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Spotykamy się 25 września w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich

N

a każdym z poprzednich Powiatowych Świąt
Chleba bawiliśmy przednio. Widać to zresztą na
zamieszczonych zdjęciach.
Miejmy nadzieję, że siódma z kolei impreza będzie co
najmniej równie udana. Nawet prognoza pogody zapowiada się nieźle.
Jak się rozsmakować w Powiecie Strzeleckim? Spróbować wszystkiego, co się da. Pysznego pieczywa, fanta-

stycznych wędlin. Miodu z naszych pasiek. Kołocza śląskiego. Swojskiego makaronu. Rodzimych serów. Kołocza
śląskiego. Potraw przygotowanych przez szefa Remigiusza
Rączkę. Placków smażonych przez Stowarzyszenie Kobiet
Żędowickich.
Organizatorzy, czyli Powiat Strzelecki wraz z Powiatowym Centrum Kultury, przygotował również coś dla ducha
(i dla oka, i dla ucha). Będą gwiazdki i gwiazdy, a wśród

nich najjaśniejsze: Mariusz Kalaga, Joanna Bartel i Doda.
Będą pokazy ogni sztucznych wieczorem.
A wcześniej – konkurs „Znam Powiat Strzelecki”!
Można wygrać 32-calowy telewizor, a Wielką Ściągę, czyli
50 pytań z odpowiedziami drukujemy na str. 4!
Szczegóły i wszystkie atrakcje
Powiatowego Święta Chleba – na plakacie
zamieszczonym na str. 8.

2

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

O świadczeniach
dla szpitali
- Po ostatnim Konwencie Starostów (15 września, w Opolu), już
więcej wiemy o świadczeniach dla
szpitali powiatowych w naszym województwie w najbliższym czasie –
mówi starosta Józef Swaczyna. – „Do
wzięcia” będzie 10 mln euro z funduszy europejskich – z konkretnym
przeznaczeniem na e-usługi w szpitalach, czyli poprawę infrastruktury informatycznej. Będzie też do podziału
100 mln złotych z przeznaczeniem
na dostosowanie szpitali do wymogów Ministerstwa Zdrowia – do końca 2017 roku. Nabór wniosków ma
rozpocząć się jeszcze w tym roku,
prawdopodobnie w IV kwartale. Tyle
tylko, że nowe przepisy wymagają
opiniowania przez wojewodę wszystkich inwestycji o wartości powyżej 2
mln złotych. Podstawą opinii ma być
sieć szpitali – której nadal nie ma, ale
która „ma być”. Kiedy – nie wiadomo.
- Kolejny problem, który omawialiśmy też związany jest z pieniędzmi. W sierpniu szefowa NFZ w
Opolu poinformowała nasz szpital,
że w tym roku NFZ nie będzie płacił za nadwykonania! Pierwszy raz w
historii dotarło do nas takie pismo. A
kto zapłaci? Szpital nie ma na to pieniędzy, ma oszczędzać, a więc ma za
to zapłacić samorząd powiatowy? My
też nie mamy – denerwuje się starosta. – Te problemy, z którymi borykają się szpitale i samorządy powiatowe
zostaną zawarte w dwóch stanowiskach po tym Konwencie: w jednym
będzie mowa o możliwości pozyskania środków UE do 2020 roku, w
drugim – pokazany problem braków
kadrowych w szpitalach, zarówno
dotyczy to obsady pielęgniarskiej,
jak i lekarskiej. Pewnym wyjściem
mogłoby być zatrudnianie kadry np.
z Ukrainy, ale procedura nostryfikacji
uprawnień do wykonywania zawodu
przez absolwentów zagranicznych
jest długa, a problem – palący.

Może to
Twoja zguba?
Biuro Rzeczy Znalezionych w
Starostwie Powiatowym w swoim
depozycie ma sporo przedmiotów. Są
i portfele z pieniędzmi, i rowery i telefony komórkowe, klucze i kluczyki
do samochodów.
Kontakt w/s odbioru rzeczy przez
osoby uprawnione pod numerem telefonu 77 4401759 w godzinach 8.0016.00 oraz w pokoju 312 Starostwa.

Jedź z Nami!

Podziękowania za plony
Jak co roku, na Górze św. Anny podczas
dożynek diecezjalnych, spotkali się rolnicy,
by dziękować za to, że wszyscy będziemy jeść
chleb z tegorocznych zbiorów - co podkreślał w
swoim wystąpienia starosta Józef Swaczyna.
A bp Andrzej Czaja wskazywał, że wszyscy
powinni dziękować Bogu - bez Jego błogosławieństwa rolnicy trudziliby się na darmo.
Wśród delegacji z całego regionu nie mogło
zabraknąć naszych - ze żniwnymi koronami.

Walne Zgromadzenie Związku Celowego „Jedź z nami!” odbyło się 7
września br. Przypomnijmy: Związek Celowy, w którego skład wchodzą
wszystkie gminy naszego powiatu oraz samorząd powiatowy powołany został,
by od początku 2017 roku realizować nałożone na samorządy zadania związane
z ustawą o transporcie publicznym. Tymczasem sytuacja się zmieniła - na ustawę przedłużono vacatio legis! Ustawa na pewno więc nie wejdzie w życie od 1
stycznia przyszłego roku.
Podczas Walnego Zgromadzenia podjęto dwie bardzo istotne uchwały. Po
pierwsze – po przedstawieniu przez prezesa PKS SA w Strzelcach Opolskich
oferty – ta firma została uznana za podmiot wewnętrzny w zamian za przekazanie Związkowi akcji, któremu na terenie powiatu strzeleckiego powierzona
zostanie, już bez przetargu, w trybie „In house”, funkcja operatora transportu publicznego. Jednak, jak wspomniano, vacatio legis przedłużono, na razie
strzelecki PKS będzie realizował przewozy uczniów do szkół.
Drugą istotną uchwałą podjętą na ostatnim Walnym Zgromadzeniu – było
przyjęcie regulaminu pracy zarządu i komisji rewizyjnej Związku, dzięki czemu będzie on mógł aplikować o środki zewnętrzne, m.in. z UE.
A nowe, ekologiczne, autobusy – o czym już kiedyś pisaliśmy na naszych
łamach – pojawić się mają w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckm jeszcze w
tym roku, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planami.

Delegacja z Soest była u nas

Nagroda im. Juliusza Ligonia dla DPS
prowadzonego przez Zgromadzenie Braci Szkół
Chrześcijańskich w Zawadzkiem

Z dwudniową wizytą gościliśmy (112 września br.) delegację samorządu
powiatowego z zaprzyjaźnionego
powiatu Soest, na czele ze starościną Evą Irrgang. Była to okazja nie
tylko do lepszego poznania się podczas spotkania z radnymi, członkami Zarządu Powiatu Strzeleckiego
oraz burmistrzami i wójtami naszych
gmin, ale także do pokazania tego, co
w naszym powiecie najciekawsze i
najlepsze.
W programie nie mogło więc zabraknąć zwiedzania Góry św. Anny,

z sanktuarium, Geoparkiem i Parkiem Krajobrazowym, ani najbardziej urokliwych zakątków Strzelec
Opolskich. Największym jednak
hitem wizyty stała się Strefa Aktywności Gospodarczej w Ujeździe - już
od momentu jej prezentacji podczas
spotkania w sali narad strzeleckiego
starostwa. Goście prosili burmistrza
Tadeusza Kaucha o wyjaśnienia i
szczegóły dotyczące jej funkcjonowania, a podczas objazdu strefy i
oglądania od wewnątrz kilku firm byli
wręcz zachwyceni.

13 września br. podczas uroczystej gali w auli Wydziału Teologicznego w
Katowicach wręczono tegoroczne „laury ligoniowe”, które od samego początku honorowały wartości chrześcijańskie i patriotyczne. Nagroda Ligonia to
najstarsza regionalna nagroda w Polsce. W tym roku nagrody wręczano już po
raz 43! Czynił to w imieniu kapituły abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki.
W gronie trzech laureatów, obok biskupa Stefana Cichego, emerytowanego
biskupa legnickiego i kompozytora Henryka Jana Botora, który skomponował
m.in.. Mszę na tegoroczne Światowe Dni Młodzieży, znalazł się Dom Pomocy
Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych
Intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich
w Zawadzkiem. Laudację wygłosił Zdzisław Siewiera.
Serdecznie gratulujemy – a więcej o nagrodzie dla DPS Zgromadzenia Braci w Zawadzkiem i samej laudacji – w następnym numerze, już za tydzień.

Europejski Tydzień Sportu w ZSS w Kadłubie
Uczniowie, grono pedagogiczne i
dyrektor ZSS w Kadłubie postanowili w aktywny sposób uczestniczyć
w Europejskim Tygodniu Sportu.
Zorganizowano zawody sportowe na
szkolnym boisku. Każdy uczeń mógł
wystartować w dostosowanej do
jego możliwości dyscyplinie. Na zakończenie tego dnia rozegrano mecz
piłki nożnej pomiędzy uczniami a absolwentami szkoły - po wyrównanej
grze uczniom udało się strzelić gola

i tym sposobem wygrali 1:0. Następnego dnia odbył się szkolny finał jeździecki. Uczniowie uczestniczący od
początku tego roku w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach
„Grantów Edukacyjnych Powiatu
Strzeleckiego” mogli pokazać nabyte
w ciągu roku umiejętności jazdy konnej. Zajęcia te cieszyły się ogromną
popularnością wśród uczniów, jednak
do ścisłego finału zakwalifikowało
się sześciu adeptów sztuki jeździe-

ckiej, którzy musieli przejechać parkur wykonując indywidualny test
sprawności, a następnie samodzielnie przejechać po wyznaczonym torze. Jako organizatorzy dziękujemy
za pomoc szczególnie właścicielom
i pracownikom Rancza Gienia ze
Strzelec Opolskich, zaangażowanym
wolontariuszom Marcie i Dawidowi
z CKZiU oraz panu Waldemarowi
Gaidzie za wsparcie i przychylne nastawienie do naszych inicjatyw.
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OFERTY PRACY

NATURA?
JESTEM NA TAK! :)

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
MŁODSZY INSTRUKTOR DZIAŁU

Rok szkolny 2016/2017 dla
niektórych uczniów naszej szkoły
zaczął się nieco inaczej niż zwykle. Mianowicie wzięliśmy udział
w projekcie „Kreatywni, aktywni,
efektywni na nowoczesnym rynku
pracy“ który miał na celu pokazanie nam - młodym ludziom, jak
ważna jest przyroda w życiu człowieka i ile może mu zaoferować. W projekcie
oprócz nas udział wzięli młodzi ludzie z Niemiec i Holandii.
To, że nie było nas na lekcjach, które odbywały się w szkole, nie znaczy,
że próżnowaliśmy. Wręcz przeciwnie! Braliśmy udział w różnych zajęciach,
między innymi na uniwersytetach we Wrocławiu i Opolu. Zajęcia polegały na
przeprowadzaniu różnych doświadczeń chemicznych i biologicznych.
Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu mieliśmy okazję samodzielnie zasadzić własną rosiczkę w warunkach laboratoryjnych, a także wyizolować DNA z warzyw i owoców.
Na Wydziale Chemii
Uniwersytetu Opolskiego
mogliśmy poznać różne zastosowania miodu i
wosku pszczelego. Mieliśmy możliwość zrobienia
własnej pomadki z wosku
pszczelego, a także balsamu do ciała.
Odwiedziliśmy również gospodarstwo agroturystyczne i stadninę koni,
w której prowadzone są zajęcia hipoterapii (rehabilitacja niepełnosprawnych
osób, w których główną rolę odgrywają konie). Było dla nas miłym zaskoczeniem, gdy dowiedzieliśmy się ile korzyści przynosi taka rehabilitacja. Mogliśmy to odczuć na własnych mięśniach!
Projekt ten był bardzo dobrym czasem dla każdego uczestnika. Mimo różnorodności kultur i obyczajów, mogliśmy pogłębić swoją wiedzę na temat tego,
co oferuje nam przyroda, a także mieliśmy okazję nawiązać relacje z naszymi
rówieśnikami z zagranicy. Po odbyciu różnorakich zajęć, jakie oferował nam
udział w projekcie, część z nas myśli o studiowaniu biotechnologii lub innych
kierunków związanych z przyrodą.
Bardzo się cieszymy, że mieliśmy możliwość wzięcia udziału w tym projekcie i odkrycia nowego oblicza natury, która może nam zapewnić dobrą pozycję
na nowoczesnym rynku pracy. Warto się zainteresować!
Magdalena Szczepaniak
uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich

SERDECZNIE WITAMY! HERZLICH WILLKOMMEN!
Tymi słowami uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przywitają się na projekcie międzynarodowym w Trójmieście, który zacznie
się już 19 września. Przybędą jeszcze cztery grupy z Niemiec, Rosji i
Polski, więc będzie nas dużo, pojawi
się też dużo więcej obcych słów.
W takim międzynarodowym
gronie klub uczniowski Activa będzie nad Bałtykiem realizował projekt „Sport, Spiel, Spannung, Spaß”.
To wszystko dzięki PNWM –
Polsko Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, która finansuje większość
naszych kosztów: noclegi w schroni-

sku młodzieżowym w Gdańsku, wyżywienie i atrakcje, których będzie
sporo. Tylko podróż musimy opłacić
sami, a właściwie nasi rodzice.
Cieszymy się, że po kilkuletniej przerwie w realizacji projektów
międzynarodowych, nasz wspólny
pomysł został zaakceptowany do finansowania. Nie było łatwo, ale trud
opiekunki klubu Activa wielokrotnie
biorącej udział w szkoleniach PNWM
w końcu został nagrodzony. Dzięki
temu aktywni członkowie klubu ciekawie spędzą czas w międzynarodowym towarzystwie.
Danuta Schmidt-Winnicka

MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie wyższe magisterskie (kierunek: resocjalizacja, praca socjalna, pedagogika, psychologia)
- wykształcenie średnie, wyższe
- wykształcenie średnie, - mile widziane doświadczenie
- biegła znajomość j. niemieckiego
- wykształcenie min. średnie, - prawo jazdy kat. B
- obsługa komputera, - komunikatywność

RECEPCJONISTKA
KAMIEŃ ŚLĄSKI
SPEDYTOR
KOTULIN
		
PRACOWNIK BIUROWY
GRODZISKO
		
SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
SPRZEDAWCA - MAGAZYNIER
ZAWADZKIE
		
		
SPRZEDAWCA (ORZECZENIE
STRZELCE OPOLSKIE
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI) 		
KELNER- BARMAN
KAMIEŃ ŚLĄSKI
		
KUCHARZ
KAMIEŃ ŚLĄSKI
		
KUCHARZ
KOLONOWSKIE
KUCHARZ/KA
GÓRA ŚW. ANNY
/ POMOC KUCHENNA
PRACOWNIK OCHRONY
STRZELCE OPOLSKIE
BRUKARZ
STRZELCE OPOLSKIE /
WG ZLECEŃ
		
MURARZ
NIEZDROWICE /
WG ZLECEŃ
PRACOWNIK BUDOWLANY
JEMIELNICA /
WG. ZLECEŃ
ROBOTNIK BUDOWLANY
ROZMIERZ / WG. ZLECEŃ
MURARZ – TYNKARZ
STRZELCE OPOLSKIE /
WG ZLECEŃ
		
		
POMOC PRZY WYMIANIE OPON
KADŁUBIEC
		
MECHANIK SAMOCHODOWY
STRZELCE OPOLSKIE
		
POMOCNIK LAKIERNIKA /
LEŚNICA
LAKIERNIKA
KIEROWCA C+E
TRANSPORT
MIĘDZYNARODOWY
KIEROWCA C+E
STRZELCE OPOLSKIE
		
TOKARZ W METALU
STRZELCE OPOLSKIE
		
SPAWACZ METODĄ MIG/MAG
ZAWADZKIE
OPERATOR CNC
STRZELCE OPOLSKIE
		
		
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
OLSZOWA
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
STRZELCE OPOLSKIE /
WG ZLECEŃ
OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI STRZELCE OPOLSKIE /
WG ZLECEŃ
OPERATOR ŻURAWIA
STRZELCE OPOLSKIE
		
OPERATOR EKSTRUDA
STRZELCE OPOLSKIE
		
		
INSTRUKTOR NAUKI JAZDY
STRZELCE OPOLSKIE
SKŁADACZ OKIEN
STRZELCE OPOLSKIE
		
KROJCZY
OLSZOWA
		
		
FRYZJER
STRZELCE OPOLSKIE
KOSMETYCZKA
STRZELCE OPOLSKIE
		

-

wykształcenie średnie, - obsługa komputera
prawo jazdy kat. B
mile widziane uprawnienia na wózek jezdniowy
mile widziane doświadczenie
książeczka sanepidowska
wykształcenie zawodowe, - obsługa kasy fiskalnej
aktualne badania lekarskie
wykształcenie zawodowe, - doświadczenie
aktualne badania lekarskie, - ustalanie menu kuracjuszy
wykształcenie zawodowe - kierunkowe
książeczka sanepidowska

-

obsługa komputera, - mile widziane doświadczenie
wykształcenie zasadnicze zawodowe – budowlane
doświadczenie w branży budowlanej
prawo jazdy kat. B
wykształcenie zasadnicze zawodowe
doświadczenie przy pracach murarskich
praca w zespole

-

doświadczenie, - aktualne badania wysokościowe
wykształcenie zawodowe
czytanie rysunków technicznych, - obsługa niwelatora,
aktualne badania wysokościowe
min. 2 lata pracy na budowie
wykształcenie zawodowe, - podstawy mechaniki
mile widziane doświadczenia
wykształcenie zawodowe mechaniczne
prawo jazdy kat. B, - mile widziane doświadczanie
doświadczenie

-

prawo jazdy C+E
kurs na przewóz rzeczy, - badania
prawo jazdy C+E, - mile widziane HDS
karta kierowcy, - mile widziane doświadczenie
wykształcenie zasadnicze zawodowe
kilkuletnie dośw. w pracy przy stali nierdzewnej
wykszt. zawodowe, - czytanie rysunku technicznego
gotowość do pracy w ruchu ciągłym,
upr. do obsługi wózków widłowych
mile widziane doświadczanie
możliwość przeszkolenia na terenie zakładu pracy

-

wykształcenie zawodowe,
uprawnienia operatora, - min. rok doświadczenia
wykształcenie min. zawodowe, - upr. II ż
min. rok doświadczenia
wykształcenie min. zawodowe
doświadczenie w branży Automotive na stanowisku operatora lub ustawiacza
komunikatywna znajomość j.niemieckiego
uprawnienia instruktora
wykształcenie zawodowe
mile widziane dośw. w branży okienno-roletowej
wykształcenie zawodowe
mile widziane doświadczenie
umiejętność trasowania i krojenia skór tapicerskich
wykształcenie zawodowe kierunkowe
wykształcenie średnie kosmetyczne lub wyższe
mile widziane doświadczenie

-

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W STRZELCACH OPOLSKICH, UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 3, TEL. 77 4612701,
mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
informuje, że od 1 września 2016
trwa bezpłatne kształcenie dorosłych w formie:

• liceum ogólnokształcącego
• kwalifikacyjnego kursu zawodowego – produkcja wyrobów cukierniczych w zawodzie cukiernik

Pozostały ostatnie wolne miejsca!

Zapraszamy zainteresowanych do sekretariatu szkoły oraz na stronę internetową www.ckziu-strzelce.pl
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Konkurs „Znam Powiat Strzelecki”

Tego jeszcze nie było! Jest konkurs organizowany przez Powiat Strzelecki i jest główna nagroda - 32-calowy telewizor! Jest też Wielka Ściąga, czyli 50 pytań wraz z odpowiedziami!
Trzeba mieć też trochę szczęścia. Każdy pełnoletni mieszkaniec powiatu strzeleckiego, który chce wziąć udział w konkursie, musi do urny wrzucić zgłoszenie z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania i numerem PESEL i liczyć, że zostanie wylosowany (przez „sierotkę” wybraną spośród publiczności) do dziesiątki, która odpowiadać będzie na trzy
pytania. Tyle liczy pierwsza runda. Jeśli w tym czasie nie uda się wyłonić zwycięzcy – będą pytania dodatkowe. Tych już nie ma w Wielkiej Ściądze, która opublikowana jest również
(podobnie jak cały Regulamin konkursu) na stronie internetowej Powiatu Strzeleckiego, na FB i będzie również dostępna w niedzielę, przy urnie na zgłoszenia, 25 września w Parku
Miejskim w Strzelcach Opolskich.
Każdy zgłoszony uczestnik musi być również w Parku Miejskim w godzinach 18.00 – 19.00, czyli wtedy, gdy będzie przeprowadzony konkurs. Dla wszystkich odpowiadających na
scenie mamy też nagrody pocieszenia – makaron „Śląski Bifej”, a także 5 rodzinnych wejściówek do JuraParku w Krasiejowie i 5 wejściówek do Parku Miniatur w Olszowej.
Życzymy szczęścia i dobrej zabawy!

Wielka Ściąga, czyli 50 pytań wraz z odpowiedziami!
1.
2.

Hasło promujące Powiat Strzelecki brzmi…
POWIAT STRZELECKI - 744 km2 wrażeń
Ile gmin funkcjonuje w obrębie granic powiatu
strzeleckiego?
SIEDEM:
Strzelce Opolskie, Izbicko, Zawadzkie, Kolonowskie, Leśnica,

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

Ujazd, Jemielnica

Czy przed 1945 rokiem powierzchnia Powiatu Strzeleckiego była większa czy mniejsza niż obecnie?
WIĘKSZA, granice powiatu obejmowały również część dzisiejszego powiatu krapkowickiego

Od ilu lat powiaty funkcjonują w obecnym kształcie?
Od 17 lat, czyli od 1 stycznia 1999 roku, na mocy ustawy z 1998
roku.

„Metalówa” to dawna potoczna nazwa największej
szkoły w powiecie strzeleckim. Jak brzmi jej oficjalna nazwa?
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO w Strzelcach Opolskich
Rozszyfruj skrót SSM. Podpowiedź: obiekt funkcjonuje w Górze Świętej Anny.
SCHRONISKO SZKOLNO-MŁODZIEŻOWE w Górze Świętej Anny
Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich nosi
imię…
PRAŁATA JOSEFA GLOWATZKIEGO
Które to z kolei Powiatowe Święto Chleba?
SIÓDME
Pierwszy numer dwutygodnika „Powiat Strzelecki” ukazał się w roku…
2003 – w grudniu, przed Świętami Bożego Narodzenia
Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
ma dwie filie. W jakich miejscowościach?
W LEŚNICY i W SZYMISZOWIE
Tegoroczne Święto Chleba odbywa się pod hasłem… - jakim?
ROZSMAKUJ SIĘ W POWIECIE STRZELECKIM
Na Górze św. Anny od kilkuset lat funkcjonuje Zakon Franciszkanów. Z którego wieku pochodzi akt
fundacyjny?
Z XVII – dokładnie z 1657 roku
Jak inaczej zwie się Góra św. Anny?
GÓRA CHEŁMSKA
Z czego robi się tradycyjny chleb? - podaj cztery
podstawowe składniki
MĄKA, WODA, SÓL, ZAKWAS
Co to jest „żymła”?
BUŁKA
Czy „wieniaczka” to „woniaczka”?
TAK, to ozdoba przypinana uczestnikom dożynek
Jakim podstawowym składnikiem różni się żymlok
od krupnioka?
W SKŁAD ŻYMLOKA wchodzi bułka, w skład KURPNIOKA – kasza
Kompot można ugotować z wołków czy wieprzków?
Z WIEPRZKÓW – czyli agrestu
Piec do wypiekania chleba po śląsku to…
WIELOCH
„Plackorze” lub „plakoni” – tak dawniej nazywano mieszkańców jednej z miejscowości naszego powiatu – której?
ŻĘDOWIC

21. Najsławniejszy kompozytor pochodzący z powiatu
strzeleckiego, autor „Gaude Mater Polonia” to…
WINCENTY Z KIELCZY
22. Gdzie odbywa się co roku Jarmark Cysterski?
W JEMIELNICY
23. Która gmina jest gospodarzem dorocznego wojewódzkiego konkursu gawędziarskiego pn. „Śląskie
Beranie”?
IZBICKO
24. Która z gmin naszego powiatu może poszczycić się
największą powierzchnią lasów?
KOLONOWSKIE – lasy zajmują 70,5% jej powierzchni
25. Czy ujazdowskie Targi Panieńskie odbywały się
również przed II wojną?
TAK, pierwsze Targi Panieńskie w Ujeździe odbyły się w roku
1928

26. Płaskorzeźba symbolicznego Ikara na jednym z
wapienników upamiętnia tragiczną śmierć lotnika.
W jakiej miejscowości można ją zobaczyć?
W LIGOCIE DOLNEJ
27. Znajdujący się w Szczepanku drewniany kościółek
został przeniesiony tu w roku 1960 z jednej miejscowości w województwie opolskim. Której?
Z POLSKIEJ NOWEJ WSI
28. Ile rezerwatów znajduje się na terenie powiatu
strzeleckiego?
SIEDEM:
Rezerwat ścisły Ligota Dolna, Rezerwat częściowy Góra św. Anny,
Rezerwat częściowy Boże Oko, Rezerwat częściowy Grafik, Rezerwat Biesiec, Rezerwat częściowy Płużnica, Rezerwat Tęczynów

29. W jednej ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki, można nauczyć się języka chińskiego. W której?
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
w Strzelcach Opolskich
30. Ciasto znane wszystkim, a wpisane na listę produktów
tradycyjnych, to „kolocz śląski” czy „kołacz śląski”?
KOŁOCZ ŚLĄSKI
31. W jakiej miejscowości naszego powiatu można co
roku podziwiać konie rasy śląskiej?
W PORĘBIE – podczas Regionalnego Przeglądu Koni Rasy
Śląskiej

32. Czy Johann Wolfgang Goethe kiedykolwiek odwiedził teren powiatu strzeleckiego?
NIEZUPEŁNIE – tylko przejeżdżał drogą z Wrocławia i Opola
przez Strzelce Opolskie, w czasie swojej podróży z hr. Fryderykiem
Wilhelmem von Redenem i hr. Filipem Colonną przez Śląsk (w
stronę Tarnowskich Gór) w 1791 roku

33. Nazwa miejsca, gdzie znajduje się źródełko, słynące wodą uzdrawiającą choroby oczu?
STUDZIONKA – w Ujeździe
34. Skąd wzięła się nazwa miejscowości Zawadzkie?
OD NAZWISKA PIERWSZEGO ZARZĄDCY
HUTY – FRANZA von ZAWADZKY
35. Źródełko „zgody i miłości” znajduje się w…
W SPÓROKU, w gminie Kolonowskie
36. „Siedem źródeł” to niezamarzające źródełko krasowe, w pobliżu drogi z Poręby do Leśnicy, a zarazem początek potoku. Podaj jego nazwę.
PADÓŁ lub CEDRON
37. „Zameczek myśliwski”, w którym mieści się dziś
siedziba Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i
Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnospraw-

nych Intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich wybudowany
został przez hr. Andrzeja Renarda. Kiedy?
W XIX w., konkretnie – w 1856 roku
38. Z jakim niemieckim powiatem Powiat Strzelecki
ma podpisaną umowę partnerską?
Z POWIATEM SOEST, leżącym w landzie Nadrenia Północna-Westafalia

39. Jemielnica leży na jednym z ważnych szlaków pielgrzymkowych i zarazem turystycznych. Jak się on
nazywa?
SZLAK CYSTERSKI, wytyczony na terytorium całej Europy, obejmujący klasztory zakonu cystersów, także w Polsce, powołany do istnienia w ramach programu Europejskich Dróg Kulturowych

40. Franciszkanin ks. Leopold Moczygemba zainicjował emigrację Ślązaków do Stanów Zjednoczonych
w XIX wieku, uważany jest również za założyciela
miejscowości Panna Maria w Teksasie. Ale urodził się
w jednej z miejscowości naszego powiatu – której?
W PŁUŻNICY WIELKIEJ
41. Kto jest twórcą projektu Pomnika Czynu Powstańczego na Górze św. Anny?
XAWERY DUNIKOWSKI (1875 -1964)
42. Co łączyło ze Strzelcami Opolskimi Marylin Monroe i Audrey Hepburn?
BUTY – obydwie chodziły w butach firmy GABOR, której założyciel Pius Gabor, szewc, pochodził ze Strzelec Opolskich

43. „Kołaczyk” lub „kołoczyk” to mały kawałek kołocza śląskiego czy drożdżówka?
DROŻDŻÓWKA
44. Najstarszy drewniany kościółek w powiecie strzeleckim pochodzi z 1505 roku. O którym mowa?
TO KOŚCIÓŁ pw. ŚW. BARBARY w STRZELCACH OPOLSKICH, dziś kościół cmentarny
45. Ile parków krajobrazowych znajduje się na terenie
powiatu strzeleckiego?
JEDEN – to Park Krajobrazowy Góra Św. Anny, utworzony w
1988 roku, zajmuje obszar 5050 ha, pomiędzy miastami Leśnica,
Gogolin, Strzelce Opolskie, Ujazd, Zdzieszowice

46. Ile muzeów funkcjonuje na terenie powiatu strzeleckiego?
JEDNO - Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny
(oddział Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu), otwarte w 1965
roku; w obecnej siedzibie - budynku „Domu Polskiego” na terenie
Góry Świętej Anny mieści się od 1980 roku

47. Z czym kojarzy się nazwa „Johanneum”?
Z BUDYNKIEM, W KTÓRYM DZIŚ MIEŚCI SIĘ
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W STRZELCACH OPOLSKICH, wybudowanym w 1871
roku z przeznaczeniem na gimnazjum, ze środków przekazanych
przez Johannesa von Renarda – dawna nazwa obiektu wywodzi się
od jego imienia

48. „Choleraberg” – gdzie znajduje się to miejsce?
W KADŁUBIE – pamiątkowy kamień na miejscu dawnego
cmentarza cholerycznego upamiętnia ofiary epidemii z 1873 roku

49. W ilu miejscowościach naszego powiatu można zobaczyć jeszcze macewy – na dawnych cmentarzach
żydowskich?
W DWÓCH - w Leśnicy i w Niezdrowicach
50. Ilu radnych wchodzi w skład Rady Powiatu Strzeleckiego?
DZIEWIĘTNASTU
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Kobiety z OSP Raszowa Mistrzyniami Polski!

W dniach 16-18.09.2016 r. w Polanicy Zdrój odbyły się V Ogólnopolskie
Zawody Sportowo-Pożarnicze wg. Regulaminu CTIF. Do zawodów zakwalifikowały się trzy drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej z Raszowej, w klasyfikacji
generalnej wszystkie zajęły miejsca na podium: Kobieca Drużyna Pożarnicza
(grupa A) – 1 miejsce, zdobywając po raz pierwszy tytuł Mistrza Polski, Kobieca Drużyna Pożarnicza (grupa B) – 2 miejsce, sekcja męska (grupa A) – 3
miejsce. Na zawodach drużyny musiały się również zmierzyć w konkurencji
musztra, gdzie wszystkie drużyny OSP Raszowa zdobyły drugie miejsca. To
ogromny sukces!
W zawodach wystartowały drużyny, które zdobyły pierwsze miejsce w
swojej kategorii w zawodach szczebla powiatowego i wojewódzkiego oraz trzy
najlepsze drużyny w każdej kategorii z ostatnich Mistrzostw Polski.
Drużyny do zawodów przygotowywały się od października ubiegłego roku
br. trenując po kilka razy w tygodniu. Ile potu zostało wylanego na treningach
wiedzą najlepiej Ci, którzy ćwiczyli, ale warto było! Pragnę podziękować
wszystkim zawodnikom i trenerom za zaangażowanie i determinację w dążeniu
do celu. Jest to kolejny ogromny sukces po Mistrzostwach Polski z 2008, 2011
i 2012 roku, gdzie drużyny OSP Raszowa zajęły również miejsca na podium.
Wyjazd na zawody był możliwy dzięki wsparciu finansowym następujących
instytucji i firm: Urząd Miejski w Leśnicy, Bank Spółdzielczy w Leśnicy, Jokey

Plastik Blachownia Sp. z o.o., ELIN
- Arkadiusz Miszkiewicz, K&K Hydrobud – Krzysztof Klein, Starostwo
Powiatowe w Strzelcach Op., Zarząd
Oddziału Wojewódzkiego Z OSP RP
w Opolu.
Pragnę serdecznie podziękować
wszystkim sponsorom za pomoc,
bez tego wsparcia nasz sukces był
by niemożliwy – mówi Prezes OSP
Raszowa Marcin Murlowski, po raz
kolejny podkreślam, że jest to nasz
wspólny sukces!!! Dziękuję również
naszym kibicom, Komendantowi Powiatowemu PSP w Strzelcach Op. st.
bryg. Wojciechowi Lisowskiemu oraz
Staroście Strzeleckiemu Józefowi
Swaczyna za obecność, życzliwość i

wspaniały doping! Za zdobyte miejsca drużyny otrzymały czek o łącznej
wartości 25 000 zł do wykorzystania
na zakup sprzętu i umundurowania,
obuwie, koszulki oraz puchary, dyplomy i medale.
Drużyny wystartowały w składnie:
Sekcja Czynna (grupa A): Tomasz Kosubek, Andrzej Zawadzki,
Szczepan Kubica, Piotr Murlowski,
Bartłomiej Zieliński, Kamil Wieczorek, Marek Ocipinski, Grzegorz
Reinert, Rafael Kolender, Piotr Markieton.
Kobieca Drużyna Pożarnicza
(grupa B): Ruta Młyńska, Maria Reinert, Ewa Wroczyńska, Anna Win-

kler, Małgorzata Zielińska, Gabriela
Słabiak, Aleksandra Sznicer, Renata
Smiatek, Urszula Murlowska, Teresa
Murlowska.
Kobieca Drużyna Pożarnicza
(grupa A): Magdalena Słabiak, Sabina Kosubek, Aneta Zawadzka, Teresa
Polewka, Lidia Murlowska, Alicja
Zgodzaj, Monika Tomanek, Beata Pakosz, Aleksandra Krahl, Iwona Galus.
Kolejny sprawdzian już za rok
podczas Międzynarodowej Olimpiady Pożarniczej CTIF, która odbędzie
się w lipcu 2017 roku w Villach w
Austrii.
Marcin Murlowski
- Prezes OSP Raszowa

Dzieje się na drogach, i to sporo
Sieć dróg powiatowych i ich stan to dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu bardzo istotny temat. W każdym numerze jak to Państwo zdążyli zauważyć, pokazujemy mniejsze i
większe zadania - prace które zostały już zrealizowane i te, które dopiero sie rozpoczęły. W tym numerze kolejna „porcja” relacji.
Przebudowa skrzyżowania dróg
powiatowych 1815 O Izbicko –
Grodzisko i 1825 O Izbicko – Ligota Czamborowa – DK 94 w m.
Izbicko”
Koszt – 74.718,08 zł
Wykonano remont nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1427,25 m2
wraz z wykonanie oznakowania poziomego
Inwestycja zrealizowana wspólnie z
Gminą Izbicko

Remont chodnika na skrzyżowaniu
dróg powiatowych 1809 O i 1850 O
w m. Otmice ul. Zawadzkiego i ul.
Kościuszki
Koszt – 13.793,29 zł
Wykonano remont chodnika z obniżeniem dla potrzeb wykonania przejścia
dla pieszych z wysepką (azylem), wykonano nowe przejście dla pieszych
Mieszkańcy Szymiszowa doczekają się wreszcie upragnionego chodnika. Trwa
przetarg na zadanie pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1820 O
Szymiszów – Rożniatów w m. Szymiszów ul. Dworcowa – Etap I
Chodnik powstanie na odcinku 387 m wraz z ściekiem, z przebudową zatoki
autobusowej; odcinek od skrzyżowania z drogą do wysypiska odpadów komunalnych do istniejącej zatoki autobusowej przy szkole
Inwestycja realizowana wspólnie z Gminą Strzelce Opolskie

Przebudowa chodnika w ciągu
drogi powiatowej 1455 O Olszowa
- Ujazd w m. Stary Ujazd ul. Czterdziestolecia
Koszt – 79.365,10 zł
Wykonano przebudowę starego chodnika o nawierzchni bitumicznej, konstrukcja nowego chodnika z kostki
brukowej betonowej, długość 369 m
od skrzyżowania z ul. Cmentarną do
skrzyżowania z ul. Młyńską
Inwestycja zrealizowana wspólnie z
Gminą Ujazd.
W trakcie realizacji jest również zadanie II etapu przebudowy chodnika
wzdłuż ej samej drogi powiatowej.

Koszt tego zadania to 42.033,49 zł. Przewidziano przebudowę starego chodnika o nawierzchni bitumicznej, konstrukcję nowego chodnika z kostki brukowej
o dł. 171 m - od skrzyżowania z ul. Chopina do posesji nr 46.

Temat inwestycji drogowych w powiecie strzeleckim – w perspektywie finansowej do
2020 - poruszony został również podczas spotkania wicestarosty Janusza Żyłki i burmistrza Zawadzkiego Mariusza Stachowskiego z Marszałkami Województwa Opolskiego
Andrzejem Bułą i Szymonem Ogłazą.
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością
przedstawiamy dziś Państwu
grono Jubilatów - mieszkańców naszego powiatu, którzy w
ostatnim czasie obchodzili swoje
okrągłe urodziny, a wśród nich
jest 95-latka! Z okazji tak wyjątkowych rocznic z gratulacjami,
życzeniami i okolicznościowymi
upominkami pospieszyli do Nich
przedstawiciele władz samorządu
powiatowego, przekazując również życzenia w imieniu całej naszej społeczności.
Wszystkim Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia
wielu lat - szczęśliwych i w dobrym zdrowiu.

Pan Teodor Rzepka, mieszkanie Strzelec Opolskich, 90 urodziny
świętował 10 września br. W dniu urodzin gratulacje i życzenia przekazali Mu starosta Józef Swaczyna i Waldemar Gaida, członek Zarządu.
Pani Bronisława Pandel, mieszkanka Jemielnicy „dziewięćdziesiątkę” obchodziła 12 września br. Z życzeniami i gratulacjami odwiedził Ją starosta Józef Swaczyna.
Pani Gertruda Koik, mieszkająca w Spóroku, swój jubileusz 95-lecia obchodziła 14 września br. Z tej okazji życzenia i upominek przekazał Jej wicestarosta Janusz Żyłka.
Pani Jadwiga Müller, mieszkanka Gąsiorowic, 90 urodziny świętowała 18 września br. W jubileuszu z życzeniami pospieszył do Niej
wicestarosta Janusz Żyłka.
Pan Jan Stania, mieszkaniec Zalesia Śl., okrągłe 90 urodziny obchodził 15 września br. Gratulacje i życzenia przekazał Jubilatce wicestarosta Janusz Żyłka.
Pani Maria Kapinowska, mieszkająca w Leśnicy, jubileusz 90-lecia świętowała 18 września. W gronie jubileuszowych gości znaleźli się
również Waldemar Gaida, członek Zarządu, burmistrz Leśnicy Łukasz
Jastrzembski oraz Jolanta Osuch, dyrektor DPS.

Pan Jan Stania 90 lat skończył 15 września br.

Pani Gertruda Koik 95 lat skończyła 14 września br.

Pani Maria Kapinowska 90 lat skończyła 18
września br.

Pani Jadwiga Müller 90 lat skończyła 18 września br.

Pan Taeodor Rzepka 90 lat skończył 10 września br.

Pani Bronisława 90 lat skończyła 12 września br.

Październik w Powiatowym Centrum Kultury
Imprezy

8 października, godz. 18:00 – Koncert Zbigniewa Wodeckiego wraz z zespołem, wstęp płatny /sala widowiskowa/
23 października, godz. 16:00 – spektakl teatralny dla dzieci pt.: „Nadchodzi
Pipi”, wstęp płatny /sala widowiskowa/
29 października, godz. 16:00 – 19:00 – bal przebierańców dla dzieci w
wieku 6-12 lat;
poniedziałki i czwartki, godz. 16:00 – Szkoła Rodzenia, grupowe spotkania
dla kobiet ciężarnych od 21 tygodnia ciąży, WSTĘP WOLNY;
wtorki 17:00 – 18:00 - Warsztaty tańca towarzyskiego dla dzieci z grupy
średniozaawansowanej; czas realizacji zajęć : od 13 września 2016 r. do końca czerwca 2017 r.; WSTĘP PŁATNY /sala widowiskowa/
			
wtorki i czwartki, godz. 16:00 – 18:00 – Warsztaty teatralne dla dzieci organizowane w ramach konkursu grantowego „Opolskie EDUKO 2016”;
środy, godz. 18:00 - Aerobik dla Seniorów; projekt finansowany ze środków
programu grantowego Fundacji GÓRAŻDE – „Aktywni w Regionie”; czas
realizacji zajęć od 14.09 do luty 2017 r.; grupa zamknięta;
środy, 19:00 – zajęcia z ZUMBY; czas realizacji zajęć: każda środa od
14.09.2016 r.; WSTĘP PŁATNY,
środy, godz. 17:00 i 18:00 – zajęcia z języka angielskiego dla dzieci z kl.
I – III szkół podstawowych; WSTĘP PŁATNY: 5 zł/ 1 zajęcia ;
piątki, godz. 17:00 – warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 7 – 12 lat,
WSTĘP PŁATNY: 5 zł/ 1 zajęcia ;
październik - Wystawa „Odkurzona przeszłość - zapomniane skarby mieszkańców Powiatu Strzeleckiego” - druga edycja /Regionalna Izba Tradycji/
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Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830
Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422,
fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl
Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com

Spotkania z teatrem
i Fit-seniorki czyli relacja
z projektów w PCK-u
W
Powiatowym
Centrum Kultury trwa
obecnie realizacja dwóch
projektów. Pierwszym z
nich jest projekt „Aerobik dla Seniorów” finansowany w ramach programu grantowego Fundacji GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie
w roku 2016. Projekt przeznaczony jest dla grupy 20 Pań w wieku 50+ . Celem projektu
jest aktywizacja seniorów mieszkających w powiecie strzeleckim i promocja wśród nich
zdrowego trybu życia. Chcielibyśmy zachęcić osoby starsze do zmiany sposobu funkcjonowania, zmobilizować je do wyjścia z domu, spotkania się z innymi i włączenia
do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Zajęcia odbywają się cyklicznie raz w
tygodniu i będą trwać do lutego 2017 roku. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem
wśród naszych Fit Seniorek.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl
Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail:centrumkultury@powiatstrzelecki.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 77 4636422, 77 4636337
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel. 77 4615216
e-mail: zpolesnica@gmail.com
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl
Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Drugi projekt to „Nie – zastępcza kultura”. Projekt realizowany w ramach konkursu
grantowego „Opolskie Eduko 2016” finansowanego ze środków Narodowego Centrum
Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018 oraz budżetu Województwa Opolskiego w ramach realizacji zadania pn. „Edukacja kulturowa Opolszczyzny
- Eduko 2016-2018”. Projekt organizowany jest przez Powiatowe Centrum Kultury w
Strzelcach Opolskich przy pomocy partnerów projektu, którymi są Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Serduszko” oraz Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich. Skierowany jest do dzieci z rodzin zastępczych z terenu Powiatu Strzeleckiego w wieku od 10 do 16 lat oraz ich opiekunów. Celem
projektu jest aktywny udział Beneficjentów w cyklu 12 warsztatów edukacyjno-kulturowo-teatralnych zakończonych przedstawieniem. Zorganizowane zostały również wyjazdy
na spektakle teatralne, warsztaty do filharmonii czy zwiedzanie teatru od kulis, dzięki
którym Uczestnicy będą mogli spotkać się z kulturą wysoką, poznać tajniki aktorstwa, a
nawet zdobyć pierwsze aktorskie szlify pod okiem instruktora. Pierwszy z wyjazdów odbył się 16 września. Dzieci wraz z opiekunami wybrały się do Filharmonii w Opolu, gdzie
wzięli udział w warsztatach oraz koncercie. Projekt kończy się 25 października wyjazdem
do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903
Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903
Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313
Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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
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„Zasłużony
dla Powiatu Strzeleckiego”
Tylko do 30 września można zgłaszać kandydatury!
Procedura nadawania honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego”
Wniosek o nadanie tytułu mają prawo składać:
1. 50 mieszkańców powiatu strzeleckiego,
2. organizacje pozarządowe,
3. Komisje stałe Rady Powiatu Strzeleckiego,
4. Rady Gmin z terenu powiatu strzeleckiego.
Wniosek o nadanie tytułu winien zawierać dane dotyczące podmiotu zgłaszanego do
wyróżnienia, w szczególności:
1. imię i nazwisko,
2. datę i miejsce urodzenia,
3. miejsce zamieszkania,
4. liczbę lat zamieszkania w powiecie strzeleckim,
5. szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem szczególnych zasług na rzecz powiatu
strzeleckiego.
6. pisemną zgodę osoby na wszczęcie procedury nadania tytułu oraz zgodę na przetwarzanie w tym celu jej danych osobowych,
7. oznaczenie wnioskodawcy i podpis.
Do wniosku należy dołączyć zdjęcia, artykuły prasowe, dyplomy, certyfikaty, itp. potwierdzające osiągnięcia kandydata, które w istotny sposób pracą społeczną przyczyniły
się do rozwoju powiatu, gminy lub jednostki w której działa, wzbogacając dorobek Powiatu Strzeleckiego w następujących kategoriach: życie społeczne, gospodarka, kultura,
samorządność.
W przypadku, gdy wnioskodawcami będzie: 50 mieszkańców powiatu strzeleckiego,
podpisy należy złożyć na zbiorczej karcie podając imię i nazwisko, miejsce zamieszkania
oraz wskazać pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu o nadanie tytułu.
Wnioski o nadanie tytułu zgłasza się do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. (na
adres Starostwo Powiatowe, 47-100 Strzelce Op. ul. Jordanowska 2) lub za pośrednictwem
elektronicznej skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego (www.bip.powiatstrzelecki.pl)
w terminie do dnia 30 września danego roku.
Wnioski o nadanie tytułu rozpatrywane są do 30 listopada przez Kapitułę tytułu „Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego”.
Osoby uhonorowane wyżej wymienionym tytułem otrzymują pamiątkowe dyplomy
podczas corocznej Gali Noworocznej.
Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej
www.powiatstrzelecki. pl w zakładce Starostwo

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

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
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