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Jedź z nami
– jadą wszyscy!

Wszystkim Paniom

- Mieszkankom Powiatu Strzeleckiego
z okazji Ich święta
życzymy
zdrowia, spełnienia marzeń – tych dużych i małych,
szczęścia i wielu radości każdego dnia
W imieniu Rady i Zarządu Powiatu Strzeleckiego
W imieniu Rady i Zarządu Powiatu Strzeleckiego
Wicestarosta Strzelecki
Janusz Żyłka

Przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Krawiec

Członek Zarządu Powiatu
Waldemar Gaida

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Nadzór na szpitalem
prawidłowy

Nasz subregion
protestuje

Najwyższa Izba Kontroli kontrolowała w ub. roku nadzór Powiatu
Strzeleckiego, jako organu założycielskiego nad Szpitalem Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w okresie 2005-2014.
Ocena wszystkich działań podejmowanych przez nasz samorząd
powiatowy jest pozytywna – zarówno w zakresie przygotowania, jak
i monitorowania działań restrukturyzacyjnych podejmowanych w celu
zniwelowania niekorzystnej sytuacji finansowej szpitala. W okresie
2005-2014 Powiat Strzelecki przekazał szpitalowi ponad 2,5 mln zł
oraz poręczył kredyty i pożyczki szpitala na kwotę ponad 3,8 mln zł.
Pozytywnie oceniono również wdrożenie skutecznych mechanizmów nadzoru samorządu w postaci m.in. rzetelnego monitorowania
zgodności pomocy zgodnie z jej przeznaczeniem oraz wpływu wszystkich działań na dostępność świadczeń zdrowotnych, a także działalność
Rady Społecznie, jako organu doradczego dyrektora szpitala.

Otwarty protest wystosowały w lutym do marszałka województwa wszystkie samorządy wchodzące w skład Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, co w przypadku części strzeleckiej oznacza:
Powiat Strzelecki oraz gminy: Ujazd, Strzelce Opolskie, Zawadzkie,
Jemielnicę i Leśnicę.
Powodem tak zgodnego protestu jest nieuwzględnienie wniosku
o zmianę kryteriów w ramach jednego z poddziałań Regionalnego
Programu Operacyjnego, dotyczącego ochrony środowiska, a w zasadzie czystości powietrza. Protestujący podkreślają, że gęstość zaludnienia ma kluczowy wpływ na efekty zdrowotne mieszkańców na
danym obszarze, natomiast przyjęte rozwiązania sugerują, że na tle
innych nasz subregion „charakteryzuje się najczystszym powietrzem
w województwie”.

Sesja Rady Powiatu
Dobrym zwyczajem stało się przekazywanie podczas obrad radnych gratulacji
tym firmom i mieszkańcom naszego powiatu, którzy osiągnęli sukcesy w swoich
dziedzinach na szerszym niż granice powiatu forum. Na ostatniej sesji, zwołanej
na 24 lutego br., list gratulacyjny i kwiaty
przekazano Jerzemu Koronczokwi z Żędowic, którego firma zdobyła Złoty Medal Premiery 2016 Targów Poznańskich
na POLAGRZE.
Głównymi tematami ostatniej sesji
były: Informacja Powiatowego Rzecznika
Konsumentów za 2015 oraz Informacja
Komendanta Powiatowego Policji o stanie
bezpieczeństwa w powiecie za 2015. Szerzej do tej problematyki powrócimy w następnym numerze naszego dwutygodnika.

Od początku stycznia 2017 roku
do samorządów należeć będzie zapewnienie mieszkańcom komunikacji na swoim terenie. Od początku
tego roku możliwe jest zawieranie
związków celowych między różnymi
typami samorządów. Dlatego też Powiat Strzelecki wyszedł z inicjatywą
powołania związku celowego z gminami leżącymi w granicach naszego
powiatu, którego zadaniem jest zorganizowanie w powiecie transportu
zbiorowego.
Jeszcze pod koniec stycznia pisaliśmy, że nie wszystkie gminy są
przekonane do współpracy w tym zakresie. Dziś już wiemy: JEST ZGODA! Dwie ostatnie gminy – Ujazd i
Zawadzkie, dzięki podjętym przez

Rady Gmin na sesjach 29 lutego br.
uchwałach – przystępują również do
Związku.
To on będzie od początku 2017
roku decydował o tym, kto, kiedy,
na jakich trasach i za ile będzie woził pasażerów - nie tylko dojazdy do
poszczególnych miejscowości na terenie gmin i powiatu dla „zwykłych”
pasażerów, ale i dowozy uczniów do
szkół i przedszkoli.
Projekt statutu Związku Celowego JEDŹ Z NAMI, o czym już pisaliśmy, został uzgodniony z wojewodą.
Teraz będzie można przystąpić do
dalszych prac nad ostateczną organizacją i przygotowaniami do tego, by
projekt ruszył zgodnie z ustalonym
terminem.
(mg)

Obchody Śląskiego Katynia
pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Nie dajmy zginąć
pomordowanym
Pierwszego marca obchodzony jest w Polsce jako Dzień Żołnierzy Wyklętych. W tym roku, mimo śniegu i deszczu, na Polanie Śmierci w Barucie, gdzie
we wrześniu 1946 roku zamordowani zostali żołnierze z oddziału Bartka, stawiło się wiele osób. Byli tam przedstawiciele władz obu powiatów – strzeleckiego i gliwickiego, młodzież, przedstawiciele służb, m.in. policji.
Organizatorami uroczystości był nie tylko Zarząd Powiatu Strzeleckiego i
Burmistrz Zawadzkiego, ale też Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem. Tym razem oddano hołd poległym nie tylko podczas apelu pod krzyżem,
ale również podczas sesji popularyzatorskiej „Żołnierze Wyklęci i symbolika
baruckiej Polany Śmierci”, zorganizowanej w zawadczańskim kinoteatrze,
gdzie oprócz wykładów historyków nastąpiła prezentacja projektu uczniowskiego „Śląski Katyń”.

Światowe Dni Młodzieży już wkrótce
Przygotowania do tak ogromnej imprezy trwają już od jakiegoś czasu, i trwać
będą niemal do „godziny zero”. Na Górze św. Anny spodziewanych jest ok. 10
tysięcy pielgrzymów. To ogromna liczba,
wymagająca wielu uzgodnień, zwłaszcza
dotyczących logistyki tego spotkania i
zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko na
Górze św. Anny, ale i podczas dojść, dojazdów i odjazdów.
Powiat Strzelecki podczas cyklu
spotkań reprezentuje wicestarosta Janusz
Żyłka oraz naczelnik wydziału dróg w
starostwie Andrzej Ful.

Wieńce pod krzyżem złożyli w imieniu władz Powiatu Strzeleckiego: starosta Józef
Swaczyna, członkowie Zarządu Waldemar Gaida i Kazimierz Kubal, skarbnik powiatu
Jolanta Drochomirecka, przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Krawiec, wiceprzewodniczący Rady: Stefan Szłapa i Zdzisław Ćwieląg.

O płacach nauczycieli
W poniedziałek, 29 lutego, w siedzibie starostwa, odbyło się pierwsze z cyklu
roboczych spotkań przedstawicieli samorządu powiatowego ze związkowcami ze
Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz
NSZZ „Solidarność” reprezentującymi
środowisko nauczycielskie w placówkach
oświatowych, dla których Powiat Strzelecki jest organem prowadzącym.
Tematem były zmiany w regulaminie
wynagradzania. Następne spotkanie zaplanowane zostało na 14 kwietnia br.

Poczet sztandarowy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leśnicy.

3

PO W IAT S T R Z E LE C K I

OFERTY PRACY

Nie dajmy zginąć
pomordowanym

POWIATOWY URZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a
tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl
www.pup-strzelce.pl

STANOWISKO
PRACOWNIK BIUROWY
SPEDYTOR
W TRANSPORCIE MIĘDZYNAROD.
PRACOWNIK DS. PŁAC
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
I MARKETINGU
PRACOWNIK ADMINISTRACJI
DS. DYSTRYBUCJI
SPECJALISTA
DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
SPEDYTOR TRANSPORTU
KOLEJOWEGO

Uczniowie CKZiU w mundurach

TECHNOLOG

Poczet sztandarowy KPP w Strzelcach Opolskich

Zapraszamy na kiermasze
do starostwa!
Od 14 do 18 marca br. będzie można kupić w holu starostwa świąteczne kartki, palmy, koszyczki, kroszonki i wszelkie wielkanocne ozdoby. To dobry czas – na dwa tygodnie przed świętami wszyscy szykują się już do nich.
Tylko brakuje… paru drobiazgów. Oryginalnych, kolorowych, prześlicznych.
Wszystkie są – zawsze! – małymi arcydziełami. W dodatku – co w dzisiejszych czasach w cenie – są wykonane ręcznie. A „hand made” jest w cenie. Jednak – nie nas.
U nas jest tanio.
Swoje prace zaprezentują uczniowie szkół, mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej i innych organizacji.

Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie” ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
Apteka „Multifarm” Zdrowie i Uroda Sp. z o.o. ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383
Apteka „AWOS 3”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03
Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
Apteka „Flos”, ul. B.Chrobrego 1, tel. 77/463-88-39
Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56
Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92
Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00

Marzec 2016
1. „DOZ Apteka”
2. „DOZ Apteka”
3. „Multifarm”
4. „Pro-Pharma”
5. „Awos 3”
6. „Śląska”
7. „Flos”
8. „Słoneczna”
9. „Vita”
10. „Dr. Max”
11. „DOZ Apteka”

12. „DOZ Apteka”
13. „Multifarm”
14. „Pro-Pharma”
15. „Awos 3”
16. „Śląska”
17. „Flos”
18. „Słoneczna”
19. „Vita”
20. „Dr. Max”
21. „DOZ Apteka”

22. „DOZ Apteka”
23. „Multifarm”
24. „Pro-Pharma”
25. „Awos 3”
26. „Śląska”
27. „Flos”
28. „Słoneczna”
29. „Vita”
30. „Dr. Max”
31. „DOZ Apteka”

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

STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE

ZAWADZKIE

STRZELCE OPOLSKIE

SPRZEDAWCA

STRZELCE OPOLSKIE

KASJER – SPRZEDAWCA
KASJER – SPRZEDAWCA,
PRACOWNIK HALI SPRZEDAŻY
KIEROWNIK DZIAŁU
KELNER/KA
KUCHARZ
KUCHARZ

STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE
GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY
STRZELCE OPOLSKIE

SPRZEDAWCA MAŁEJ GASTRONOMII

STRZELCE OPOLSKIE

ROBOTNIK BUDOWLANY
MURARZ – PRAC. BUDOWLANY
MALARZ OCIEPLENIOWIEC
MURARZ - CIEŚLA
BRUKARZ
MECHANIK POJAZDÓW SAM.
– PRACOWNIK SERWISU OGUMIENIA
KIEROWCA C+E
KIEROWCA C+E
TOKARZ - FREZER
TOKARZ
ŚLUSARZ

FREZER CNC
MECHANIK MASZYN

Dyżury pełnią:

STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE

SPRZEDAWCA

FREZER

DYŻURY APTEK
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2016 r.

DOLNA

STRZELCE OPOLSKIE

ŚLUSARZ

Serdecznie zapraszamy!

STRZELCE OPOLSKIE

SPRZEDAWCA MAŁEJ GASTRONOMII

PIEKARZ
PRACOWNIK OCHRONY
(ORZECZENIE
O NIEPEŁNOSPRAWONOŚCI)
POMOCNIK BUDOWLANY

TOKARZ
ŚLUSARZ MECHANIK UTRZYMANIA
RUCHU
TAPICER
HYDRAULIK

ROZMIERKA
BŁOTNICA STRZELECKA
SPÓROK / WG ZLECEŃ
JEMIELNICA / WG ZLECEŃ
ROZMIERZ
WG ZLECEŃ
STRZELCE OPOLSKIE
KRASIEJÓW
STRZELCE OPOLSKIE
TRANSPORT
MIĘDZYNARODOWY
TRANSPORT KRAJOWY
STRZELCE OPOLSKIE
ZAWADZKIE
RASZOWA
IZBICKO
RASZOWA
ZAWADZKIE
RASZOWA
RASZOWA
ZAWADZKIE
NAKŁO
WOJ. OPOLSKIE

PRACOWNIK PRODUKCJI
PRACOWNIK PRODUKCJI

STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE

OPERATOR MASZYN

STRZELCE OPOLSKIE

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO

STRZELCE OPOLSKIE

POMOCNIK OPERATORA

STRZELCE OPOLSKIE

OPERATOR SUWNICY
MAGAZYNIER -KIEROWCA
PRACOWNIK OBRÓBKI DREWNA
OPERATOR TRAKA TAŚMOWEGO
ELEKTRYK UTRZYMANIA RUCHU

ZAWADZKIE
STRZELCE OPOLSKIE
KOLONOWSKIE
KOLONOWSKIE
STRZELCE OPOLSKIE

ELEKTRYK SIECI ELEKTRYCZNYCH
AUTOMATYK
SPRZĄTACZKA
(ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWN.)
FRYZJER
KOSMETYCZKA

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

MIEJSCE
PRACY

ZAWADZKIE
STRZELCE OPOLSKIE
+ POLSKA
STRZELCE OPOLSKIE
BŁOTNICA STRZELECKA
STRZELCE OPOLSKIE

-

wykształcenie średnie lub wyższe, - obsługa komputera
znajomość pakietu Office, - b. dobra znajomość j. niem
wykształcenie średnie lub wyższe, - prawo jazdy kat. B
mile widziane doświadczenie, - znajomość j. niemieckiego
doświadczenie w płacach
wykształcenie wyższe kierunkowe, - min. rok doświadczenie
biegła znajomość j. niemieckiego w mowie i piśmie
wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne
znajomość programu MS EXCEL
wykształcenie wyższe – ochrona środowiska
znajomość zagadnień z zakresu ochrony środowiska
wykształcenie min. zawodowe,
umiejętności negocjacyjne, zarządzanie zespołem, organizacja
czasu pracy, obsługa pakietu MS Office,
min. rok doświad. na podobnym stanowisku w branży kolejowej
wykształcenie średnie/wyższe, - dobra znajomość obsł. komp.,
znajomość j. niemieckiego w stopniu dobrym
mile widziane wykształcenie gastronomiczne
obsługa kasy fiskalnej, - doświadczenie na podobnym stanowisku
wykształcenie min. średnie,
pracowitość, skrupulatność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, obsługa komputera,
prawo jazdy kat. B, - mile widziane doświadczenie w handlu
wykształcenie min. zawodowe, - obsługa komputera
mile widziane uprawnienia do obsługi lottomatu
mile widziane doświadczenie w handlu

-

obsługa komputera – mile widziana obsługa Excel
mile widziane doświadczenie
wykszt. gastronomiczne, - doświadczenie w gastronomii
wykształcenie gastronomiczne mile widziane
mile widziane doświadczenie
mile widziane wykształcenie gastronomiczne,
obsługa kasy fiskalnej, - doświadczenie na podobnym stanowisku
wykształcenie kierunkowe zawodowe
wykształcenie zawodowe
chęć do pracy
mile widziane dośw. w ochronie w obiektach przemysłowych
wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat. B
mile widziane doświadczenie
doświadczenie w dociepleniach budynków
chęci do pracy, - mile widziane doświadczenie
wykształcenie zawodowe, - mile widziane prawo jazdy kat. B
mile widziane doświadczenie
umiejętności murarskie i ciesielskie, - mile widziane doświad
min. rok doświadczenia
wykształcenie zawodowe, - znajomość branży samochodowej
mile widziane doświadczenie
prawo jazdy C+E
kurs na przewóz rzeczy, - badania
prawo jazdy C+E, - kurs na przewóz rzeczy
wykształcenie zawodowe lub średnie
wykształcenie podstawowe, mile widziane zawodowe
wykształcenie zawodowe, - umiejętności w zawodzie ślusarz,
upr. spawalnicze, - min. 5 letnie doświadczenie
umiejętność spawania – obróbka stali szlachetnych
uprawnienia spawacza, - mile widziane doświadczenie
wykształcenie zawodowe, - umiejętności w zawodzie frezer,
min. 5 letnie doświadczenie w zawodzie
uprawnienia zawodowe
praktyczna umiejętność czytania dokumentacji technicznej oraz
znajomość urządzeń typu: tokarki, frezarki, walcarki,
- min.2 letnie doświadczenie
- wykształcenie zawodowe, - umiejętności w zawodzie tokarz,
- min. 5 letnie doświadczenie w zawodzie
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
- mile widziane uprawnienia energetyczne
- wykształcenie zawodowe
- mile widziane doświadczenie w zawodzie
- wykształcenie min. zawodowe
- mile widziana umiejętność spawania gazowego
- prawo jazdy kat. B, - min. 2 lata doświadczenia
- wykształcenie zawodowe
- umiejętność rozpoznawania kolorów, dobry wzrok, umiejętności
manualne
- wykształcenie zawodowe,
- zdolności rozróżniania kolorów, zdolności manualne,
- doświadczenie w pracy produkcyjnej będzie dodatkowym atutem
- gotowość do pracy w ruchu ciągłym,
- upr. do obsługi wózków widłowych
- wykształcenie min. zawodowe, - obsługa komputera,
- gotowość do pracy w ruchu ciągłym
- wykształcenie zasadnicze zawodowe, - uprawnienie S2
- prawo jazdy kat. C, - uprawnienia żuraw HDS
- umiejętność obsługi maszyn do obróbki drewna
- umiejętn. obsł. maszyn do obróbki drewna oraz traka taśmowego
- wykształcenie zawodowe – elektryczne,
- umiejętność czytania schematów elektrycznych,
- upr. SEP do 1 Kv lub bez ograniczenia napięcia,
- mile widziane doświadczenie na stanowisku elektryka w dziale
utrzymania ruchu
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
- uprawnienia energetyczne gr. I (SEP) powyżej 1 kV
- wykształcenie wyższe, woj. automatyk
- mile widziane doświadczenie
- wykształcenie zawodowe fryzjerskie
- wykształcenie kierunkowe, - prawo jazdy kat. B
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Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego 2015
To już 8 edycja Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu powiatu strzeleckiego, ustanowionego przez Radę Powiatu Strzeleckiego w 2008 roku. Ma on wymiar uniwersalny:
honoruje zarówno osiągnięcia przedmiotowe, artystyczne, jak i sportowe uczniów, w tym również tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tytuł „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego” i nagroda finansowa – za osiągnięcia
w poprzednim roku. Natomiast od dwóch lat formuła została poszerzona – o tytuł Mistrza w Zawodzie, by uhonorować osiągnięcia uczniów ze szkół kształcących w kierunkach zawodowych. Poniżej przedstawiamy zwycięzców.

„Najlepszy Uczeń – Mistrz w Zawodzie”

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich Najlepszych Uczniów Powiatu w roku 2015.

Ewa Andryszewska i Iwona Czok
- obie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach

„Najlepszy Uczeń – Bez Barier”

Denis Kozłowski
z Zespołu Szkół przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem

Wszyscy uczniowie nominowani w kategorii: „Najlepszy Uczeń - Bez Barier”

„Najlepszy Uczeń Szkoły Podstawowej”

Katarzyna Stasińska
z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich

Wszyscy uczniowie nominowani w kategorii: „Najlepszy Uczeń Szkoły Podstawowej”

„Najlepszy Uczeń Gimnazjum”

Wszyscy uczniowie nominowani w kategorii: „Najlepszy Uczeń Gimnazjum”

Zbigniew Gajda z Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich

„Najlepszy Uczeń Szkoły Ponadgimnazjalnej”

Wszyscy uczniowie nominowani w kategorii: „Najlepszy Uczeń Szkoły Ponadgimnazjalnej”

Sabina Schlappa z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich
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Gala Lauri 2016

Wiesława Tubek Nauczycielem Roku!

Kiedy szykowała się do dorosłego
życia, nie myślała wcale o nauczaniu.
Z dużego miasta Wrocławia wróciła do
rodzinnych Strzelec. Myślała, że będzie
lekarzem medycyny estetycznej, potem
malarką, a nawet aktorką. Poszukiwania
drogi życiowej poprowadziły ją na Uniwersytet Wrocławski, na wydział historii
teatru i filozofii. Nie miała być nauczycielem, choć rodzice byli dla niej zawsze
wzorem wykonywania tej profesji. Tak
więc w jej przypadku nauczanie to raczej
przypadek - ale szczęśliwy. I dla niej i
dla uczniów. Chwalą ją za cierpliwość, za
młodzieżowy styl i zupełnie niebelferskie
podejście.
Co jest najważniejsze w pracy nauczyciela?
- Żyć tym, czego się uczy. Mieć pasje
i dostrzegać pasje uczniów – odpowiada.
– Praca nauczyciela to nie tylko realizacja
programu nauczania, to przede wszystkim
wychowanie. To umiejętność poszerzania
zainteresowań młodych ludzi, np. teatralnych, filmowych, plastycznych, filozoficznych. Stąd wyjazdy do teatru, kina,
tworzenie uczniowskich przedstawień,
redagowanie szkolnej prasy, praca z ucz-

niami zdolnymi, którzy chcą brać udział w
olimpiadach i konkursach artystycznych,
organizowanie wojewódzkich konkursów
artystycznych. Staram się uczestniczyć
w życiu aktywnie, oglądam dosłownie
wszystko, interesuję się kulturą polską i
obcą. Uczniowie to widzą - mam nadzieję.
I choć w czasach wszechobecnej kultury
obrazkowej trudno ich zarazić pasją czytania (większość preferuje science fiction,
fantasy, obcuje z Internetem, grami komputerowymi), to jednak udaje się to zrobić.
Są jednostki wybitne i dla nich warto się
starać. Każdy człowiek to osobna historia.
Dobrze jest umieć ją poznać. Najlepiej
wychodzi to podczas zajęć pozalekcyjnych – recytacja, poezja śpiewana, przedstawienie teatralne, praca redakcyjna.
Humanistyka jest bardzo pojemna - jakaś
grupa uczniów zawsze sięgnie do literatury, aby móc się rozwinąć. A efekty? Uczniowie biorą udział w olimpiadach wiedzy
o kulturze, literaturze czy filozofii. Pokazują swoje zdolności aktorskie, reżyserskie, dziennikarskie na wielu konkursach
i przeglądach. Skutek tych zmagań nie
zawsze zadowala – czasem młodzież dociera na szczyt,, czasem zatrzymuje się na

poziomie województwa czy okręgu. Były
już dla strzeleckiego liceum pierwsze
miejsca na etapach centralnych Olimpiady
Literatury i Języka Polskiego czy Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i
konkursów literackich. Ważne jednak, że
uczniowie chcą się angażować, walczą o
siebie, poznają więcej.
W ciągu 20 lat pracy zdarzyły się
chwile zwątpienia?
- Raczej wypalenia, gdy dużo się pracowało, a efektów tego nie było. To nawet
nie były momenty zwątpienia, ale raczej
wahnięcia nastrojów. Mam nadzieję, że
każdy na swojej drodze zawodowej spotyka takie przeszkody i musi jej pokonać.
Praca to przecież nasze „drugie życie”.
Pani Wiesława Tubek jest nauczycielką języka polskiego, wiedzy o kulturze i
filozofii w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich. Wcześniej
pracowała równocześnie w PG nr 2 w
Strzelcach Opolskich, w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich oraz w prywatnej szkole – w Liceum
dla Dorosłych w Chorzowie. Staż pracy w
zawodzie – 20 lat.

Zwycięska niespodzianka

Telewizor dla Dawida Brolika

To on okazał się szczęściarzem, do
którego trafił 43-calowy telewizor LG.
Ten 26-latek z Zawadzkiego był jedną z
890 osób, które prawidłowo odpowiedziały na konkursowe pytanie, wybierając
laureata w konkursie Poznaj Moją Nową
Firmę. On sam głosował zresztą nie na tę
firmę, na którą głosowało najwięcej osób,
tylko na Młyn Thiel.

- Całe szczęście, że tydzień wcześniej
nie kupiłem telewizora! – cieszy się, bo
właściwie już od dawna myślał o zamianie „pudła” z dużym kineskopem na coś
nowocześniejszego i może nawet lepszego
od tego, który przypadł mu w nagrodzie.
Ostatecznie nie zdecydował się na zakup. I całe szczęście! Większość kasy (bo
jednak podatek od nagrody musiał zapłacić) została w kieszeni.

Fantastyczne przekąski
z CKZiU

Jak zwykle niezawodni okazali się
uczniowie CKZiU (w sumie 31 osób), którzy przygotowali fantastyczne przekąski i
pomagali w organizacji Gali Lauri 2016.
Są to: z klasy I Tg - Aleksandra Kobiałka,
Grzegorz Ibrom, z klasy II Tg - Magdalena Stobierska, Szymon Terlega, Sandra
Koj, Wiktoria Skrzydeł, Martyna Fonfara,
z klasy II Tgc - Marta Górniak, Paulina
Klyszcz, Marta Ziaja, Anna Furgol, El-

żbieta Jendryka, Justyna Suchan, Joanna
Jagudzka, Agnieszka Piontek, Martyna
Filipiak, Dominika Kała, Patryk Bielski,
Arkadiusz Feluks, Paulina Popiela, Kinga
Bielewicz, Dominika Płachetka, Dawid
Stróżyk, z klasy Tg - Tomasz Długi, Paweł
Kiełbasa, Tomasz Smyka, Kamila Szłapa,
Agata Grela, Szymon Wołczański, Katarzyna Moj, Weronika Palus.

Podziękowania
dla Haliny Bilik

Halina Bilik - niedawno jeszcze opolski kurator oświaty. Zawsze uczestniczyła w posiedzeniach kapituły konkursowej Najlepszy Uczeń Powiatu – i za to podczas Gali Lauri
2016 otrzymała specjalne podziękowania.

Zasłużony Hubert Kurzał
Zwycięzca oraz nominowani w konkursie Poznaj Moją Nową Firmę wraz ze starostą Józefem Swaczyną, wicestarostą Januszem
Żyłką, Członkiem Zarządu Waldemarem Gaidą oraz Burmistrzem Zawadzkiego Mariuszem Stachowskim
Nie spodziewałam się, że to mój gabinet rehabilitacyjny zwycięży w konkursie - i to wśród tylu świetnych kandydatur.
Byłam pewna, że to Młyn Thiel zbierze
najwięcej głosów. A jednak się to mnie
udało! - cieszy się Zuzanna Matusek, która
zdobyła najwięcej głosów (197 z ważnych
890) mieszkańców powiatu strzeleckiego
w konkursie Poznaj Moją Nową Firmę.
Gabinet nie ma na razie jeszcze pod-

pisanej umowy z NFZ, ale na brak pacjentów pani Zuzanna, kończąca właśnie
licencjat z fizjoterapii na Politechnice
Opolskiej, nie narzeka. - Pracuję od szóstej rano do szóstej wieczorem. Teraz
pomaga mi praktykantka, technik fizjoterapii. Naprawdę mam co robić, zwłaszcza
że w naszym powiecie jest tak duże zapotrzebowanie na wizyty domowe, zwłaszcza na masaże i ćwiczenia korekcyjne.

Umawiam się na telefon, ustalam zabiegi i... jadę do pacjenta w wyznaczonym
terminie. Ci, którzy przychodzą do mnie
do gabinetu też najczęściej korzystają z
masaży, i to nie tylko konwencjonalnymi
metodami, ale i np. przy użyciu baniek
szklanych, czy ćwiczeń korekcyjnych, i
tych „zwykłych” i tych w obciążeniu czy
przy użyciu ultradźwięków.

Honorowy tytuł Zasłużony dla
Powiatu Strzeleckiego otrzymał
pośmiertnie Hubert Kurzał. co potwierdzone zostało wpisem do księgi pamiątkowej. Tej postaci chyba
nikomu nie trzeba przypominać –
wspaniale zapisał się swoją działalnością w historii naszego powiatu – i
jako burmistrz Leśnicy i jako radny
Rady Powiatu.
W Jego imieniu tytuł odebrała
Pani Renata Kurzał, jego żona.
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Wyniki otwartego
konkursu ofert
Zarząd Powiatu Strzeleckiego w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 21.01.2016 o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych
przyznał dotacje następującym podmiotom:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji
1. STRZELECKIE STOWARZYSZENIE SENIORÓW
- kwota dotacji 1 894,00 zł
2. STOWARZYSZENIE ODNOWA WSI STANISZCZE MAŁE
- kwota dotacji 4 735,00 zł
3. FUNDACJA „MAŁY KROK” ZAWADZKIE
- kwota dotacji 3 371,00 zł
Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Strzeleckim (wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy o tematyce szeroko pojętej
kultury i sztuki, koncerty i recitale, edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne)
1. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SZKOŁY SPECJALNEJ
„ÓSEMKA” W STRZELCACH OPOLSKICH – kwota dotacji 3 710,00 zł
2. TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU
OPOLSKIM – kwota dotacji 2 500,00 zł

Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne
W celu zmniejszania liczby wypadków i ograniczania ich skutków Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
prowadzi szereg działań mających na celu
promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Jednym z
takich działań jest Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne,
którego XIV edycja już się rozpoczęła.
Udział w Konkursie mogą wziąć
osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone
w KRUS. Organizatorami Konkursu są:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowa Inspekcja Pracy.
Podstawą oceny gospodarstw są
stwierdzone w nich zagrożenia. Przy ocenie brane są pod uwagę :
• ład i porządek w obrębie podwórza,
zabudowań i stanowisk pracy
• stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych
• wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony

ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami
• stan techniczny maszyn i urządzeń
stosowanych w gospodarstwie
• warunki obsługi i bytowania zwierząt
gospodarskich
• stosowanie, stan i jakość środków
ochrony osobistej
• rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na
bezpieczeństwo osób pracujących
i przebywających w gospodarstwie
rolnym
• estetyka gospodarstw
Osoby zainteresowane udziałem w
konkursie w kategorii indywidualnej zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i złożenie do 31 marca 2016r. imiennego zgłoszenia pod adresem właściwej
miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy
(Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej).
Regulamin i formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: www.
krus.gov.pl oraz we wszystkich jednostkach terenowych KRUS.

Początek Chińskiego
Roku Małpy

Impreza w Powiatowym Centrum Kultury w niedzielę 28 lutego stanowiła w naszym powiecie początek nowego roku chińskiego.
I podkreślenie kontynuacji poznawania kultury chińskiej i języka
przez uczniów ZSO w Strzelcach Opolskich. Lekcje prowadzić będzie Zhang Jiaman – nauczycielka języka chińskiego oddelegowana
przez Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim do pracy
w Zespole Szkół Ogólnokształcących.

Martyna Mateja indeks już ma!
W dniu 11 grudnia 2015r. w Toruniu
odbył się XVI Ogólnopolski Konkurs
Wiedzy z Rachunkowości organizowany
dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych.
Organizatorem konkursu jak co roku był
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu przy czynnym udziale członków Koła Naukowego Rachunkowości.
W konkursie wzięło udział ponad 100
uczniów z całej Polski z 33 szkół, w tym
6 uczennic z klasy IV Technikum Ekonomicznego CKZiU
w Strzelcach Opolskich: Zuzanna
Grysko, Katarzyna Jamer, Martyna Mateja, Dominika Pelc, Mariola Stranczik i
Monika Wacholc. Konkurs składał się z
dwóch etapów: pierwszy (eliminacyjny)
przeprowadzony w formie testu jednokrotnego wyboru , drugi (finałowy) polegający na dekretacji operacji gospodarczych,
rozwiązaniu zadań obliczeniowych, odpowiedzi na pytania otwarte oraz pyta-

nia specjalistów z dziedziny
rachunkowości. Do finału
konkursu
zakwalifikowały
się dwie uczennice: Martyna Mateja i Zuzanna Grysko.
W finale Martyna Mateja
zajęła 4 miejsce i zdobyła
indeks czyli inaczej mówiąc
otrzyma maksymalną liczbę
punktów w procesie rekrutacyjnym na wybrane kierunki
studiów na Wydziale Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w roku akademickim
2016/2017. Należy dodać, że
szkoła uczestniczyła w tym
konkursie po raz pierwszy,
tym bardziej cieszy nas tak
wielkie osiągnięcie uczennic. Finalistki
otrzymały od organizatorów pamiątkowe
dyplomy i książki z dziedziny ekonomii,
natomiast uroczyste wręczenie nagród lau-

reatom nastąpi dopiero w kwietniu br. przy
okazji Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Adeptów Rachunkowości.
Joanna Drabik

W magicznym świecie bajek
W Zespole Placówek Oświatowych
w Leśnicy w dniu 24 lutego br., podtrzymując coroczną tradycję po raz dziesiąty,
uczniowie klas Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego, Przysposabiających do
Pracy oraz Szkoły Podstawowej uczestniczyli w magicznym spotkaniu „Chwila z
bajką”. Uczestnicy spotkania mieli okazję
przenieść się w magiczny świat bajki „Jaś
i Małgosia” braci Grimm. Po szczegółowym zapoznaniu się z bajką uczniowie
przystąpili do rozwiązywania łamigłówek
oraz quizu dotyczącego treści bajki „Jaś i
Małgosia”. Następnie kolorowali rysunki przedstawiające postacie z bajki oraz
wykonali papierowy domek „Baby Jagi”.
Po wykonaniu domku wyklejali go papierowymi piernikami. Wszyscy uczniowie

bardzo chętnie brali udział w spotkaniu i byli zaangażowani w pracę. Dziękujemy za
wkład włożony w pracę oraz za wytrwałość. Na następne spotkanie zapraszamy za rok.
Marzena Szymkowiak, Anita Wiener, Joanna Reczek

Byliśmy na nartach
Uczniowie ZSS i pensjonariusze DPS
w Kadłubie kolejny raz mogli uczestniczyć w obozie narciarskim, gdzie pod
okiem trenerów (Romana Bema i Dariusza
Lejzaka) doskonalili swoje umiejętności
jak i nowi zawodnicy rozpoczęli przygodę z narciarstwem zjazdowym. W trakcie
obozu odbyła się też mała olimpiada, która
pozwoliła na zdrową i wspaniałą rywalizację jak i podsumowanie umiejętności.
Wyjazd był bardzo ważny, gdyż w
marcu dwoje zawodników będzie reprezentować naszą gminę, powiat i województwo w zawodach ogólnopolskich w
Zakopanem. Po raz kolejny organizację
tego przedsięwzięcia wsparli Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
Kadłubie, pan Stanisław Breguła i siostra

Janina Telega dyrektor DPS w Kadłubie. Uczestnicy tego wyjazdu bardzo dziękują sponsorom za pomoc i serce zawsze im przychylne, to dzięki nim mieli możliwość poprawienia swoich umiejętności, wyników i rozwoju społecznego.
Roman Bem

7

PO W IAT S T R Z E LE C K I
Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830
Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422,
fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Zarząd Powiatu Strzeleckiego

To oni wygrali!
Uczniowie kupujący w lutym bilety miesięczne w strzeleckim PKS
mogli wygrać bezpłatne bilety miesięczne szkolne na marzec 2016! Jak
zapowiadano w konkursie ogłoszonym w styczniu 2016 r. przez PKS
Strzelce Opolskie SA - datę losowania pięciu szczęśliwców wyznaczono
na 22 lutego br.
Oto ich nazwiska:
Weronika Łazińska - Księży Las
Tomasz Smyka - Zawadzkie
Sandra Pallus - Nogowczyce
Szymon Wołczański - Rozmierka
Michał Mulak - Piotrówka

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com

informuje

Bilety do odebrania w kasie PKS Strzelce Opolskie na Dworcu Autobusowym.
Zapraszamy do dalszego korzystania z naszych usług przewozowych.
Gratulujemy!

że w dniu 28 kwietnia 2016 roku o godzinie 9oo w siedzibie Starostwa Strzeleckiego
przy ul. Jordanowskiej nr 2, w pokoju nr 104A odbędzie się trzeci przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości Powiatu Strzeleckiego, położonej w Zawadzkiem przy ul.
Opolskiej nr 2, zabudowanej dwoma budynkami byłej szkoły zawodowej zrealizowanymi w
1968 roku: dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 1219,35 m2 i trzykondygnacyjnym o pow.
użytkowej 2354,31 m2.
Nieruchomość oznaczona jest numerami działek: 416/1, 416/7 i 370/2 o łącznej powierzchni 3,1178 ha, karta mapy 2. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość
oznaczona jest jako tereny usług oświaty, a działka nr 370/2 wraz z częścią działki nr 416/1
(łącznie pas o szerokości ok. 5 metrów wzdłuż ulicy Opolskiej), oznaczona jest symbolem
1/2 KDG – teren układu komunikacyjnego, ulica Opolska.
Obecnie opracowywany jest nowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Zawadzkie, w którym planuje się zmianę przeznaczenia na tereny usług publicznych (administracji,
oświaty, opiekuńczo-wychowawcze, zdrowia, kultury, łączności, sportu, opieki społecznej,
sądy, prokuratury, placówki szkolno-wychowawcze) oraz usługi pocztowe i obiekty bezpieczeństwa publicznego (areszty śledcze, obiekty obronności państwa itp.), jako uzupełnienie
przeznaczenia dopuszcza się mieszkania funkcyjne oraz usługi nieuciążliwe, w przypadku likwidacji usług publicznych obiekty i tereny te mogą być przeznaczone pod zabudowę usługową
lub mieszkaniową.
Nieruchomość jest wpisana w księdze wieczystej nr OP1S/00009498/8, bez obciążeń.
Obecnie nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem z siedzibą przy ul. Krótkiej nr 1. W przypadku wyłonienia nabywcy nieruchomości trwały zarząd zostanie wygaszony. W celu zbycia nieruchomości w dniu 5 listopada
2015 roku przeprowadzono drugi przetarg ustny, nieograniczony.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY
Informujemy o organizacji dyżuru
specjalisty ds. funduszy europejskich
Lokalnego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich (LPI) w Kędzierzynie-Koźlu

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl
Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail:centrumkultury@powiatstrzelecki.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 77 4636422, 77 4636337
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości
otrzymania wsparcia oraz zasad realizacji projektów doﬁnansowanych
ze środków Unii Europejskiej.
W razie pytań prosimy o kontakt z LPI w Kędzierzynie-Koźlu,
tel.: 77 472 50 39, 77 403 41 79
e-mail: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl

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

INFORMACJA W ZASIĘGU RĘKI !

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl
Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313
Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54; 77/ 461 23 20;
tel kom. 604 540 402
Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

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

Strzelce Opolskie dnia 01.03.2016r.

Wadium należy wpłacić do dnia 15 kwietnia 2015 r. na konto Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzelce Opolskie, na rachunek nr
52 8907 1089 2002 0090 0007 0006.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet
ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez sprzedającego – przepada.
Nabywca ponosi także koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (j.t. w Dz.U. z 2011 r. Nr 177
poz. 1054 ze zm.).
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 104A, telefon nr 77 4401 743.

Zdjęcia nieruchomości dostępne na stronie internetowej Powiatu Strzeleckiego www.powiatstrzelecki.pl. w zakładce „Starostwo”, „Nieruchomości” oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

STAROSTA STRZELECKI

Strzelce Opolskie, dnia 25.02.2016r.

stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.),
podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 01 marca 2016r. na
rzecz MUBEA AUTOMOTIVE Poland Sp. z o.o., 61-131 Poznań, ul. Abpa Antoniego
Baraniaka 88E, decyzji administracyjnej Nr 57/16 o zmianie pozwolenia Nr 260/15
z dnia 09 września 2015 na budowę:
-

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

Cena wywoławcza nieruchomości – 1 596 000,00 zł.
Minimalne postąpienie ceny – 15 960,00 zł
Wadium (płatne w pieniądzu) - 79 800,00 zł

dnia 8 marca 2016 r. (wtorek) w godzinach
9:00 – 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2.

dwóch hal produkcyjnych do produkcji części samochodowych: Mubea 1 wraz z
budynkiem biurowym i Mubea 2,
budynku portierni,
zbiornika podziemnego na wodę p.poż.,
dwóch parkingów dla samochodów osobowych na 40 i 257 miejsc,
układu dróg wewnętrznych i placów,

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w skład której wchodzą:
- sieć elektroenergetyczna oświetlenia terenu,
- cztery stalowe maszty ﬂagowe,
- trzy fundamenty pod zbiorniki z azotem, metanolem, agregatem wody lodowej,
- fundament pod urządzenie stacji redukcji gazu,
oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr: 29/27, 1/10,
29/28 obręb ewidencyjny Zimna Wódka oraz nr: 264/3, 265/3, 266/16 obręb ewidencyjny Olszowa, w gminie Ujazd, w części dotyczącej projektu budowlanego, w
zakresie rozwiązań architektoniczno-konstrukcyjnych i branżowych oraz zagospodarowania terenu, zgodnie z załączonym projektem zmian, na działkach jw.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich–Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211 (w godzinach pn. 7.30÷17.00,
wt.-czw. 7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00), zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją
sprawy.
z up. Starosty Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartograﬁi, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743,
744, 745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. wew.: 760, 761, 763.
Tel. +48 77 4401756
Wydział Organizacyjny
Wydział Komunikacji i Transportu:
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755,
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
756, 757, 758, 764
Prawo jazdy 706
Zespół Kontroli
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718 Tel. wew.: 705.
Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701

STAROSTA STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 25.02.2016 r. na
rzecz Pana Marcina Kłoska, decyzji nr 49/16 o pozwoleniu na budowę:
- budynku biurowo-handlowego,
- budynku magazynowego z częścią gospodarczą,
- 5 boksów na opał i sypkie materiały budowlane,
- fundamentu wagi najazdowej o skali ważenia 20 ton,
- utwardzenia powierzchni działki z 7 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, 2 miejscami dla samochodów ciężarowych i 1 miejscem dla
ładowarki,
- płyty na złom i opał z wagą i kontenerami,
- sieci odwodnienia terenu,
- sieci oświetlenia terenu,
- zbiornika przeciwpożarowego o poj. 100 m3 z punktem czerpania wody
gaśniczej,
w Leśnicy przy ul. Zdzieszowickiej, na działce ewid. nr 3990 obręb ewid. Leśnica, jednostka ewid. Leśnica-miasto, w ramach inwestycji „Budowa składu opału, składu materiałów budowlanych, punktu skupu złomu”.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212, (w godzinach pn.730÷1700,
wt.÷cz.730÷1530, pt. 730÷1400) można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją
sprawy.
z up. Starosty Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

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

PO W IAT S T R Z E LE C K I
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością przedstawiamy dwoje Jubilatów - mieszkańców naszego powiatu, którzy w ostatnim czasie
obchodzili okrągłe rocznice urodzin.

Pierwsza z nich to Pani Teresa Kierstein, pochodząca z Rozmierzy, a mieszkająca
w Kadłubcu. 29 lutego 2016 obchodziła 100-lecie urodzin!
Ma troje dzieci, pięcioro wnuków i dziewięcioro prawnuków!
Wprawdzie ostatnio nie chodzi, ale za to jest w znakomitej formie psychicznej, a czyta
jeszcze bez okularów! Jest bardzo pogodną, radosną osobą. Chętnie i barwnie opowiada o
swoim życiu i czyni to z poczuciem humoru.
W dniu tak wyjątkowym w domu Jubilatki roiło się od gości - tych bardziej i mniej
oficjalnych, członków rodziny i znajomych. A prawdziwe świętowanie rozpoczęła odprawiona w Jej domu Msza św.
W imieniu władz samorządu powiatowego i wszystkich mieszkańców Jubilatkę odwiedził Wicestarosta Janusz Żyłka - z gratulacjami, życzeniami i urodzinowym upominkiem.

Pan Jerzy Haberla, mieszkaniec Kielczy, 26 lutego świętował 90 urodziny.
W tym dniu z gratulacjami i urodzinowym upominkiem w imieniu całej społeczności
i władz samorządu powiatowego Jubilata odwiedzili: Starosta Strzelecki Józef Swaczyna
i Wicestarosta Janusz Żyłka.

Obojgu Jubilatom przekazujemy najserdeczniejsze
życzenia w imieniu redakcji:
dużo zdrowia, uśmiechu i jeszcze wielu lat
w jak najlepszym zdrowiu, bez trosk, pełnych słońca.

Marzec w Powiatowym Centrum Kultury

