
Ile z tych środków trafiło do Powiatu Strzeleckiego (nie licząc gmin leżących w jego granicach)?
• W pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych złożyliśmy 3 wnioski. 

Pierwszy to „Nowoczesna modernizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwu-
języcznymi w Strzelcach Opolskich”. Staraliśmy się o 2,7 miliona złotych. Dostaliśmy całą kwotę. 

Drugi to „Budowa nowoczesnego, strategicznego, bez barier Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny wraz z budową centrum 
przesiadkowego autobusów zero emisyjnych”. Staraliśmy się o kwotę 34 milionów złotych. Nie dostaliśmy ani złotówki.

Trzeci to: „Przebudowa i rozbudowa strategicznych odcinków dróg powiatowych: 1807 O Rozmierka -Grodzisko - Kadłub, 1401 O Leśnica 
- Lichynia i 1808 O Wysoka - Góra Św. Anny”. Staraliśmy się o kwotę blisko 29,2 mln zł. Nie dostaliśmy ani złotówki.
• W drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych złożyliśmy 3 wnioski.

Pierwszy to: „Budowa strategicznego, bez barier Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny wraz z budową centrum przesiadko-
wego autobusów zero emisyjnych - Etap I”. Staraliśmy się o 30 milionów złotych bez jednego grosza. Nie dostaliśmy ani złotówki.

Drugi to: „Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych: Grodzisko -  Kadłub, Leśnica – Lichynia, Wysoka – Zdzieszowice i Sucha – Rozmierz 
wraz z modernizacją głównych ciągów”. Staraliśmy się o ponad 54,9 mln złotych. Nie dostaliśmy ani złotówki.  

Trzeci to „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odcinku Rozmierka – Grodzisko –  Kadłub – Etap 1”. 
Staraliśmy się o kwotę 4.979.638,72 zł. Dostaliśmy całą kwotę. 
• W trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – przeznaczonych dla terenów po byłych PGR złożyliśmy 2 wnioski.

Pierwszy dotyczył inwestycji niezbędnej dla największej w województwie szkoły kształcącej w zawodach: „Budowa hali sportowej wraz 
z łącznikiem, oświetleniem i monitoringiem przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich”. Staraliśmy się 
o 8 milionów złotych. Nie dostaliśmy ani złotówki.  

Drugi wniosek to „Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyń-
skiego – Etap 2”. Staraliśmy się o kwotę ponad 1,9 miliona złotych.  Nie dostaliśmy ani złotówki.   

Czwarta edycja Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczona była dla miejscowości uzdrowiskowych, a więc nie dla nas.
Piąta edycja naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Rozwój stref przemysłowych” jeszcze 

trwa, do 26 lipca 2022 roku. W tej edycji staramy się o dofinansowanie do dwóch zadań drogowych. W pierwszym pn. „Poprawa warunków 
rozwoju i dostępu do strefy przemysłowej w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja poprzez przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych” 
wnioskujemy o kwotę 31,75 mln złotych. Przy wniosku drugim pn. „Poprawa warunków rozwoju i dostępu do Strefy Aktywności Gospo-
darczej Gminy Ujazd poprzez przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych” staramy się o dofinansowanie na kwotę ponad 53 mln złotych.

Już po pierwszym naborze wniosków do tego rządowego programu samorządowcy z całej Polski zwracali uwagę na niejasne kryteria ich 
oceny i brak trybu odwoławczego. Więcej uwag przyniosły kolejne nabory. Ci, którzy dostali pieniądze, cieszą się z inwestycji, które powsta-
ną. Ci, którzy ich nie dostali - a ich lista jest długa - podkreślają brak przejrzystości procesu, podobnie jak było to przy rozdziale środków z 
Funduszu Inwestycji Lokalnych, w którym o rozdziale pieniędzy decydowało to, czy samorządowi bliżej do PiS czy nie.

Na to zwracała uwagę już w maju 2021 
roku Fundacja Batorego w opracowaniu „Sa-
morząd w Polskim Ładzie: zapomniany czy 
celowo pominięty?”, w którym wskazuje, że 
„samorząd sprowadzony jest do roli agenta 
władzy centralnej, realizującego pod coraz 
silniejszą kontrolą kierunki polityki ustalane 
na poziomie centralnym. Drugą kluczową 
cechą tego modelu jest uzależnianie siły i 
samodzielności finansowej samorządów od 
ich afiliacji politycznej – poprzez rozliczne, 
dzielone według uznaniowych kryteriów 
fundusze centralne wzmacnia się wspólnoty 
sprzyjające partii rządzącej i osłabia ośrodki, 
gdzie nie cieszy się ona takim poparciem”.

- W demokratycznym państwie nie po-
winno być tak, że dotacje na inwestycje pły-
nące ze środków rządowych omijają niektóre 
samorządy z barw politycznych. Samorząd 
to wspólnota mieszkańców, o czym władza 
zbyt często zapomina. A może chce w ogóle 
zminimalizować ich rolę w życiu społecznym. 

- Jednym z priorytetów Zarządu Powia-
tu jest poprawa stanu dróg powiatowych. 
Staramy się pozyskać pieniądze na dofi-
nansowanie ich modernizacji i remontów 
w różnych źródłach, bo ŻADEN powiat nie 
jest w stanie z własnego budżetu pokryć tak 
dużych wydatków, a przypomnę, że wszystkie 
powiaty dostały drogi w najgorszym stanie, 
których nikt nie chciał. Nie może jednak być 
tak, że nieprzejrzysta procedura i arbitralne 
przesłanki oceny doprowadzają do podziału 
samorządów na „nasze” i „wasze”, bo przy 
podziale pieniędzy liczy się  najbardziej 
polityczna barwa poszczególnych samorzą-
dów. Są powiaty w województwie opolskim, 
które w dwóch rozdaniach z Polskiego Ładu 
na drogi dostały 26 mln zł, a my niecałe 5 
milionów. Teraz, w edycji na rozwój stref 
przemysłowych, staramy się o dofinansowa-
nie w wysokości ponad 84 mln zł na drogi 
powiatowe. Wkrótce zobaczymy, czy i ile 
pieniędzy uda się Powiatowi Strzeleckiemu 
zdobyć w ramach dofinansowania – mówi 
starosta J. Swaczyna. 

Polski Ład – nie dla nas?
W połowie maja ubiegłego roku rząd przedstawił program Polski Ład. „To nowa umowa społeczna dla 

wszystkich Polaków – mówił podczas jednego ze spotkań z Polakami premier Mateusz Morawiecki. - (…) 
To plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć 
lepsze warunki do życia dla wszystkich”.
Jednym z jego filarów są inwestycje, wśród nich - Program Inwestycji Strategicznych. Już cztery edycje za nami; 
trwa jeszcze nabór wniosków do piątej. 
„Miliard 202 miliony 382 tysiące złotych – tyle pieniędzy trafi na Opolszczyznę w ramach dwóch edycji Polskiego 
Ładu” – mówił Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski 1 czerwca 2022 r.

Nie dostaliśmy dofinansowania z Polskiego Ładu na Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny
Nie dostaliśmy dofinansowania z Polskiego Ładu 

na budowę hali sportowej dla CKZiU

Związek Powiatowo-Gminny Jedź z Nami trzykrotnie starał się o dofinansowanie z Polskiego Ładu na autobusy zero- i niskoemisyjne: 
w I edycji o 30,5 mln zł, w II – 29 mln i III – 9,8 mln zł. Nie dostał ani złotówki.
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Będzie bezpieczniej. Trwają prace modernizacyjne i remontowe nawierzchni 
wielu naszych dróg, oczekiwane przez wszystkich naszych mieszkańców.

W dniu 18 lipca 
2022 roku na 

sali narad Starostwa Po-
wiatowego w Strzelcach 
Opolskich Starosta Józef 
Swaczyna oraz Wice-
starosta Waldemar Gai-
da w imieniu Powiatu 
Strzeleckiego podpisali z 
Komendantem Powiato-
wym Policji w Strzelcach 
Opolskich mł. insp. Ja-
rosławem Roszczakiem 
porozumienie w sprawie 
zorganizowania dodat-
kowych służb policjan-
tów na terenie powiatu 
strzeleckiego. Powiat 
Strzelecki wesprze dzia-
łalność tutejszej Policji 
kwotą 12 tysięcy  złotych. 
Głównymi celami takiego 
wsparcia jest podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców, ochrona życia i zdrowia 
oraz ochrona szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Dzięki temu porozumieniu Policja zorganizuje na terenie powiatu więcej patroli 
pieszych i zmotoryzowanych, zwłaszcza na drogach powiatowych.   

Starosta Strzelecki Józef Swaczy-
na i Wicestarosta Waldemar 

Gaida w dniu 14 lipca br. podpisali 
umowę z Marszałkiem Województwa 
Opolskiego Andrzejem Bułą oraz 
Członkiem Zarządu Województwa 
Opolskiego Szymonem Ogłazą na 
przekazanie samochodu Ford Ranger 
model WildTrack. Z ramienia Powia-
tu Strzeleckiego przy podpisywaniu 
umowy obecna również była Skarbnik 
Powiatu Jolanta Drochomirecka.

Dzięki projektowi „Wsparcie służb 
zarządzania kryzysowego w wojewódz-
twie opolskim poprzez zakup środków 
transportu specjalistycznego z wyposa-
żeniem do przeciwdziałania i usuwania 
skutków zagrożeń, w tym związanych z 
COVID-19” samochód zostanie oddany 
do użytku pracownikom Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
Jego bogate wyposażenie stanowią 
m.in.: wyciągarka, hak holowniczy, ra-
diostacja, system nagłośnienia umożli-

7 lipca tego roku Zawadzkie uroczyście obchodziło 
60-lecie otrzymania praw miejskich. Na specjalnej 

sesji Rady Miejskiej tytuł Honorowego Obywatela Gminy Za-
wadzkie otrzymał Gerard Mańczyk, pasjonat lokalnej historii, 
a tytuł Zasłużony dla Gminy Zawadzkie otrzymali Maria An-
drzejewska i Kazimierz Kubal, radny Powiatu Strzeleckiego.

Sesja była specjalna, a dr Arkadiusz Baron, nauczyciel 
historii w ZSP w Zawadzkiem wygłosił wykład  „Miasto z 
żelaza, wody, drzewa... i ludzi. Powstanie i rozwój miasta 
Zawadzkie”.

W uroczystości zorganizowanej w zawadczańskim kino-
teatrze uczestniczyli starosta Jozef Swaczyna i Józef Żyłka 
członek Zarządu Powiatu.

11 lipca obchodzony jest 
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar 
Ludobójstwa dokonanego przez 
ukraińskich nacjonalistów na oby-
watelach II Rzeczypospolitej Pol-
skiej. W uroczystościach, które 
odbyły się w Opolu uczestniczył 
Starosta Strzelecki Józef Swaczyna. 

18 lipca br. członko-
wie Śląskiego Stowarzysze-
nia Samorządowego udali 
się na cmentarz w Leśnicy, 
aby uczcić pamięć zmar-
łego Burmistrza Leśnicy i 
byłego Przewodniczącego 
Śląskiego Stowarzyszenia 
Samorządowego śp. Hu-
berta Kurzała. Po krótkiej 
modlitwie członkowie zło-
żyli na jego grobie wiązankę 
i zapalili znicze. 

Następnie wszyscy udali się na spotkanie, podczas którego omówione zostały tematy działalności Stowarzyszenia w 
drugim półroczu (ustalono harmonogram spotkań oraz ich tematykę), jak i bieżące tematy m.in. dotyczące nauczania 
języka niemieckiego jako języka mniejszości, firma QR Communication zapoznała obecnych ze swoim systemem „Poznaj 
Historię – innowacyjne narzędzie promocji oraz komunikacji” oraz przedstawiona została oferta promocji gmin w Almanachu 
Opolskiej Piłki Nożnej. 

Dzieje się 
na drogach powiatowych

Droga w Grodzisku – od 14 lipca trwa tu układanie nowej nawierzchni bitumicznej.

Droga 1472 O Leśnica - Krasowa prawie gotowa…

Wyremontowane odcinki drogi powiatowej nr 1805 O za miejscowością Dolna i 
przed miejscowością Poręba

Zakończony został remont odcinka drogi powiatowej nr 1809 O pomiędzy miej-
scowościami Otmice i Siedlec

Będzie więcej patroli 
w powiecie

Będzie samochód dla Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego

wiający przekazywanie komunikatów dźwiękowych, a także namiot pneumatyczny, 
agregat prądotwórczy, nagrzewnica, defibrylator. 

Dodajmy, że takie samochody trafia do służb kryzysowych dziewięciu powiatów 
w województwie opolskim i dwa do Opola – miasta na prawach powiatu, a cały 
projekt został dofinansowany ze środków unijnych.

- Dobrze, że taki sprzęt do nas trafił, bo do tej pory pracownicy Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego jeździli prywatnymi samochodami – mówi 
starosta J. Swaczyna, przypominając, że w 2008, kiedy trąba powietrzna przeszła 
nad częścią naszego powiatu, bardzo dotkliwie odczuwało się brak podobnego 
samochodu ze specjalistycznym sprzętem. Teraz, kiedy coraz częściej w związku 
ze zmianami klimatu pojawiają się wichury i huragany, taki sprzęt jest jeszcze 
bardziej potrzebny.

Uroczystość
w Zawadzkiem

Uczczono 
pamięć 

o Wołyniu

Spotkanie śląskich samorządowców
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POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Op.

e-mail: opst@praca.gov.pl, tel. 77 462 18 64
http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

O F E R T Y   P R A C Y

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

Więcej informacji i ofert pracy:  http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

TERAPEUTA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe kierunkowe,
  -  3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy 
   z osobami z zaburzeniami psychicznymi
OBUWNIK MONTAŻYSTA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie
TECHNIK JAKOŚCI ZIMNA WÓDKA - wykształcenie min. średnie (mile widziane techniczne)
  - umiejętność czytania rysunku technicznego,
  - umiejętność obsługi komputera
LISTONOSZ ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - prawo jazdy kat. B, - własny samochód
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe, - prawo jazdy kat. B,
ANIMATOR KULTURY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe (preferowane pedagogiczne),
  - obsługa pakietu MS Office
  - min. 2 lata doświadczenia zawodowego
FIZJOTERAPEUTA KOLONOWSKIE - wykształcenie kierunkowe wyższe magisterskie
BRYGADZISTA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie
POMOCNIK ELEKTROMONTERA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
USTAWIACZ PROCESU WTRYSKU STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  1 rok doświadczenia zawodowego, - obsługa suwnicy
POKOJOWA STRZELCE OPOLSKIE
POKOJOWA SZYMISZÓW
SPRZĄTACZKA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie podstawowe
SPRZEDAWCA PROD. ŚWIEŻYCH LEŚNICA
DORADCA KLIENTA
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie
KASJER SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
SPRZEDAWCA HANDLOWIEC STRZELCE OPOLSKIE
ŚLUSARZ SPAWACZ IZBICKO - umiejętność spawania
POMOCNIK ŚLUSARZA IZBICKO
PRACOWNIK BUDOWLANY STRZELCE OPOLSKIE
MECHANIK W DZIALE ZIMNA WÓDKA - wykształcenie średnie zawodowe,
UTRZYMANIA RUCHU  - umiejętność czytania rysunku technicznego,
  - obsługa elektronarzędzi
PRACOWNIK FIZYCZNY NA TARTAKU ŻĘDOWICE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU ŻĘDOWICE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
SZKLARSKIEGO  - znajomość obsługi komputera
FORMIERZ OCZYSZCZACZ ODLEWÓW ZAWADZKIE
PRACOWNIK BRYGADY SERWISOWEJ  - wykształcenie średnie zawodowe
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJACY KOLONOWSKIE -  wykszt. wyższe pedagogiczne, pedagogika specjalna
NAUCZYCIEL MATEMATYKI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe kierunkowe,
  - przygotowanie pedagogiczne
NAUCZYCIEL INFORMATYKI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe kierunkowe,
  - przygotowanie pedagogiczne
PRACOWNIK SOCJALNY PYSKOWICE - wykształcenie wyższe kierunkowe,
  - 1 rok doświadczenia zawodowego
PRACOWNIK OBRÓBKI DREWNA KOLONOWSKIE
OPERATOR/ USTAWIACZ MASZYN ZIMNA WÓDKA - wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
KIEROWCA C+E TRASY MIĘDZYNARODOWY - prawo jazdy kat. C+E, - kurs na przewóz rzeczy,
 MIĘDZYNARODOWY - j. niemiecki w stopniu komunikatywnym

Strzelce Opolskie, dnia 15.07.2022 r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 oraz art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) podaje do publicznej wiadomości 
informację, o wydaniu w dniu 14.07.2022r. na rzecz spółki Prologis Poland 
LXI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-120, przy ul. Złotej 59, decyzji nr 
241/2022 przez Starostę Strzeleckiego, zatwierdzającej projekt budowlany 
i udzielającej pozwolenia na budowę hali produkcyjno - magazynowej wraz 
z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną w rejonie 
miejscowości Sieroniowice i Zimna Wódka przy ul. Europejskiej, na działkach 
ewid. nr 624/1, 624/2, 624/3, 624/4, 624/5 obręb. ewid. Sieroniowice oraz 
na działkach ewid. nr 1035/1, 1035/2, 1035/3 obręb. ewid. Zimna Wódka,  
jednostka ewid. Ujazd - obszar wiejski.

Informację dotyczącą treści decyzji i dokumentacji sprawy można uzyskać 
telefonicznie pod nr telefonu 77 4401761 Starostwa Powiatowego 

w Strzelcach Opolskich - Wydział Architektoniczno-Budowlany.

z up. Starosty 
Teresa Wanecka 

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

16 lipca br. w zorganizowanym przez PTTK Huta Andrzej w Zawadzkiem 
Rajdzie Rowerowym pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego po 
rowerowych ścieżkach leśnych gmin Zawadzkie i Kolonowskie wzięło udział 80 
uczestników, wśród nich Janusz Żyłka, członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego. 

Malownicze trasy, piękna pogoda – wszystko sprzyjało odwiedzeniu ciekawych 
zakątków tych gmin, zwłaszcza związanych z historią hutnictwa. 

80 cyklistów na rajdzie
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Na Święcie Chleba będzie rodzinnie i bajkowo
Już zaznaczcie sobie w kalendarzu niedzielę 25 września! 

Spotykamy się w strzeleckim parku na Powiatowym Święcie Chleba 2022!
- Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią wracamy 
z największą i naszą fl agową imprezą powiatową – mówi wi-
cestarosta Waldemar Gaida. – Całymi rodzinami spotkamy się 
w doskonałej atmosferze – bo taka zawsze jest podczas Święta 
Chleba, miejmy nadzieję, że pogoda też dopisze, a podczas 
dotychczasowych dziesięciu imprez tylko raz tak się nie zdarzy-
ło. Przypomnę, że w tym roku będziemy się bawić w klimacie 
baśniowym. Dorośli z nostalgią wrócą do czasów beztroskiego 

dzieciństwa, a dzieci spotkają się z ulubionymi postaciami z bajek. Dla wszystkich 
przewidzieliśmy mnóstwo atrakcji i nowości. Zachowujemy jednak oczywiście trady-
cyjne elementy. Najpierw więc przejście kolorowego korowodu, do którego serdecznie 
zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Będzie także pokaz kulinarny, 
a potem – degustacja przygotowanych potraw przez fi nalistę programu MasterChef 
Mateusza Krojenkę. Co przygotuje? To będzie niespodzianka. Kolejne niespodzianki to 
nasze gwiazdy: SiostryWajs&Stonoga, zespół Karpowicz Family, Karolina Trela, Marcin 
Daniec i Gwiazda Wieczoru, czyli Cleo. 

Jej występ poprzedzony zostanie wręczeniem nagród w konkursie, a będą nimi 
wydane przez nasz samorząd książki „Powiat Strzelecki od Kuchni”. Na to właśnie 
świąteczne popołudnie przewidziana jest premiera tej publikacji. Ponieważ o przy-
gotowanie części tej książki, na którą składać się będą receptury tradycyjnych potraw 
poprosiliśmy Koła Gospodyń Wiejskich z naszego powiatu, na stoiskach można będzie 
spróbować ich specjałów, podobnie jak śląskiego ciasta ciast, przygotowanego, również 
tradycyjnie, przez Konsorcjum Kołocza Śląskiego.

Wieczór – też tradycyjnie – zakończy pokaz ogni sztucznych.

Jego głównym założeniem jest wydanie książki 
popularno-naukowej pod tym samym tytułem 
- o tradycjach i historii kulinariów na terenie 
wsi i miast naszego powiatu, oczywiście wraz z 
uwzględnieniem wpływów kuchni regionalnej: 
kuchni śląskiej, niemieckiej, czeskiej, kresowej i 
polskiej oraz przenikaniu się kultur i kuchni wraz 
z napływem nowych mieszkańców.  

Publikacje związane z szeroko pojętą „kuch-
nią”, zwłaszcza te zawierające przepisy, stają się 
coraz bardziej popularne na rynku, a my właśnie 
chcemy taką książkę oddać w ręce Czytelników.

Co w niej będzie? 
Jedną jej część będą stanowiły artykuły trak-

tujące o historii naszego dziedzictwa kulinarnego. 
Zaproszenie do ich napisania przyjęli znakomici 
znawcy zagadnień historii kultury oraz kulturowej 
historii kuchni, historycy i etnografowie: prof. 
dr hab. Anną Pobóg-Lenartowicz, dr hab. Lidia 
Przymuszała, dr hab. Dorota Świtała-Trybek, dr 
Małgorzata Iżykowska, dr Przemysław Jagieła, 
Izabela Jasińska, Bogdan Jasiński, Elżbieta Krawiec, 
Marek Gaworski.  

Na drugą część książki złożą się przepisy. Te 

Powiat Strzelecki od Kuchni
To projekt, na który Powiat Strzelecki 

otrzymał dofi nansowanie z Samorządu 
Województwa Opolskiego w ramach Planu 
Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020. 

przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich 
i Stowarzyszenia Odnowy Wsi działających na 
terenie naszego powiatu, ale też te z klasztoru 
franciszkanów na Górze św. Anny – dzięki uprzej-
mości ks. prof. dr hab. Andrzeja Hanicha.

Premiera książki odbędzie się podczas Powia-
towego Święta Chleba – w niedzielę 25 września 
br.

 W dodatku będzie ją można wygrać! W na-
szym dwutygodniku przed Świętem Chleba opub-
likowana zostanie krzyżówka, a nagrodą będzie 
książka „Powiat Strzelecki od Kuchni”. Publikacja 
trafi  też do bibliotek wszystkich szkół, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki, 
będzie również dostępna w Bibliotece Powiatowej 
w Powiatowym Centrum Kultury.

Po wydaniu publikacji odbędą się trzy spot-
kania z autorami tekstów zamieszczonych w 
książce w Powiatowym Centrum Kultury, które 
dziś zapowiadamy, a o ich datach poinformujemy 
w późniejszym terminie.

To nie wszystko! Również Państwa - naszych 
Czytelników - zapraszamy do współautorstwa 
książki.

Zwracamy się zatem do Was z apelem: jeśli 
do dziś używacie tradycyjnych w Waszej rodzinie 
przepisów, zapisanych przez babcie, mamy (lub 
ojców i dziadków oczywiście) na luźnych kartkach, 
w zeszytach czy notatnikach lub tych korzystacie 
z książek, które mają już swoją historię i przeszły 

Przyślijcie przepisy, ich zdjęcia lub skany pod adresem mailowym: 
pp@powiatstrzelecki.pl – z dopiskiem KUCHNIA.

Można je również dostarczyć osobiście 
lub wysłać tradycyjnym listem - z dopiskiem KUCHNIA - na adres: Zespół ds. Promocji;

Starostwo Strzeleckie, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie (pok. 310, III p.). 

Siostry Wajs & Stonoga

Marcin Daniec CLEO

Karpowicz Family

Karolina Trela

przez niejedne ręce  w kolejnych pokoleniach – 
podzielcie się nimi z nami i innymi mieszkańcami 
naszego powiatu. Jeśli to możliwe – zróbcie zdjęcie 
tych przepisów, zapisanych ręcznie lub znajdują-
cych się w starych książkach. Czekamy na Wasze 
przepisy do końca lipca! 

Operacja współfi nansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
 „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Jest takie miejsce w naszym powie-
cie. To Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
w Górze Świętej Anny.

- Wielu gości zaglądających do nas 
po drodze, w czasie wędrówki pieszej 
lub rowerowej, było zaskoczonych – 
mówi jego dyrektor Danuta Kupny - że 
z obiektu mogą korzystać nie tylko 
uczniowie, jak sugerowałaby nazwa. I 
niejeden raz zdarzyło się, że odwiedzali 
nas ponownie, już nie przypadkiem, a 
ich szkolne czasy minęły już dawno. 

Kilka lat temu obiekt przeszedł 
ogromną metamorfozę. Już nie jest 
schroniskiem przypominającym wy-
strojem i wyposażeniem pierwsze lata 
PRL. Stał się wygodnym i przytulnym 
miejscem, w którym można spędzić 
kilka dni, tydzień czy nawet więcej. W 
okolicy jest tak wiele miejsc, które war-
to odwiedzić… I można to zrobić w po-
jedynkę, we dwójkę, z większą rodziną 
czy całą grupą znajomych i przyjaciół, 
dla których wybór przyzwoitego miej-
sca do spania (i co ważne - jeśli tylko 
są wolne miejsca - nie dokwaterowuje 
się obcych osób do tych, którzy już się 
zainstalowali w większych pokojach) 

jest tak samo ważny, jak piękne oko-
liczności przyrody. To dlatego od lat 
w SSM goszczą uczestnicy plenerów 
malarskich. Ci dorośli, i ci młodzieżowi. 
Takich widoków jak tu nie ma nigdzie 
indziej.

Warunki pobytu w Schronisku 
są bardzo dobre: pokoje przytulne 
i wygodne, łazienki nowoczesne i 
czyściutkie, a kuchnia bardzo dobrze 
wyposażona. Można zrobić sobie nie 
tylko herbatę, ale i przygotować cały 
posiłek, albo coś odgrzać w mikrofa-
lówce. Nawet coś upiec w piekarniku. A 
potem naczynia do zmywarki – i można 
oddać się kolejnym przyjemnościom. 
Na przykład wieczorem urządzić sobie 
ognisko. Albo grilla. – Można piec 
kiełbaski nie tylko na patyku, do dys-
pozycji gości mamy ruszt nakładany na 
ognisko, można też skorzystać z trzech 
stanowisk grillowych, ale o tym musimy 
wiedzieć wcześniej – mówi dyrektor 
D. Kupny – bo nimi dysponuje sołtys. 
Często bywa, że grupy spotykają się u 
nas właśnie tylko na ognisku, tak lubią 
tu spędzać czas. SSM w Górze Świętej 
Anny to doskonała baza do wszelkich 

wypadów turystycznych: pieszych, ro-
werowych czy nawet samochodowych, 
ale urlop to przecież też czas odpoczyn-
ku od auta. W dodatku piechurzy mogą 
skorzystać ze schroniskowych kijków do 
nordic walking, a cykliści mogą się być 
pewni, że ich rowery są bezpieczne w 
zamykanym magazynku.

Niedaleko stąd do najpiękniejszych 
i najbardziej malowniczych zakątków 
naszego powiatu: do Sanktuarium św. 
Anny Samotrzeciej, klasztoru francisz-
kanów i Kalwarii na Górze św. Anny. Do 
Geoparku Góra św. Anny, gdzie w za-
gospodarowanym turystycznie kamie-
niołomie można podziwiać unikatowe 
formacje skalne, wspiąć się na stożek 

Tani wyjazd? To możliwe!
Wszystko drożeje. Tak bardzo, że część z nas w tym roku postanowiła 

zrezygnować z wyjazdu na wakacje. Przynajmniej te dłuższe. Każ-
demu się jednak przyda zmiana otoczenia choćby tylko na kilka dni, albo 
na weekend. Ale gdzie pojechać, żeby nie wydać majątku na noclegi, 
choć nie planuje się nocy w namiocie? Żeby w dodatku było wygodnie i 
kameralnie? Niedaleko ze względu na ceny benzyny? Żeby przy okazji coś 
pozwiedzać i zobaczyć coś, czego, choć to blisko, nigdy wcześniej się nie 
widziało? I żeby jeszcze wypocząć w wygodnych warunkach? 

wulkanu, albo po prostu wędrować od 
jednego stanowiska geologicznego do 
drugiego, a wszystkie opisane są na 
tablicach informacyjnych. Co ważne – 
niektóre stanowiska dostępne są dla 
osób na wózkach. Dzieci na pewno 
zainteresują się - również niedaleko 
położoną – zjeżdżalnią grawitacyjną 
albo leśnickim basenem, który oczywi-
ście nie tylko jest dla młodych. Kolejne 
miejsca, które warto odwiedzić to Mu-
zeum Czynu Powstańczego i dwa muzea 
prywatne: Muzeum Sztuki Sakralnej w 
Ligocie Dolnej i Muzeum Krzyża Świę-
tego pod Górą św. Anny.

Trasy ciekawe, warto coś wybrać z 
okolicznych atrakcji, ale… Ile kosztuje 

Wreszcie! O pieniądze na tę inwe-
stycję Powiat Strzelecki starał się już 
od kilku lat. Bezskutecznie. Pierwszy 
wniosek do programu Ministra Sportu 
i Turystyki „Sportowa Polska” nasz sa-
morząd złożył w roku 2018. Kolejny – w 
roku 2019. Następny – w 2021 r. Nie za-
łapaliśmy się na dofinansowanie z pro-
gramu, który określany jest na stronach 
ministerstwa jako „flagowy na wspie-
rania rozwoju lokalnej i powszechnej 
infrastruktury sportowej”, a ta szkolna 
mieści się w grupie pierwszej.

Udało się zdobyć dofinansowanie 
dopiero teraz, w ramach Programu In-
westycji Strategicznych Polskiego Ładu, 
skąd dostaliśmy kwotę 2.699.046,07 zł. 
Całkowita wartość inwestycji wynosi 
2.998.940,00 zł, a więc niemal 300 
tys. złotych Powiat Strzelecki dołoży z 
własnego budżetu.

W przetargu najkorzystniejszą 
pod względem cenowym ofertę zło-
żyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
GRETASPORT Ilona Stańczyk z Dąbrowy 
Górniczej i ono będzie wykonawcą in-
westycji. Umowa między Wykonawcą 
a Powiatem Strzeleckim została podpi-

sana 14 lipca tego roku. Tego samego 
dnia podpisana została też umowa z 
firmą Inżynieria Śląsk Grzegorz Galiniak 
z Rudy Śląskiej, która będzie inspekto-
rem nadzoru inwestorskiego. 

Jaki jest zakres modernizacji? 
W ramach inwestycji zaprojekto-

wano bieżnię okrężną trzytorową o 
dystansie 200 metrów o promieniu 
20 metrów, która połączona będzie z 
bieżnią prostą, umożliwiającą biegi na 
dystansie 60 metrów. 

Bieżnia okrężna otacza duże boisko 
do gry w piłkę nożną, o wymiarach 
60 x 29,2 m, którego nawierzchnia 
zostanie wyłożona syntetyczną trawą. 
Dwa pozostałe boiska wielofunkcyjne, 
czyli znajdujące się we wschodniej 
części działki średnie o wymiarach 36 
x 21 m, gdzie można będzie grać w 
piłkę ręczną oraz tenisa oraz boisko 
małe, usytuowane w zachodniej części 
działki, o wymiarach 22 x 12 m, gdzie 
będzie można grać w koszykówkę oraz 
siatkówkę, zyskają nawierzchnię z 
poliuretanu, a podbudowa całego kom-
pleksu sportowego będzie nieprzepusz-
czalna. Wszystkie trzy boiska okalać 

pobyt w Schronisku? Nocleg w pokoju 
dla dzieci, uczniów, studentów czy 
nauczycieli i opiekunów grup – od 
35 do 42 złotych (najtańszy w pokoju 
wieloosobowym, najdroższy – w jed-
noosobowym); dla pozostałych gości 
od 42 do 46 złotych (w zależności od 
pokoju). Gdy korzysta się z tutejszych 
ręczników – doliczyć trzeba jeszcze 8 zł 
za jego wypożyczenie. Drogo nie jest, 
prawda? A to w dzisiejszych czasach 
liczy się najbardziej. Zwłaszcza wtedy, 
kiedy wybieramy się na kilkudniowy 
wypad z rodziną czy przyjaciółmi. I 
chyba nie trzeba już dodawać, że SSM 
zapewnia bezpłatny dostęp do wi-fi, to 
już dziś standard.

Za rok – nowe boiska przy „Broniewskim”

Dokładnie za rok, w lipcu 2023 r., ma zakończyć się inwestycja pn. 
„Nowoczesna modernizacja wielofunkcyjnego kompleksu spor-

towego przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w 
Strzelcach Opolskich”.

Zdjęcia: Błażej Duk

będą piłkochwyty; nowe z polipropy-
lenu powstaną wokół boiska dużego i 
średniego, natomiast te wokół boiska 
małego zostaną wyremontowane.

Kompleks sportowy zyska nowe 
oświetlenie, i będzie to oświetlenie 
energooszczędne – LED.

Co istotne – cały obiekt będzie 
monitorowany. Instalacja telewizji 
dozorowej będzie obejmowała swym 
zakresem wszystkie boiska i bieżnię. 
Obraz z kamer będzie przekazany do 
serwera, gdzie będzie obrabiany oraz 
przechowywany przez okres 30 dni. 
Możliwa też będzie archiwizacja obrazu 
poprzez nagranie na płytę DVD. Stano-
wisko obserwatorskie będzie wyposa-
żone w 24-calowy monitor. 

W lipcu przyszłego roku inwestycja 
zostanie zakończona, a z nowoczesnej 
bazy sportowej, dostępnej również dla 
osób niepełnosprawnych, uczniowie Li-
ceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego 
w Strzelcach Opolskich skorzystają 
zapewne już pierwszego dnia nowego 
roku szkolnego.

fot. P. Krysiak



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

Od wielu tygodni UOKiK przygląda 
się rynkowi reklamy w social mediach. 
Jednocześnie trwają prace nad stwo-
rzeniem wspólnych wytycznych, które 
mają pomóc influencerom w prowa-
dzeniu biznesu zgodnie z prawem.

Bądź ostrożny 
Część influencerów promując 

produkty, bazuje wyłącznie na swojej 
wiedzy, która może, ale nie musi być 
specjalistyczna. Podchodź z ostrożnoś-
cią do zakupu towarów czy usług, któ-
rych wybór należałoby skonsultować ze 
specjalistą np. suplementów diety czy 
produktów inwestycyjnych. 

Myśl krytycznie 
Coraz więcej z nas robi zakupy 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Jak nie dać się uwieść  internetowym reklamom?
Dokonując zakupów coraz częściej kierujemy się opiniami zna-

nych, wpływowych osób. Jednak z kilku rzeczy trzeba zdawać 
sobie sprawę.
Nie każdy influencer, a tym mianem określa się twórców interne-
towych o znacznym rozgłosie, rekomenduje produkt, ponieważ 
go przetestował i jest z niego zadowolony – czasem może to być 
płatna promocja zlecona przez markę, która powinna być odpo-
wiednio oznaczona. Reklama, która stwarza pozory recenzji lub 
bezinteresownego polecenia, to niedozwolona kryptoreklama. Nie 
wiesz, czy masz do czynienia z reklamą czy obiektywną recenzją? 
Szukaj wyraźnych oznaczeń, np. #wspolpracareklamowa, (reklama), 
„Materiał reklamowy na zlecenie…”, #materiałsponsorowany, (post 
sponsorowany). 

w sieci, a jeszcze więcej szuka tam 
informacji o produktach i cenach. To, 
że dany produkt jest polecany przez 
kilka znanych osób, nie musi oznaczać, 
że jest on najlepszej jakości. Może to 
być zorganizowana akcja reklamowa 
sprzedawcy.

Powiedz „sprawdzam”, zanim 
kupisz 

Nie zapomnij zweryfikować opinii 
o polecanej przez influencera marce, 
jakości i specyfikacji oferowanych przez 
nią produktów, a także podejściu do 
konsumenta i przestrzegania jego praw 
po dokonaniu zakupu. Odwiedź profil 
marki w social mediach i umieszczone 
tam komentarze, jej stronę interneto-

wą, przejrzyj fora dyskusyjne, zapytaj 
znajomych, czy mieli z nią do czynienia. 

Jeśli coś budzi Twoje wątpliwości, 
np. na stronie sklepu brakuje danych 
teleadresowych i rejestrowych sprze-
dawcy, a na profilach w mediach 
społecznościowych mają bardzo dużo 
negatywnych komentarzy – nie kupuj

Uważaj na linki  publikowane przez  
influencerów 

Wyobraź sobie taką sytuację: 
klikasz w link opublikowany przez ulu-
bionego influencera, by kupić polecany 
przez niego produkt. Niestety towar 
nigdy nie dociera, bo sklep okazał się 
fałszywy albo sprzedawca nierzetelny, 
a Ty nie możesz przypomnieć sobie 
nazwy strony. 

Czy można było tego uniknąć? 
Tak i jest na to sposób. Kopiuj linki 
publikowane przez influencerów do 
przeglądarki, by zawsze móc odnaleźć 
odpowiednią witrynę z danymi kontak-
towymi przedsiębiorcy (przeglądarka 
zapisze jej adres). Możesz wkleić go też 
do notatnika, jeśli często czyścisz histo-
rię przeglądania. Dzięki temu łatwiej 
będzie odnaleźć oszusta i odzyskać 
pieniądze. Jeśli zdarzyła Ci się taka sy-
tuacja – powiadom policję oraz UOKiK.

Uważaj na dropshipping 
Co to takiego? Dropshipping to 

rodzaj sprzedaży detalicznej, ale nie ze 
stacjonarnego sklepu internetowego, 

Wakacje to przyjemny czas wypoczynku i relaksu. Sprzyjająca pogoda 
zachęca nas do spędzania czasu na świeżym powietrzu, organizowaniu 

wycieczek i pobytów w miejscach z dala od domu. Jednak jest to również czas zwięk-
szonej podatności na zatrucia pokarmowe. Wiele czynników wpływa, na jakość 
żywności, którą spożywamy m.in. wysoka temperatura, która przyspiesza psucie się 
żywności, kupowanie żywności w przypadkowych miejscach, gdzie nie zawsze widać 
zachowane zasady higieny, brak utrzymania należytej własnej higieny osobistej.  
Zatrucia pokarmowe – to zachorowania przebiegające z objawami ostrego nieżytu 
żołądkowo-jelitowego, który występuje albo po spożyciu pokarmów skażonych 
niektórymi bakteriami lub ich toksynami, albo spowodowany jest spożyciem pokar-
mów zawierających substancje toksyczne pochodzenia niebakteryjnego. Bakteryjne 
zatrucia pokarmowe wywołane są najczęściej przez gronkowce, pałeczki Salmonella, 
Shigella, Escherichia coli, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens. 

Oto kilka zasad, które pomogą nam ustrzec się przed zatruciami pokarmowymi.

W dniach 6-10 lipca 2022 r. 
odbyła się wycieczka dla 

rodzin zastępczych i dzieci w nich 
umieszczonych. Uczestniczyło w niej 45 
osób. Wyjazd był możliwy dzięki pracy i 
zaangażowaniu koordynatorów rodzin-
nej pieczy zastępczej z Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach 
Opolskich, którzy realizują projekt pn. 
„Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie 
rodzin przeżywających problemy opie-

Jak uniknąć 
zatruć pokarmowych?

który bezpośrednio wysyła towar do 
klienta ze swojego magazynu, a od 
zewnętrznego dostawcy, który może 
mieć siedzibę np. w Azji. Influencer 
nie zawsze oznacza, w jakim kraju jest 
zarejestrowany promowany przez nie-
go sklep. Sprawdź to w regulaminie! 
Jeśli pojawią się w nim się zwroty: 
„oferujemy usługę pośrednictwa”, 
„konsument jest importerem”, „strona 
jest prowadzona przez podmiot X, a 
sprzedawcami są…” – powinny zapalić 
Ci się czerwone lampki. Dlaczego? 

Jeśli sprzedawca jest spoza UE – 
możesz mieć trudności z odstąpieniem 
od umowy, złożeniem reklamacji lub 
odzyskaniem pieniędzy. Nie chronią Cię 
europejskie przepisy! 

Poza tym cena – jeśli jest wyjąt-
kowo niska, sprawdź, czy zawiera 
podatek i cło. 

Moda czy potrzeba? 
Zastanów się, czy w ogóle potrze-

bujesz kolejnego kosmetyku, ubrania 
czy słuchawek. Kieruj się ideą zrów-
noważonego rozwoju i nie kupuj 
tylko dlatego, że Twój idol jest na 
opakowaniu lub chodzi właśnie w takim 
modelu. Często ceny takich produktów 
są znacząco wygórowane i nie odzwier-
ciedlają ich jakości. 

Twórca potrafi też „tworzyć” 
zasięgi 

Kupując reklamowany przez in-

Ostrożność na co dzień 
-  Zakażone produkty mają czasem 

smak i zapach zjełczałego tłuszczu 
– takich unikajmy! 

-  Unikajmy puszek, które mają wzdę-
te wieczka. 

-  Pamiętajmy o myciu rąk po wyjściu 
z toalety i przed przygotowaniem 
posiłków.

-  Kupujmy żywność w sprawdzonych 
miejscach. 

Higiena w kuchni
-  Utrzymujmy w czystości naczynia, 

sprzęt kuchenny i samą kuchnie 
(ulubionym siedliskiem bakterii są 
wilgotne gąbki, zmywaki, drewnia-
ne deski do krojenia mięsa).

-  Przechowujmy żywności w odpo-
wiednio niskiej temperaturze.

-  Zapobiegajmy rozmrażaniu i po-
nownemu zamrażaniu żywności.

-  Zabezpieczajmy żywności przed 
dostępem owadów i gryzoni. 

-  Myjmy dokładnie owoce i warzywa 
- bakterie, a także pleśnie i drożdże, 
występują szczególnie w miejscach 
uszkodzeń miąższu i skórki. Są to 
np. bakterie fluoryzujące, gnilne, 
przetrwalnikowe, które mogą być 

przyczyną duru brzusznego, czer-
wonki, żółtaczki. 

-  Nie trzymajmy produktów w ot-
wartych puszkach. Jeżeli nie zostały 
spożyte od razu, należy przełożyć 
je np. na talerz i przechować w lo-
dówce do kilkunastu godzin. 

Zasada ograniczonego zaufania do 
producenta 
-  Unikamy lodów, kremówek i innych 

ciastek pochodzących od niezna-
nych wytwórców i przygodnych 
sprzedawców. 

-  Nie kupujmy mięsa, drobiu i ryb 
niewiadomego pochodzenia. 

-  Sprawdzajmy datę przydatności 
żywności do spożycia.

Zasada szybkiej konsumpcji 
Zatrucia pokarmowego również  

unikniemy, jeśli łatwo psujący się pro-
dukt spożywczy spożyjemy zgodnie 
ze wskazaniem na opakowaniu lub 
możliwie bezzwłocznie.

Justyna Żołnierz
           Kierownik Oddziału 

Higieny Żywności, Żywienia 
i Przedmiotów Użytku 

w Powiatowej Stacji Sanitarno 
– Epidemiologicznej w Strzelcach Op.

W górskiej krainie 
z rodzinami zastępczymi

kuńczo-wychowawcze oraz wsparcie 
pieczy zastępczej – III edycja” w ramach 
Osi VIII Integracja społeczna dla Działa-
nia 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych i społecznych w zakresie 
wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w 
ramach RPO WO 2014-2020. 

Program wycieczki był bardzo 
bogaty i zawierał elementy dla uczest-
ników w każdym wieku. Dla dzieci i 
młodzieży największą atrakcją była 
wizyta w parku rozrywki Rabkoland, 
gdzie czekało mnóstwo atrakcji w 
sześciu strefach tematycznych. Kiedy 
większość grupy bawiła się w parku roz-
rywki, pozostali uczestnicy wzięli udział 
w pieszej wycieczce pod zamkiem w 
Niedzicy a także w rejsie widokowym  
po Jeziorze Czorsztyńskim. Kolejnego 
dnia dzieci i młodzież wraz z opiekuna-
mi miały okazję skorzystać z aquaparku 
w Zakopanem. Ponadto wszyscy uczest-
nicy zwiedzili Gubałówkę oraz słynne 
Krupówki w Zakopanem, gdzie był czas 
aby kupić pamiątki i pospacerować 
w gronie swojej rodziny. Wieczorem 
wszyscy integrowali się przy ognisku.

Podczas wyjazdu odbyły się spot-
kania z psychologiem i dietetykiem 

fluencera produkt, nie sugeruj się 
wyłącznie liczbą lajków czy komentarzy 
pod zdjęciem. 

Sprawdź, czy na profilu influencera 
są krytyczne komentarze, czy jedynie 
same pozytywne. To ostanie może 
świadczyć o moderowaniu opinii, które 
zaburza odbiór publikowanych przez 
niego treści.

Uważaj na promocje, gwiazdki, 
haczyki i losowania

Nie daj się złapać w sidła promocji. 
Uważaj na hasła w stylu: wylosuj na-
grodę w zamian za polubienie mojego 
konta i komentarz pod zdjęciem. Nie 
daj się nabrać! Losowanie zwycięzców 
w rozdaniach jest niezgodne z prawem. 
Marki i influencerzy mogą przeprowa-
dzać konkursy, ale nie mogą organizo-
wać losowań nagród.

Okazja czy presja? 
Kod rabatowy działający 24 h? 

Tylko 1000 dostępnych sztuk? Pośpiesz 
się, bo jest duże zainteresowanie! To 
chwyty marketingowe, które mają 
sprawić, że podejmiesz decyzję szybko, 
bez sprawdzenia, bez zastanowienia. W 
ten sposób mogą skłonić Cię do zakupu 
rzeczy w zawyżonej cenie, niepotrzeb-
nej lub słabej jakości. 

Życzę jak zawsze rozważanych 
zakupów.

Małgorzata Płaszczyk – Waligórska 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

oraz prelekcja z pokazem robienia 
oscypków, a kilkoro dzieci mogło nawet 
własnoręcznie zrobić oscypek.

Plan wycieczki zawierał również 
elementy zwiedzania z przewodni-
kiem, który zaprowadził uczestników 
wycieczki m.in. do Sanktuarium Matki 
Boskiej Fatimskiej oraz do Centrum 
Edukacji Przyrodniczej. 

Powrotna droga do domu i krótka 
przerwa… na interesującą prelekcję 
w Izbie Regionalnej w Murzasichlu. 
Ostatnim punktem wycieczki było zwie-
dzanie Wadowic oraz wspólne delekto-
wanie się słynną papieską kremówką.

Rodziny zastępcze wykorzystały 
czas wycieczki na integrację i wymianę 
doświadczeń. Między dziećmi i mło-
dzieżą nawiązały się nowe przyjaźnie, 
a dotychczasowe relacje umocniły się.

Wszyscy uczestnicy wrócili zadowo-
leni i usatysfakcjonowani oraz chętni do 
kolejnych wyjazdów i imprez organizo-
wanych przez Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.

Pod koniec sierpnia realizowany 
będzie drugi turnus, w którym weźmie 
udział około 80 osób.
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O B W I E S Z C Z E N I E     
STAROSTY STRZELECKIEGO

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 176) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy 
z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 
2021 r., poz. 735 z późn. zm),

z a w i a d a m i a  s i ę,

że dnia  20.05.2022 r. na żądanie Burmistrza Zawadzkiego z siedzibą 
w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13, zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 105683 
O ul. Zielonej w Kielczy, na działkach:

1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiącymi pas drogowy:
Lp. Nr działki 

przed 
podziałem

Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki po 
podziale,działki 

w liniach 
rozgraniczających

Nr działki po 
podziale, działki 

poza liniami 
rozgraniczającymi

1. 450 3 Kielcza 450/1 450/2
2. 470 3 Kielcza 470/1 470/2
3. 482 3 Kielcza 482/1 482/2
4. 484 3 Kielcza 484/1 484/2
5. 472/1 3 Kielcza 472/6 472/7
6. 474/2 3 Kielcza 474/5 474/6
7. 474/3 3 Kielcza 474/7 474/8
8. 474/4 3 Kielcza 474/9 474/10
9. 485 3 Kielcza 485/1 485/2

10. 475 3 Kielcza 475/1 475/2
11. 448 3 Kielcza 448/1 448/2
12. 471 3 Kielcza - -
13. 481 3 Kielcza - -

2. do przejęcia z mocy prawa na rzecz Inwestora przeznaczone pod in-
westycję:

Lp. Nr działki Arkusz mapy Obręb ewid. Nr działki po podziale
1. 450 3 Kielcza 450/1
2. 470 3 Kielcza 470/1
3. 482 3 Kielcza 482/1
4. 484 3 Kielcza 484/1
5. 472/1 3 Kielcza 472/6
6. 474/2 3 Kielcza 474/5
7. 474/3 3 Kielcza 474/7
8. 474/4 3 Kielcza 474/9
9. 485 3 Kielcza 485/1

10. 475 3 Kielcza 475/1
11. 448 3 Kielcza 448/1

3. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiącymi 
teren niezbędny

Lp. Nr działki przed 
podziałem

Arkusz mapy Obręb Nr działki po 
podziale

1. 2103/1 3 Kielcza -
 

Z dniem ukazania się obwieszczenia, nieruchomości stanowiące 
własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, 
objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o 
gospodarce nieruchomościami.   

W terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia 
zainteresowane strony mogą telefonicznie zapoznać się z zamierzeniami 
inwestycyjnymi wnioskodawcy pod numerem telefonu 77 4401763 (w 
godzinach pn. 8.30-13.00, wt.-czw. 8.30-13.30, pt. 8.30-13.00).      

Obwieszczenie wywiesza się na okres 
od 7 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r.

z up. Starosty   
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Sukcesy Karlusów

O B W I E S Z C Z E N I E     
STAROSTY STRZELECKIEGO

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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 176), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 
r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
że dnia 08 lipca 2021 r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Zarządu Po-
wiatu Strzeleckiego, decyzję administracyjną nr 5/2022 o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową 
skrzyżowania dróg gminnych nr 105832 O ul. Księżowiejska, 105835 O ul. 
Polna i 105821 O ul. Trzech Braci z drogą powiatową nr 1805 O Strzelce 
Opolskie – Leśnica - Kędzierzyn-Koźle w miejscowości Leśnica , na dział-
kach nr :

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

przed 
podziałem

Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki po podziale,
działki w liniach 

rozgraniczających
1. 311 1 Leśnica - Miasto -
2. 1556 5 Leśnica - Miasto -
3. 1737 5 Leśnica - Miasto -
4. 1560 5 Leśnica - Miasto -
5. 1557 5 Leśnica - Miasto -

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

Lp. Nr działki 
przed po-
działem

Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki po podziale,

1. 1558 5 Leśnica - Miasto -
2. 1588 5 Leśnica - Miasto -
3. 1587 5 Leśnica - Miasto -
4. 1571 5 Leśnica - Miasto -
5. 1559 5 Leśnica - Miasto -
6. 1793 5 Leśnica - Miasto -

- nieruchomości planowane do przejęcia w całości na rzecz Powiatu 
Strzeleckiego:

Lp. Nr działki 
przed po-
działem

Obręb Nr działki po podziale

1. 1560 Leśnica - Miasto -
2. 1557 Leśnica - Miasto -

W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia 
zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumen-
tacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział 
Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, (w godzinach pn. 12.30-
16.00, wt. - pt. 9.30-12.00).

Obwieszczenie wywiesza się na okres 
od 8 lipca 2022 r. do 5 sierpnia 2022 r.

z up. Starosty   
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Doskonale spi-
sali się na XII 

Ogólnopolskich 
Igrzyskach Letnich 
Olimpiad Specjal-
nych zawodnicy 
Klubu „KARLUSY” 
działającym przy 
Zespole Placówek 
Oświatowych w 
Leśnicy.!  O ich 
sukcesach - w na-
stępnym numerze.
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Ad multos annos

Pani Elżbieta Pasternok, miesz-
kanka Grodziska, 7 lipca br. święto-
wała 90-lecie urodzin. Z tej okazji 
wicestarosta Waldemar Gaida 
przekazał Jubilatce w imieniu całej 
naszej społeczności najserdecz-
niejsze życzenia, list gratulacyjny i 
urodzinowy upominek.

Pani Maria Imiolczyk, mieszka-
jąca w DPS w Leśnicy, 90. rocznicę 
urodzin obchodziła 10 lipca. Jubi-
latce życzenia składał cały perso-
nel DPS z dyrektor Jolantą Osuch, 
mieszkańcy Domu, a do nich dołą-
czył Waldemar Bednarek członek 
Zarządu Powiatu Strzeleckiego z 
urodzinowym upominkiem i listem 
gratulacyjnym.

Pani Anna Piecha, mieszkanka 
Niezdrowic, 90. rocznicę urodzin 
świętowała 12 lipca br. Z tej okazji 
starosta Józef Swaczyna przekazał 
Jubilatce w imieniu całej naszej 
społeczności najserdeczniejsze 
życzenia, list gratulacyjny i urodzi-
nowy upominek.

Do wszystkich serdecznych życzeń dla Jubilatów dołączamy również swoje: 
wielu jeszcze lat w dobrym zdrowiu, pełnych uśmiechów i radosnych dni!

Z ogromną przyjemnością 
możemy dziś poinformować, 

że do grona szacownych 
Jubilatów w naszym powiecie 

dołączyły kolejne osoby.

Pani Elżbieta Pasternok, 7 lipca br. świętowała 90-lecie urodzin.

Pani Maria Imiolczyk, 90. rocznicę urodzin obchodziła 10 lipca.

Pani Anna Piecha, 90. rocznicę urodzin 
świętowała 12 lipca br.

Pani Anna Czak, mieszkanka Kadłubca, 90 lat skoń-
czyła 16 lipca br.  Z tej okazji z najserdeczniejszymi 
życzeniami, gratulacjami i urodzinowym upomin-
kiem odwiedzili Jubilatkę burmistrz Leśnicy Łukasz 
Jastrzembski i Waldemar Bednarek członek Zarządu 
Powiatu.


