kład spowodowali wypadek i musza 
natychmiast wpłacić okresloną sumę 

Policjanci nigdy nie dzwonią z żądaniem wypłaty 
lub przekazania pieniędzy!

Nie daj się oszustom!!!
pieniędzy, by nie trafi ć do więzienia.

Inne ich metody to próby poda-
wania się za policjantów, czy funk-
cjonariuszy CBŚP. Nie wierzmy takim 
telefonom! 

 Oszuści próbowali wyłudzić pie-
niądze od seniorów. Starsza kobieta 
oszustom przekazała ponad 20 000 
złotych. W innym przypadku, dzięki 
błyskawicznym działaniom policjan-
tów mieszkanka gminy Jemielnica nie 
straciła blisko 50 tys. zł.
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Sesja Rady Powiatu

Trzynasta w tej kadencji sesja 
zwołana została na 30 października 
br. Trwała długo, blisko dwie i pół 
godziny, ale też jej dwa główne te-
maty, które w skrócie można okre-
ślić jako „oświata” i „przyszłość 
szpitala” wymagały poświęcenia im 
odpowiedniego czasu: dotyczą nas 
wszystkich w sposób wyjątkowy.

Zanim radni przystąpili do pierw-
szego z owych ważkich punktów, czy-
li debaty oświatowej, przyjęli zmie-
niony porządek obrad, zgadzając się 
na wprowadzenie autopoprawek do 
uchwał w sprawach: zmiany budżetu 
i zmian w budżecie Powiatu Strzele-
ckiego na rok 2019 oraz zmiany wie-
loletniej prognozy finansowej Powiatu 
Strzeleckiego na lata 2019-2024, a 
następnie przyjęli Informację starosty 
o pracy Zarządu w okresie międzyse-
syjnym.

W nawiązaniu do niej, konkretnie 
do punktu o zapoznaniu się przez Za-
rząd z informacją o sytuacji finanso-
wej Szpitala Powiatowego, zabrał głos 
radny Sławomir Tubek. - Jakie jest 
nastawienie starostów do problemu 
restrukturyzacji, łączenia szpitali po-
wiatowych i współpracy między nimi? 
Czy jest zasadne utrzymywanie obec-
nej struktury szpitali powiatowych? 
Jeżeli obecny stan będzie się utrzy-
mywał, dojdzie do zamykania oddzia-
łów i  szpitali. Niestety, problem nie 
dotyczy tylko szpitali powiatowych, 
największy szpital w Polsce, na Bana-
cha w Warszawie jest zadłużony bli-
sko na 1 miliard złotych. Problemem 
jest nadmierne rozdrobnienie szpitali 
powiatowych. Jeśli nie dojdzie do po-
rozumienia pomiędzy samorządami i 
do wspólnego zarządzania jednym czy 
dwoma szpitalami i nie przestaniemy 
utrzymywać dziesięciu, poprawy nie 
będzie, a doprowadzi się do zapaści w 
służbie zdrowia. 

Starosta Józef Swaczyna: - 
Obecnie 95 proc. szpitali powiato-
wych się zadłuża. Zamykane są kolej-
ne oddziały i całe placówki. W naszym 
subregionie został zamknięty oddział 
neurologiczny w Kędzierzynie-Koźlu, 
a obsługiwał cztery powiaty. Może 
będziemy musieli też współpracować 
ze szpitalami z powiatów sąsiednich, 
nam najbliżej jest do Kędzierzyna. 
Przykłady z innych krajów pokazały, 
iż szpitale poniżej 250 łóżek są nie-
opłacalne ekonomicznie.

Następnym punktem miała być już 
Debata oświatowa, ale jeszcze przed 
prezentacją dotyczącą tego tematu o 
głos poprosili obecni na sesji dyrekto-
rzy placówek oświatowych.

Dyrektor CKZiU Halina Kaj-
stura: - Powiat obchodzi 20 urodzi-
ny, w imieniu dyrektorów placówek 
oświatowych składam podziękowania 
Panu Staroście, Panu Wicestaroście, 
Pani Naczelnik Wydziału EKT, Panu 
Przewodniczącemu Rady oraz wszyst-
kim Radnym za minione 20 lat współ-
pracy. Tym podziękowaniom towarzy-
szył słodki upominek urodzinowy tort. 

Przydał się, bo temat oświaty słod-
ki nie jest. Co roku przygotowywana 
na sesję Informacja o stanie realizacji 
zadań oświatowych Powiatu Strzele-
ckiego za mijający rok szkolny. Ma-
teriał bardzo obszerny, szczegółowy, 
stanowiący wprowadzenie do Debaty 
oświatowej, który w formie prezen-
tacji przedstawił wicestarosta Wal-
demar Gaida, omawiając realizację 
zadań w poszczególnych placówkach 
oświatowych.

Powiat Strzelecki w roku szkol-
nym 2018/2019 prowadził 8 jed-
nostek organizacyjnych. W ramach 
ustawowych zadań wykonywane były 
remonty obiektów szkolnych oraz do-
posażenie szkół i placówek w pomo-
ce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do 
pełnej realizacji programów naucza-
nia, programów wychowawczych, 
przeprowadzania sprawdzianów i eg-
zaminów oraz wykonywania innych 
zadań statutowych.

W szkołach prowadzonych przez 
Powiat Strzelecki w roku szkolnym 
2018/2019 uczyło się 1746 uczniów i 
słuchaczy w różnym wieku i na róż-
nych etapach kształcenia. Niestety, na 
przestrzeni ostatnich 13 lat liczba ucz-
niów w naszych szkołach wykazuje 
tendencję spadkową. 

W roku 2018 spadła w stosunku 
do roku 2006 o 44,71 proc.: w szko-
łach ponadgimnazjalnych o 41,66 
proc., natomiast w szkołach specjal-
nych o 67,75 proc. Na spadek liczby 
uczniów w szkołach specjalnych ma 
wpływ nie tylko niż demograficzny, 
ale przede wszystkim polityka pań-
stwa w zakresie kształcenia uczniów 
ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi, pozostawiająca decyzję o 
wyborze szkoły wyłącznie w gestii 
rodzica. Ponadto tendencja spadkowa 
spowodowana jest uruchomieniem 
w 2013 roku niepublicznych szkół 
specjalnych, które „zabierają” ucz-
niów szkołom prowadzonym przez 
Powiat Strzelecki. W roku szkolnym 
2019/2020 liczba uczniów w szkołach 
specjalnych Powiatu Strzeleckiego 
uległa nieznacznemu wzrostowi, w su-
mie o 7 uczniów, co spowodowane jest 
głównie podwójnym rocznikiem – na-

bór do branżowych szkół specjalnych 
I stopnia w Leśnicy. Należy zauważyć, 
iż już w roku 2019 liczba uczniów w 
szkołach ogólnodostępnych prowa-
dzonych i dotowanych przez Powiat 
Strzelecki uległa zwiększeniu, co spo-
wodowane jest wejściem do szkół po-
nadgimnazjalnych i ponadpodstawo-
wych z dniem 1 września 2019 roku 
absolwentów trzecich klas gimnazjów 
oraz absolwentów ósmych klas szkoły 
podstawowej. 

W szkołach ponadgimnazjalnych/
ponadpodstawowych największy 
spadek liczby uczniów na przestrze-
ni ostatnich 13 lat zanotował Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Za-
wadzkiem, bo aż o 73,26 proc. Nieste-
ty podwójny rocznik, który wkroczył 
do szkół ponadpodstawowych/po-
nadgimnazjalnych w roku szkolnym 
2019/2020 nie poprawił sytuacji w 
tej placówce (wzrost jedynie o 2 ucz-
niów). Ogółem trzystu absolwentów 
gimnazjów i szkół podstawowych wy-
brało naukę w szkołach poza terenem 
powiatu.

Częścią procesu systematyczne-
go podnoszenia efektywności zarzą-
dzania środkami publicznymi prze-
znaczonymi na oświatę w Powiecie 
Strzeleckim powinna być konieczność 
podjęcia decyzji o restrukturyzacji 
sieci szkolnictwa specjalnego, np. 
poprzez jego koncentrację w stolicy 
powiatu. 

Utworzenie Młodzieżowego Ośrod-
ka Wychowawczego miało w perspek-
tywie doprowadzić do przekształcenia 
struktury szkolnictwa specjalnego w 
Leśnicy, czyli ograniczania funkcjo-
nowania SOSW, przy rozwijaniu szer-
szej działalności MOW. Zakładając 
MOW przyjęto, iż będzie zapewniał 
miejsce dla 48 wychowanek, co gwa-
rantowałoby stabilność funkcjonowa-
nia placówki, a tym samym większe 
dochody w postaci subwencji. Nie-
stety, nie udało się zapewnić trzech 
pełnych grup wychowawczych, przy 
jednoczesnej konieczności zapewnie-
nia pełnej obsady wychowawczej, co 
powoduje rosnące koszty, np. w posta-
ci wynagrodzeń. Wyznacznikiem do 
pozyskania subwencji oświatowej jest 
stan wychowanek na dzień 30 wrześ-
nia każdego roku, a utrzymanie ich 
wysokiej liczby przy ciągłej ich rotacji 
jest niezwykle trudne. 

Powiat Strzelecki jest organem 
prowadzącym dla jeszcze dwóch pla-
cówek kształcenia specjalnego, tj. Ze-
społu Szkół Specjalnych przy Domu 
Pomocy Społecznej w Kadłubie i Ze-
społu Szkół Specjalnych przy Domu 

Pomocy Społecznej w Zawadzkiem. 
Również w tych placówkach odnoto-
wuje się systematyczny spadek liczby 
uczniów. 

W związku z tym, iż z roku na 
rok zmniejsza się liczba uczniów w 
szkołach specjalnych, a dodatkowo ze 
względu na zakończenie etapu kształ-
cenia przez najstarszych uczniów 
szkół specjalnych przysposabiających 
do pracy w następnym roku szkolnym 
liczba uczniów tych szkół drastycznie 
spadnie. 

Taka sytuacja zmusza nas – mó-
wił wicestarosta W. Gaida - do pod-
jęcia trudnej decyzji o przyszłości 
szkolnictwa specjalnego w Powiecie 
Strzeleckim. Najlepszym rozwiąza-
niem byłaby koncentracja wszystkich 
szkół specjalnych dla dzieci z nie-
pełnosprawnością intelektualną oraz 
stworzenie nowej oferty dla uczniów 
w normie intelektualnej z autyzmem 
oraz zespołem Aspergera w jednym 
miejscu. 

Prognoza liczebności oddziałów 
i uczniów na kolejny rok szkolny 
2020/2021 wskazuje na coraz więk-
szy spadek liczby uczniów, z powodu 

ukończenia ostatniego etapu kształce-
nia w szkole ponadpodstawowej, przy 
braku naboru potencjalnych nowych 
uczniów. Dotyczy to obu szkół przy 
domach pomocy społecznej. 

Nowa lokalizacja oraz nowa ofer-
ta zespołu dla uczniów z niepełno-
sprawnościami powinna odpowiadać 
nowoczesnym trendom i zaspokajać 
potrzeby uczniów i ich rodziców. 
Warto rozpatrzeć możliwość skon-
solidowania działań polegających 
na kształceniu dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością umysłową w 
stopniu lekkim, umiarkowanym lub 
znacznym oraz uczniów w normie in-
telektualnej z autyzmem lub zespołem 
Aspergera w jednym miejscu. Kon-
centracja kształcenia specjalnego w 
jednej placówce pozwoli na poprawę 
warunków nauczania dzieci i młodzie-
ży o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych. 

Podczas likwidacji Zespołu Szkół 
Specjalnych w Strzelcach Opolskich 
próbowaliśmy skoncentrować częś-
ciowo szkolnictwo specjalne w Leśni-
cy, gdzie Powiat Strzelecki dysponuje 
zapleczem budynków. Odległość od 
centrum, a także często bariera komu-
nikacyjna spowodowała, iż rodzice 
dzieci niepełnosprawnych nie decydo-
wali się na naukę w SOSW w Leśnicy, 
a utworzenie niepublicznej placówki 
oświatowej zlokalizowanej w byłym 
budynku Zespołu Szkół Specjalnych 
w Strzelcach Opolskich spowodowała 
odpływ uczniów właśnie do tej pla-
cówki. 

Najlepszym rozwiązaniem by-

łaby więc koncentracja szkolnictwa 
specjalnego w centrum powiatu, czy-
li w Strzelcach Opolskich, gdzie w 
jednym nowoczesnym budynku zlo-
kalizowana byłaby jeszcze Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna oraz 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie. Bliskość centrum przesiadkowego 
w postaci PKS i PKP byłaby dodatko-
wym atutem dla rodziców i ich dzieci. 
Połączenie trzech szkół w jedną, ofe-
rującą szeroką ofertę edukacyjną dla 
uczniów i ich rodziców, z zapleczem 
pomocy psychologicznej, pozwoli na 
podniesienie jakości edukacji oraz 
racjonalizację wydatków na oświatę. 
Budynek powinien być wyposażony w 
windę oraz szereg różnych gabinetów, 
m.in. rehabilitacyjnych, wspomagania 
wczesnego rozwoju.

Przewodnicząca Komisji Edu-
kacji Edyta Bem: - Komisja bardzo 
wnikliwe zapoznała się z całym ma-
teriałem. Przedstawiona informa-
cja uzyskała akceptację komisji, ze 
wskazaniem na ekonomiczny aspekt 
utrzymywania niektórych placówek, 
szczególnie dotyczy to szkolnictwa 
specjalnego.

Radny Ryszard Pagacz wyraził 
uznanie o bardzo profesjonalne opra-
cowanie informacji. Zwrócił się rów-
nież do dyrektorów szkół i nauczycieli 
z gratulacjami za przygotowanie mło-
dzieży do egzaminów maturalnych. 
– Ich wyniki to wielka satysfakcja, 
pomimo bardzo trudnego okresu dla 
szkolnictwa.

Radny Stanisław Krawiec nato-
miast zwrócił się z pytaniem do wi-
cestarosty i naczelnik Wydziału Edu-
kacji dotyczącym określenia kierunku 
szkolnictwa specjalnego, miedzy in-
nymi w odniesieniu do niektórych 
schorzeń, np. choroby Aspergera. Czy 
tworzenie dużego specjalistycznego 
ośrodka ma sens? Czy są już jakieś 
analizy dotyczące funkcjonowania i 
organizacji takiego ośrodka?

Drugie pytanie dotyczyło odpły-
wu 300 absolwentów do szkół poza 
powiatem.

Wicestarosta Waldemar Gaida 
odniósł się do szkolnictwa specjalne-
go, m.in. do szkół specjalistycznych 
kształcących dzieci z Aspagerem. - 
Jest taka szkoła w Kędzierzynie-Koź-
lu, jest to jedyny ośrodek na naszym 
terenie, który wyspecjalizował się w 
tym zakresie, niestety jest on wstanie 
przyjąć od 100 do 110 uczniów. My 
zamierzamy wykorzystać zasoby, któ-
re posiadamy: połączyć istniejące pla-
cówki specjalne w jeden specjalistycz-
ny ośrodek. Nie zamierzamy tworzyć 
dużej placówki, zamierzamy bazować 
na potencjale, który mamy. Nasza 
oferta ma być bogatsza o wsparcie 
okołomedyczne, posiadamy instru-

Liczna urodzeń w powiecie strzeleckim. W tym roku szkolnym do szkół trafiły 
dzieci z roczników 2003 i 2004
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menty w postaci PCPR oraz Poradni 
Pedagogiczno-Psychologicznej.

Odpowiadając na drugie pytanie 
wicestarosta podkreślił, iż odpływ 
młodzieży do szkół poza powiatu ma 
kilka przyczyn. - Młodzież wybiera 
w większe miasta ze względu na są-
siedztwo galerii handlowych, centów 
kulturalnych. Również położenie geo-
graficzne ma znaczenie, absolwenci z 
Izbicka wybierają Opole, z Zawadz-
kiego Tarnowskie Góry, z terenu Ujaz-
du Kędzierzyn-Koźle.

Radna Anna Chabraszewaka 
podziękowała również dyrektorom 
szkól średnich za osiągnięte wyni-
ki na egzaminach maturalnych oraz 
zdobycie przez nie Złotej, Srebrnej i 
Brązowej Tarczy w prestiżowym ogól-
nopolskim rankingu „Perspektyw”. 
Następnie zapytała dyrektor CKZiU 
i dyrektora Zespołu Szkół Ponadpod-
stawowych w Zawadzkiem o liczbę 
uczniów posiadających orzeczenie o 
niepełnosprawności umysłowej oraz 
o wyniki tej grupy na egzaminach ze-
wnętrznych. 

Dyrektor CKZiU Halina Kaj-
stura poinformowała, że co roku jest 
to małą grupa 3-4 osób, kształcących 
się w zawodach rzemieślniczych. 
Uczniowie zdawali egzaminy w Izbie 
Rzemieślniczej, z egzaminami prak-
tycznymi radzą sobie dobrze, gorzej 
jest w części pisemnej, która nie jest 
dostosowana do tej grupy.

Dyrektor ZSP w Zawadzkiem 
Zdzisław Żuchowski: - W szkole 
branżowej nie było uczniów z orze-
czeniem, natomiast w Liceum Ogól-
nokształcącym jest dwóch uczniów z 
chorobą Aspergera.

Radna A. Chabraszewska w ko-
lejnym wystąpieniu wyraziła swoje 
obawy związane z tworzeniem cen-
trum kształcenia specjalnego, m.in. ru-
chów kadrowych. - Czy przy jednym 
ośrodku i likwidacji placówek w na-
szym powiecie wszyscy nauczyciele 
znajdą zatrudnienie? Ewentualnie ilu z 
nich mogłoby przejść na świadczenie 
emerytalne? Wątpliwości dotyczyły 
również majątku, który pozostanie po 
zamkniętych placówkach.

Wicestarosta Waldemar Gaida 
odpowiadając na te pytania wskazał, 
że budowa centrum dla szkolnictwa 
specjalnego jest na razie pewnym po-
mysłem, alternatywą dla rozwiązania 
trudnej sytuacji, w jakiej obecnie znaj-
duje się szkolnictwo specjalne. Gdy 
realizacja budowy Centrum zyska peł-
ną akceptację, wtedy zostaną dopraco-
wane szczegóły.

Radni przedstawioną informację 
o sytuacji w naszej oświacie przyjęli 
jednogłośnie.

Kolejny punkt obrad to podjęcie 
uchwały w sprawie zatwierdzenia 
Programu Naprawczego Szpitala 
Powiatowego im. Prałata J. Glowat-
zkiego w Strzelcach Opolskich. 

Do opracowania takiego programu 
zobowiązane są wszystkie publiczne 
placówki opieki zdrowotnej notują-
ce stratę. Wynik finansowy naszego 
Szpitala Powiatowego za rok 2018 to 
strata w wysokości blisko 302 tysięcy 
złotych. W tym roku analizy wskazu-
ją, że strata finansowa będzie jeszcze 
wyższa. Jedną z jej przyczyn, o której 
już pisaliśmy w naszym dwutygodni-
ku jest fakt… modernizacji oddzia-
łów. Z jednej strony – konieczność, 
z drugiej – związane z tym przejścio-
we zmniejszenie liczby zabiegów. To 
z kolei oznacza mniej pieniędzy na 
leczenie w następnym okresie kon-
traktowania. Kolejna przyczyna to 
zaniżanie kosztów procedur medycz-

nych oraz nieadekwatny poziom ich 
wyceny do stale rosnących kosztów. 
Następna - narzucone odgórnie ustale-
nia co do wynagrodzeń pracowników. 
Na sytuacji szpitala odbija się też de-
populacja w województwie opolskim 
i spadek liczby porodów. Wszystkie 
powody pogarszającej się sytuacji 
naszego szpitala precyzyjnie zostały 
przedstawione w analizie SWOT, za-
wartej w przygotowanym przez dyrek-
tor szpitala materiale. Warto tu dodać, 
o czym na początku sesji mówił radny 
S. Tubek, że wszystkie szpitale toną w 
długach, nawet te największe i o naj-
większej renomie. Wszystko wskazuje 
na to, że bez wyraźnych zmian finan-
sowania służby zdrowia w całej Polsce 
lepiej nie będzie.

Dla naszych czytelników mamy 
w tym miejscu dobrą wiadomość: 
przygotowany przez dyrekcję nasze-
go szpitala program naprawczy nie 
zakłada czasowego zamknięcia ani 
likwidacji żadnego oddziału, choć 
wiele innych szpitali w swoich pro-
gramach naprawczych takie właśnie 
działania ujmuje. Wręcz przeciwnie: 
program zakłada dokończenie wszyst-
kich zaplanowanych inwestycji,. m.in. 
na oddziale wewnętrznym, ginekolo-
gicznym, budowę lądowiska SOR, a 
także zdobycie certyfikatu akredytacji 
z Centrum Monitorowania Jakości (to 
jednostka Ministerstwa Zdrowia) w 
Krakowie, uzyskanie statusu oddziału 
klinicznego dla oddziału dziecięcego 
i dalsze uczestnictwo w programie W 
Trosce o Zdrowie Matki i Dziecka. 
Wszystko to ma przynieść wymierne 
efekty w postaci zwiększenia przycho-
dów szpitala.

Uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
Programu Naprawczego Szpitala Po-
wiatowego im. Prałata J. Glowatzkie-
go w Strzelcach Opolskich radni przy-
jęli przy 1 głosie wstrzymującym się.

Przy głosowaniach na pozostałymi 
uchwałami radni byli jednomyślni, a 
podjęli je w sprawach: 
-  powierzenia Gminie Kolonowskie 

wykonania zadania własnego Po-
wiatu Strzeleckiego pn. „Zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych 
Powiatu Strzeleckiego w Gminie 
Kolonowskie w sezonie zimowym 
2019/2020”

-  nowelizacji uchwały z 29 maja br. 
w sprawie  zatwierdzenia planu 
finansowego i inwestycyjnego na 
rok 2019 samodzielnego publicz-
nego zakładu opieki zdrowotnej, 
dla którego organem założyciel-
skim jest Powiat Strzelecki – 
Szpitala Powiatowego im. Prałata 
J. Glowatzkiego   w Strzelcach 
Opolskich

-  odwołania Skarbnika Powiatu i 
powołania Skarbnika Powiatu (na-
dal tę funkcję pełni Jolanta Dro-
chomirecka)

-  zmiany wieloletniej prognozy fi-
nansowej Powiatu Strzeleckiego 
na lata 2019-2024 oraz

-  zmiany budżetu i zmian w budże-
cie Powiatu Strzeleckiego na rok 
2019 

-  nowelizacji uchwały z 27 lute-
go br. w sprawie określenia za-
dań realizowanych przez Powiat 
Strzelecki, na które przeznacza 
się w 2019 roku środki z PFRON 
i wysokości środków na ich finan-
sowanie.

W punkcie Interpelacje, zapytania 
radny Waldemar Bednarek przekazał 
staroście podziekowania od organiza-
torów i zawodników biegu „Leśnicka 
Piątka” za wsparcie finansowe

Oprac. Marta Górka

Sesja...
29 października 2019 w Powiato-

wym Centrum Kultury w Strzelcach 
Opolskich odbyła się konferencja 
przygotowana przez pracowników Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Strzelcach Opolskich. Zgromadziła 
ona grono pedagogów i dyrektorów 
żłobków, przedszkoli i szkół powia-
tu strzeleckiego. W czasie prelekcji 
mieli oni możliwość zapoznania się 
z ofertą i sposobami wsparcia ofero-
wanymi dzieciom i młodzieży.  Do-
tyczy ona pomocy dzieciom w wieku 
0-3 roku życia , o czym mówiła pani 
Klaudia Haber-Patoła, wydawanych 
opinii i orzeczeń – prezentacja pani 
Mirosławy Stańczak, diagnozy dzieci 
słabowidzących – wystąpienie pani 
Katarzyny Wojutyńskiej, diagnozy 
dzieci ze spektrum autyzmu – pre-
lekcja pani Teresy Macioł, diagnozy 
dzieci słabosłyszących – prezentacja 
pani Anna Sławskiej, badania gotowo-
ści szkolnej – wystąpienie pani Ilony 
Michali oraz diagnozowania zaburzeń 
emocjonalnych dzieci i młodzieży – 
prezentacja pani Agnieszki Rużyckiej-
-Rączkowskiej.

W czasie prezentacji pedagodzy, 
psycholodzy, specjaliści surdope-
dagogiki, tyflopedagogiki, oligofre-
nopedgogiki, specjaliści w zakresie 

Z Poradnią na Ty

terapii pedagogicznej, specjaliści w 
zakresie autyzmu prezentowali prob-
lemy z jakimi zmagają się dzieci z nie-
pełnosprawnościami i zaburzeniami 
rozwojowymi. Przedstawiano także 
możliwe sposoby diagnozy, pomocy 
i wsparcia ze strony rodziny, szkoły i 
specjalistów Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej. 

Mamy nadzieję, że spotkanie tak 
dużego grona pedagogów, dyrektorów i 
specjalistów zaowocuje szerszą współ-
pracą Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Strzelcach Opolskich  
z  placówkami oświatowymi naszego 
powiatu. Będzie też początkiem cyklu 
konferencji przybliżających sferę po-
mocy psychologiczno-pedagogicznej.

Mirosława Stańczak

Stowarzyszenie Quisiana i Mini-
sterstwo Sprawiedliwości, w ramach 
zadania pn. „Zapobieganie przestęp-
czości – województwo opolskie”, or-
ganizuje bezpłatne szkolenia z zakresu 
praw, sytuacji oraz potrzeb osób po-
krzywdzonych przestępstwem i zapo-
bieganiu przestępczości. Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Strzel-
cach Opolskich również skorzystało z 
tej oferty i zaprosiło specjalistów, by 
podzielili się wiedzą z zakresu prze-
mocy (rozpoznawanie u dzieci symp-
tomów doświadczanej przemocy, 
udzielanie pomocy i wsparcia). Szko-
lenia były przeznaczone dla rodzin za-
stępczych, pracowników PCPR, pra-
cowników OPS, członków zespołów 
interdyscyplinarnych, grup roboczych, 
pedagogów, psychologów itp. W ra-
mach szkolenia odbył się cykl czte-
rech szkoleń po 4 godziny: 3 paździer-
nika, 8 października, 9 października i 
23 października, w godzinach od 8:00 
do 12:00. Każde szkolenie prowadzo-
ne było przez dwóch specjalistów (2 w 

Szkolenia dla rodzin zastępczych

tematyce prawnej prowadzone przez 
dwóch prawników oraz 2 w tematyce 
psychologicznej prowadzone przez 
dwóch psychologów/terapeutów) oraz 
miało charakter edukacyjno-warszta-
towy. Spotkania odbywały się w Po-

wiatowym Centrum Kultury w Strzel-
cach Opolskich. Jesteśmy wdzięczni 
za przekazaną wiedzę i zapraszamy 
ponownie!

Zuzanna Dryndos, 
Psycholog PCPR Strzelce Opolskie

W dniu 6.11.2019 r. zostanie wpro-
wadzona czasowa zmiana organiza-
cji ruchu na czas robót związanych z 
przebudową odcinka drogi dla zadania: 
„Poprawa dostępności do węzła auto-
strady A4 Gogolin i Olszowa. Zadanie 
11: Rozbudowa układu komunikacyjne-
go ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opol-
skich”.  Tymczasowa Organizacja Ru-
chu przewiduje zamknięcie dla ruchu 
pojazdów drogi wojewódzkiej nr 409 ul. 
Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich  
z wprowadzeniem wyjątku „Nie do-
tyczy pojazdów budowy, dojazdu do 
firm, nieruchomości i sklepów” oraz 
wprowadzenie niezbędnego objazdu.  
Trasa objazdu: Krapkowice – DW 423 
– Kędzierzyn-Koźle- DK 40 – Sławię-
cice – DW 426 – Strzelce Opolskie. 
Planowany termin przywrócenia stałej 
zmiany organizacji ruchu: 28.08.2020 r.

Uwaga! Objazdy
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Nauczyciele uhonorowani Nagrodami Starosty: (od lewej) Mirosława Kądziołka, Monika Galus, Katarzyna Kozłowska, Ilona Piontek, Katarzyna Krępa 
–Stefanik, Anna Mainka, starosta Józef Swaczyna, Wojciech Majkowski, Dorota Rosiak, Eligiusz Stańczak, Urszula Skorek, Małgorzata Swaczyna, Monika Szendzielorz-
-Nowakowska, Halina Kajstura, Jan Wróblewski i wicestarosta Waldemar Gaida

Dzień Edukacji Narodowej 2019

To święto zawsze jest okazją do 
specjalnych podziękowań i uhonoro-
wania pracy pedagogów, które widać w 
osiągnięciach ich uczniów. Wszystkich 
zgromadzonych w sali widowiskowej 
PCK przywitali Starosta Strzelecki 
Józef Swaczyna oraz Wicestarosta 
Waldemar Gaida.

Podczas uroczystości Nagrodami 
Starosty Strzeleckiego wyróżnieni 
zostali:
Liceum Ogólnokształcącego z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi im. Władysława 
Broniewskiego w Strzelcach Opolskich: 
Małgorzata Swaczyna wicedyrektor, 
nauczycielka geografii, Ilona Piontek 
nauczycielka biologii oraz wychowa-
nia do życia w rodzinie, Katarzyna 
Kozłowska nauczycielka języka an-
gielskiego i Jan Wróblewski dyrektor 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogicz-
na w Strzelcach Opolskich: 
Dorota Rosiak psycholog, autorka 
programów terapeutycznych dla dzieci 
i rodziców
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w 
Zawadzkiem: 
Mirosława Kądziołka nauczycielka 
biologii i Urszula Skorek nauczycielka 
matematyki, społeczny wicedyrektor 
ZSP w Zawadzkiem
Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Strzelcach Opolskich: 
dyrektor Halina Kajstura, Wojciech 
Majkowski nauczyciel przedmiotów 
gastronomicznych, Anna Mainka peda-
gog szkolny, Eligiusz Stańczak nauczy-
ciel geografii, BHP, WOS, historii oraz 
dr Katarzyna Krępa-Stefanik nauczy-
cielka przedmiotów gastronomicznych
Zespół Szkół Specjalnych przy Domu 
Pomocy Społecznej w Kadłubie: 
Monika Szendzielorz-Nowakowska 
nauczycielka  zajęć rewalidacyjno- 
wychowawczych
Zespół Szkół Specjalnych przy Domu 
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem: 
Monika Galus nauczycielka zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych.

Dzień Edukacji Narodowej stał 
się także okazją do wręczenia innych 
wyróżnień:

Medal Złoty za Długoletnią Służbę:
Jadwiga Wdowik – nauczycielka Lice-
um Ogólnokształcącego z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego 
w Strzelcach Opolskich, 
Teresa Kral – pracownik obsługi Zespo-
łu Placówek Oświatowych w Leśnicy,
Reinhold Wieczorek – pracownik ob-
sługi Zespołu Placówek Oświatowych 
w Leśnicy. 

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
Adela Twardowska - pracownik obsługi 
Zespołu Placówek Oświatowych w 
Leśnicy. 

Medal Brązowy za Długoletnią 
Służbę:
Dominika Swaczyna Piechaczek – na-
uczycielka Liceum Ogólnokształcącego 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. 
Broniewskiego w Strzelcach Opolskich

Nagrodę Ministra Edukacji Naro-
dowej:
Artur Walkowiak – nauczyciel Ze-
społu Szkół Specjalnych przy DPS w 
Zawadzkiem.

Medal Komisji Edukacji Narodowej: 
Justyna Gireń  – nauczycielka Zespołu 
Szkół Specjalnych przy DPS w Za-
wadzkiem.

Przekazano również serdeczne 
podziękowania wszystkim dyrektorom 
placówek oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat 
Strzelecki, wśród nich - Szkolnemu 
Schronisku Młodzieżowemu, placów-
ce upowszechniającej wśród dzieci i 
młodzieży krajoznawstwo oraz  różne 
formy turystyki jako aktywne formy 
wypoczynku. 

Grono wyróżnione medalami i odznakami: (od lewej): Artur Walkowiak, Adela Twar-
dowska, starosta Józef Swaczyna, Jadwiga Wdowik, Reinhold Wieczorek, Teresa Kral, Dominika 
Swaczyna-Piechaczek, Grzegorz Łukasik i wicestarosta Waldemar Gaida

14 października to Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, 
wychowawców, pedagogów, pracowników obsługi i administracji.  
Wszyscy uroczyście obchodzili swoje święto podczas apeli oraz spot-
kań we własnych placówkach, a „centralna” uroczystość odbyła się w 
gościnnych progach Powiatowego Centrum Kultury.

Oprawa muzyczna uroczystości 
należała do młodzieży z Liceum Ogól-
nokształcącego z Oddziałami Dwu-
języcznymi  im. W. Broniewskiego. 
Wystąpił chór pod dyrekcją Barbary 
Niedworok, a także: Maria Kalla, Se-
bastian Urbańczyk, Julia Roter, Nina 
Syczewska i Aleksandra Łabuda.

Poczęstunek to również było dzieło 
uczniów, tym razem z Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Strzelcach Opolskich, przygotowany 
pod czujnym okiem nauczyciela  Kry-
stiana Grondesa.
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Dzień Edukacji Narodowej 2019
Dzień Edukacji Narodowej obchodzono w każdej z placówek oświatowych prowadoznych przez Powiat Strzelecki. W każdej miało 
nieco inny charakter, inną oprawę plastyczną, muzyczną i słowną, przygotowaną przez uczniów. Wspólne było jedno: wszędzie dzię-
kowano za ogromne zaangażowanie nauczycieli, pedagogów, pracowników obsługi i administracji. Jednym słowem: dziękowano tym 
wszystkim, których wkład w nauczanie, wychowanie i codzienną opiekę nad uczniami jest nieoceniony, choć czasem niewidoczny. 
Tych podziękowań nigdy za dużo. Były więc podziękowania ze strony władz Powiatu Strzeleckiego (te bardzo i mniej oficjalne, na-
wet z „załącznikiem” w postaci tortu), ze strony dyrekcji placówek (łącznie z nagrodami dyrektorów), ze strony uczniów. Wszystkie 
serdeczne. Jak najserdeczniejsze.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego w Strzelcach Op.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Strzelcach Opolskich

Zespół
Placówek Oświatowych

w Leśnicy

Zespół
Szkół Specjalnych

przy DPS w Kadłubie

Zespół
Szkół Specjalnych

przy DPS w Zawadzkiem
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Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci

Pana Ireneusza Baliga

pełniącego funkcję rodziny zastępczej przez wiele lat.
Rodzinie i Bliskim 

najszczersze wyrazy współczucia

składają 
Dyrektor i pracownicy 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskich.

9 października w sali narad Sta-
rostwa Powiatowego podpisano list 
intencyjny dotyczący nawiązania 
współpracy pomiędzy IFA Powertrain 
Polska Sp.z o.o. a Powiatem Strzele-
ckim oraz CKZiU w Strzelcach Opol-
skich w zakresie podniesienia jakości 
i atrakcyjności kształcenia praktycz-
nego, w szczególności w zawodach: 
technik mechanik, technik mechatro-
nik, operator obrabiarek skrawają-
cych.

W spotkaniu uczestniczyli: Staro-
sta Strzelecki Józef Swaczyna, Wice-
starosta Strzelecki Waldemar Gaida, 
Dyrektor Centrum Kształcenia Za-
wodowego Halina Kajstura, Dyrektor 
Zakładów IFA Powertrain Polska Sp.z 
o.o. Paweł Kowalik oraz Kierownik 
Działu Personalnego tej firmy Mariola 
Franko.

Będzie nowa klasa 
patronacka

Stypendyści Premiera
30 października 2019 r. w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia zorganizowano wojewódzką uro-
czystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Podstawą ich otrzymania są wysokie  wyniki w 
nauce oraz szczególne uzdolnienia w różnych dziedzinach wiedzy. Jak co roku, w gali udział wzięli przedstawiciele władz, 
dyrektorzy, nauczyciele, rodzice oraz stypendyści. Wszyscy nominowani uczniowie dyplomy odbierali z rąk Wojewody 
Opolskiego Adriana Czubaka oraz Opolskiego Kuratora Oświaty Michała Sieka. 
Wszystkim stypendystom, ioch rodzicom i nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Martyna Skowronek 
z klasy 3 Tg 

CKZiU 
w Strzelcach Opolskich

Marcel Świerczok 
z klasy 3 LO im. Mieszka I 

oraz Tymoteusz Trzasko 
z klasy IV technikum 

ZSP Zawadzkie

Magdalena Jemdrosek
z klasy 2 LO z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. W. Broniewskiego
w Strzelcach Opolskich

Tyle wiemy, ile pamiętamy- na-
pisali licealiści w podziękowaniu za 
niezwykłą lekcję historii, która odbyła 
się 7 października w Centralnym Mu-
zeum Jeńców Wojennych w Łambino-
wicach.

Tradycją stało się już, że ucznio-
wie strzeleckiego ogólniaka spotykają 
się ze świadkami historii. Spotkania te 
odbywają się jesienią, właśnie wtedy, 
gdy do obozu przybywali pierwsi jeń-
cy wojenni. 

W tym roku obchodzona jest 75. 
rocznica przybycia pierwszego trans-
portu.  Z tej okazji gościem uroczy-
stości oraz rozmówczynią młodzieży 
była pani Wanda Traczyk-Stawska- 
odznaczona Krzyżem Walecznych 

O powstaniu z licealistami

żołnierz Armii Krajowej, uczestniczka 
powstania warszawskiego, a po nim 
jeniec Stalagu VIII B Lamsdorf.

Uczniowie w czasie spotkania py-
tali o powstańczą codzienność, o har-
cerstwo w czasie wojny (pani Wanda 
była związana z Szarymi Szeregami), 
o wątki osobiste, bo do tego usposa-
biała pogodna natura i otwartość roz-
mówczyni.

Spotkaniu towarzyszył spektakl 
Teatru Ekostudio pt. ,,Przerzucane 
słowa”, oparty o korespondencję je-
niecką. Jego miejscem był autentycz-
ny obozowy barak.

I przedstawienie, i spektakl z pew-
nością na długo pozostaną w pamięci 
ich uczestników.

Dorota Maćkula

10 października 2019 roku przed-
stawiciele Powiatu Strzeleckiego 
brał udział w Opolskim Forum Za-
wodowym organizowanym przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 
– podmiot współodpowiedzialny za 
kształtowanie regionalnej polityki 
rynku pracy.   Spotkanie eksperckie 
skierowane do przedstawicieli sa-
morządu terytorialnego, środowisk 
akademickich, przedsiębiorców oraz 
instytucji edukacji i rynku pracy. Jed-
nym z elementów konferencji była 
część wystawiennicza. W  głównym 
holu CKW były umieszczone inter-
aktywne stoiska m.in. regionalnych 
szkół i start-upów stosujących no-
woczesne rozwiązania edukacyjne i 
technologiczne. Na jednym ze stoisk 
zaprezentowany został realizowany 
przez Powiat Strzelecki projekt pn.: 
„Zawodowi Zawodowcy”, który do-
finansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej i Budżetu Państwa w ra-

Nasz szkoły 
na Opolskim Forum Zawodowym

mach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W prezentacji uczestni-
czył  kierownik projektu oraz reprezentanci wszystkich szkół biorących udział w 
projekcie, tj.: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem oraz Zespołu 
Placówek Oświatowych w Leśnicy. 

Korzystając z uroków złotej pol-
skiej jesieni, młodzież Zespołu Placó-
wek Oświatowych wyruszyła w teren. 
Odwiedzając miejsca upamiętniające 
historię Leśnicy i okolic. Trasa rajdu 
wiodła z Leśnicy do miejscowości 
Góra Św. Anny. Po drodze młodzież 
miała do wykonania zadania związane 
z miejscami, które odwiedzali. W Mu-
zeum Czynu Powstańczego mogliśmy 
zobaczyć zbiory związane z historią 
powstań śląskich oraz faunę i florę 
wodną i nadbrzeżną.

Organizatorzy składają podzięko-
wania  pani dyrektor Muzeum Śląska 
Opolskiego dr hab. Monice Ożóg za 
wsparcie i uatrakcyjnienie rajdu.

XXVII Bieg Pamięci Narodowej

Punktem kulminacyjnym imprezy było ognisko i pieczenie kiełbasek.
Sponsorem prowiantu było Leśnickie Stowarzyszenie Integracyjne za co ser-

decznie dziękują  młodzież i organizatorzy.
Anna Góra, Sylwia Janicka
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Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
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Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Szpital Powiatowy
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w Strzelcach Opolskich
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Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Op.
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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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 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (J.t. Dz.U. z 
2018 r. poz. 1474), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administra-
cyjnego (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości
że dnia 22 października 2019 r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Burmistrza Za-

wadzkiego, decyzję administracyjną Nr 4/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w 
Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby 
utworzenia centrum przesiadkowego, na działkach:

- w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:
Lp. Nr działki Arkusz mapy Obręb
1. 431 2 Zawadzkie
2. 373/11 2 Zawadzkie
3. 373/17 2 Zawadzkie
4. 432/14 2 Zawadzkie

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

Lp. Nr działki Arkusz mapy Obręb
1. 430/1 2 Zawadzkie
2. część działki nr 

373/17
2 Zawadzkie

W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane 
strony mogą w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektonicz-
no-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) zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 22 października 2019 r. do 18 listopada 2019 r.

z up. Starosty TERESA WANECKA
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

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 (J.t. Dz.U. z 
2018 r. poz. 1474), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administra-
cyjnego (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości
że dnia 31 października 2019 r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Burmistrza 

Strzelec Opolskich, decyzję administracyjną Nr 5/19 o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ulicy Zamkowej w Kadłu-
bie, na działkach:

- w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:

Lp. Nr działki 
przed podziałem

Arkusz mapy Obręb Nr działki 
po podziale

1. 920/1 5 Kadłub -
2. 1350/7 5 Kadłub -
3. 916 5 Kadłub -
4. 910 5 Kadłub -
5. 1350/8 5 Kadłub 1350/11
6. 1350/2 5 Kadłub -
7. 1350/3 5 Kadłub 1350/9
8. 1350/5 5 Kadłub -
9. 908/3 5 Kadłub -
10. 898/2 5 Kadłub -
11. 890 5 Kadłub -
12. 889/4 5 Kadłub -
13. 891 5 Kadłub -
14. 892/1 5 Kadłub -
15. 888 5 Kadłub 888/1

- poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren nie-
zbędny:

Lp. Nr działki 
przed podziałem

Arkusz mapy Obręb Nr działki 
po podziale

1. 898/1 5 Kadłub -
2. 887 5 Kadłub -
3. 870/6 5 Kadłub -

3. nieruchomości po podziale, planowane do przejęcia na rzecz Gminy Strzelce 
Opolskie:

Lp. Nr działki 
przed podziałem

Arkusz mapy Obręb Nr działki po podziale
do przejęcia

3. 888 5 Kadłub 888/1

W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane 
strony mogą w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektonicz-
no-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) zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 31 października 2019 r. do 28 listopada 2019 r.

z up. Starosty TERESA WANECKA
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert 
na realizację w 2020 roku zadań publicznych 

z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
Informacja dotycząca otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicz-
nych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegających na prowadzeniu 
w 2020 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku 
publicznego:
1)  punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub;
2)  punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia 
Zarządu Powiatu oraz Nieodpłatna Pomoc Prawna, a także na stronie www.
powiatstrzelecki.pl w zakładce Aktualności.

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje, 

iż dnia 26 listopada 2019 roku 
odbędzie się posiedzenie komisji 

do spraw rozpatrywania wniosków o udzielenie świadczeń 
w ramach pomocy zdrowotnej 

dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów.

Wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków przeznaczo-
nych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i renci-
stów należy składać w sekretariatach placówek oświatowych właściwych ze 
względu na zatrudnienie do dnia 19 listopada 2019 roku.

Warunki przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki, określa uchwała 
nr XLVI/444/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 października 2018 r. 
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 
zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. 
Urz. Woj. Op. poz. 2908). Uchwała dostępna do wglądu w sekretariatach pla-
cówek oświatowych. 

 

Jeśli nie są Państwo pewni, która apteka pełni w danym dniu dyżur 
– można upewnić się, dzwoniąc pod numer 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 664 480 500 

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

LISTOPAD  2019

DYŻURY  APTEK 
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2019 r.

Apteka Dr. Max mieszcząca się w Strzelcach Opolskich przy os. Piastów Śląskich 15 
zmieniła godziny pracy:

Poniedziałek – piątek: 8:00 – 18:00 Sobota: 8:00 – 14:00
Niedziela: nieczynna  (dyżur zgodnie z harmonogramem dyżurów)

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

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

1. „Śląska”
2. „Słoneczna”
3. „Vita” 
4. „Dr. Max” 
5. „DOZ Apteka”
6. „LIBRA”
7. „Multifarm”
8. „Pro-Pharma”
9. „Gemini”
10. „Śląska”
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Z ogromną przyjemnością infor-
mujemy dziś Państwa o tym, 

że grono Jubilatów, którzy w ostat-
nich dniach obchodzili okrągłe 
urodziny znów się powiększyło. 

Ad multos annos!

Wszystkim Jubilatkom przekazujemy najserdeczniejsze życzenia w imieniu redakcji: 
dużo zdrowia, uśmiechu i wielu jeszcze lat w jak najlepszym zdrowiu, bez trosk.

Pani 
Jadwiga 
Wyrwich, 
mieszkają-
ca w Leśni-
cy, 11 paź-
d z i e r n i k a 
obchodziła 
101 uro-
dziny! Cała 
r o d z i n a 
stawiła się 
u Jubilatki, 

a z oficjalnymi gratulacjami i życze-
niami oraz urodzinowym upominkiem 
odwiedzili Ją starosta Józef Swaczyna 
i burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzemb-
ski.

Pani Maria Gaida, mieszkają-
ca w Zawadzkiem, jubileusz 90-lecia 
urodzin świętowała 23 październi-
ka br. Z takiej okazji w gronie gości 
nie mogło zabraknąć przedstawiciela 
władz naszego Powiatu: Jubilatkę od-
wiedził Janusz Żyłka członek Zarządu, 
przekazując życzenia i urodzinowy 
prezent.

Pani Elżbieta Ploch, mieszkanka 
Łazisk, jubileusz 90. rocznicy urodzin 
obchodziła 27 października br. W dniu 
jubileuszu z gratulacjami, życzeniami 
i upominkiem stawiła się u Niej Sekre-
tarz Powiatu Ewelina Jelito.

Pani Paulina Mateja, miezka-
jąca w Barucie, 90. rocznicę urodzin 
świętowała 28 października br. Do 
Jubilatki pospieszyła w tym dniue 
w Sekretarz Powiatu ewelina Jelito, 
przekazując Jej w naszym imieniu 
gratylacje, serdeczne życzenia i upo-
mienk urodzinowy.

„Smerfów świat”, „Kaczka dzi-
waczka” czy „Na Wyspach Bergamu-
tach” to tylko niektóre z piosenek, które 
zabrzmiały na scenie Powiatowego 
Centrum Kultury w Strzelcach Opol-
skich podczas II Powiatowego Festi-
walu Piosenki Dziecięcej „Bajeczne 
Melodie”. Wydarzenie organizowane 
przez  Powiatowe Centrum Kultury 
objął patronatem honorowym Starosta 
Strzelecki Pan Józef Swaczyna, a ze 
słodką niespodzianką w imieniu Zarzą-
du Powiatu Strzeleckiego powitał gości 
Wicestarosta Waldemar Gaida. Uczest-
nicy, których w tym roku zgłosiło się 
blisko 250 (10 grup przedszkolnych 
i 19 solistów), zaprezentowali całą 
paletę utworów, przepiękne stroje i 
wokalne talenty. Ich występy oceniało 
Jury w składzie: Aleksandra Stokłosa, 
Patrycja Wajs, Agnieszka Wajs oraz 
Joanna Popów-Bogdoł, wybierając 
zwycięzców, którymi zostali:

W kategorii grup przedszkol-
nych:

I miejsce  - Grupa Jabłuszka PP nr 
10 w Strzelcach Opolskich

II miejsce – Grupa Biedronki z PP 
nr 5 w Strzelcach Opolskich

W kolorowym  świecie 
Bajecznych Melodii 

czyli Festiwal Piosenki Dziecięcej

III miejsce ex aequo – Grupa Star-
sza dzieci z PP w Dziewkowicach oraz 
Grupa Mrówki z PP nr 5 w Strzelcach 
Opolskich

Kategoria uczniowie klas I-III 
szkół podstawowych:

I miejsce  - Agata Michalska
II miejsce  - Zuzanna Janiszewska
III miejsce - Alicja Czarny
Kategoria uczniowie klas IV-VIII 

szkół podstawowych:
I miejsce - Hanna Kała
II miejsca - Emilia Sitnik
III miejsce - Natalia Płachetka
Wyróżnienia - Nikola Niepala, 

Sonia Cyris, Aleksandra Sitnik. 

Serdecznie gratulujemy uczestni-
kom i opiekunom, którzy z ogromnym 
zaangażowaniem przygotowali dzieci 
do występów!

Festiwal uświetnił występ Jurorek – 
Zespołu Sióstr Wajs & Stonoga, w bar-
wnym, interaktywnym koncercie, który 
porwał dzieci do wspólnej zabawy.

Organizatorzy dziękują Sponso-
rom, którymi byli: Firma Kronospan, 
Bank Spółdzielczy w Leśnicy, PKS 
S.A. w Strzelcach Opolskich, Strzele-
cka Spółdzielnia Socjalna, Intersilesia 
Mc Bride.

    
 Joanna Popów-Bogdoł

Pani Jadwiga Wyrwich 11 października obchodziła 101 urodziny!

Pani Maria Gaida jubileusz 90-lecia urodzin świętowała 23 października br.

Pani Elżbieta Ploch jubileusz 90. rocznicy urodzin 
obchodziła 27 października br.

Pani Paulina Mateja 90. rocznicę urodzin świętowała 28 października br.


