
W sobotę, 17 września, Wydział Komunikacji i Transportu na stanowiskach związanych z rejestracją pojazdów 
oraz kasa będą czynne w godzinach od 9:00 do 13:00.

To motto tegorocz-
nego Powiatowego 

Święta Chleba, które 
zostanie zorganizowa-
ne już po raz siódmy. 
Jak poczuć smak na-
szego powiatu? Przyjść 
w niedzielne popołu-
dnie do strzeleckiego 
Parku Miejskiego – 25 
września br., albo nieco 
wcześniej – już o godz. 
12.30 przyłączyć się do 
barwnego korowodu 
wyruszającego spod bu-
dynku starostwa.

„Niebo w gębie” 
zapewniamy w kilku 
różnych miejscach w 
parku. Szef Remigiusz 
Rączka przewidział de-

Rozsmakuj się w Powiecie Strzeleckim!
gustację przygotowy-
wanych przez siebie 
potraw. Stowarzyszenie 
Kobiet Żędowickich 
będzie częstować sma-
żonymi na miejscu pla-
ckami. Smak kołocza 
śląskiego znają chyba 
wszyscy, ale nie zaszko-
dzi przypomnieć go so-
bie – tym bardziej, że 
pokaże się z różnymi 
dodatkami, tradycyjnie, 
jak zwykle. Będą mio-
dy od pszczelarzy – też 
w różnych odsłonach. 
Będą swojskie, rodzi-
me, wędliny. Również 
swojskie makarony. 
Spróbować można też 
będzie wytwarzanych 
na terenie naszego po-
wiatu sery – ale czy zna-
cie je wszystkie?! 

Będzie chleb i wsze-
lakie inne rodzaje pie-
czywa (wszystkie do-

skonałe) od naszych 
piekarzy. A także – war-
sztaty pieczenia chleba! 
Ciekawe, czy zdobyte 
umiejętności przydadzą 
się później w domu…

Organizatorzy, czyli 
Powiat Strzelecki wraz 
z Powiatowym Centrum 
Kultury, przygotował 
również coś dla ducha  
(i dla oka, i dla ucha).

Gwiazd, gwiazdek i 
gwiazdeczek będzie tro-
chę. 

Zapraszamy na kon-
cert Orkiestry Dętej Gó-
rażdże SA. Zaśpiewa 
też duet Simona i Denis 
oraz Companieros. Wy-
stąpi Mariusz Kalaga z 
zespołem. Po nim – Jo-
anna Bartel, której nie 
trzeba przedstawiać ani 
przypominać, bo to ja-
kość sama w sobie.

Gwiazdą wieczoru 

będzie Doda. Możną jej 
nie lubić, można ma-
rudzić na jej styl, ale 
przyznać trzeba, że głos 
ma niezły i wygląda 
całkiem, całkiem. Ale 
ponieważ po jej wystę-
pie przewidziano pokaz 
ogni sztucznych, może 
się okazać, że to właś-
nie on uznany zostanie 
za absolutny gwóźdź 
programu.

To nie wszystkie 
atrakcje przewidzia-
ne na tę niedzielę. Za-
prezentuje się na dużej 
scenie Zespół Silesia 
i mażoretki La Bella z 
Leśnicy. Będą szczudla-
rze i wesołe miasteczko. 
Będzie też wystawiało 
się Gospodarstwo Rol-
ne Innego Wymiaru, ale 
żeby zobaczyć, co pre-
zentuje, trzeba przyjść. 
Koniecznie! 

Tym bardziej, że w 
konkursie „Znam Po-
wiat Strzelecki” (szcze-
góły trzymamy w tajem-
nicy do ostatniej chwili, 
czyli jeszcze trochę dni) 
wygrać będzie można 
32-calowy telewizor! 
Nagrody pocieszenia też 
zapowiadają się atrak-
cyjnie: bezpłatne wej-
ściówki do JuraParku w 
Krasiejowie i do Parku 
Miniatur w Olszowej.

Spotykamy się
25 września

w Parku Miejskim
w Strzelcach Opolskich
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- Po zamknięciu dróg (w związku 
z przebudową wiaduktu na ul. Marka 
Prawego) od 8 sierpnia i wyznacze-
niu objazdów przez zarządców dro-
gi wojewódzkiej zaczął się horror w 
mieście, zwłaszcza w dniu targowym 
– przypomina wicestarosta Janusz 
Żyłka. – Dodajmy, że Urząd Marszał-
kowski – jako inwestor przebudowy 
drogi Zawadzkie – Piotrówka – za-
mknął ten odcinek drogi dla wszel-
kich pojazdów od 1 września. Zarea-
gowaliśmy natychmiast i zwołaliśmy 
spotkanie z władzami gminy Strzelce 
Opolskie i strzelecką policją. Zapro-
ponowaliśmy zmiany odwrotne do 
tych, które obowiązywały w pierw-
szych dniach po zmianie organizacji 

ruchu (bardziej szczegółowe rozwią-
zania przedstawia zamieszczona obok 
mapka). Umożliwiają one przejazd 
samochodów osobowych wyznaczo-
nym pasem na ul. Habryki pod wia-
duktem. Zapewnia to sprawniejsze 
dotarcie do szkoły i instytucji. Wy-
jazd ze Strzelec możliwy jest przez 
ul. Powstańców Śl. lub ul. Szpitalną 
w kierunku Opola i ul. Krakowską 
w kierunku Gliwic. - Nasze propo-
zycje zostały zaakceptowane przez 
wszystkich uczestników spotkania 
zwołanego na 25 sierpnia. Dzięki 
temu dziś (rozmawiamy 5 września 
– przyp. mg) możemy powiedzieć, że 
jest znacznie lepiej, niż było. A prze-
cież kilka dni temu rozpoczął się rok 

Zmiana organizacji ruchu i objazdy

Trwa przebudowa wiaduktu na ul. Marka Prawego 
– to stan na 6 września br. Taki widok nieczęsto możemy oglądać.

szkolny. Trudno sobie wyobrazić, co 
działoby się na drogach, gdybyśmy 
tych zmian nie wprowadzili – mówi 
wicestarosta. - Nie jest to wprawdzie 
rozwiązanie idealne, ale lepszego w 
tej chwili nie ma. 

Trzeba też dodać, że prowadzone 
są równocześnie rozmowy z firmą 
wykonującą roboty drogowe przy ul. 
1 Maja w Strzelcach Opolskich na 
temat możliwego wcześniejszego ich 
zakończenia niż 30 września, jak to 
planowano. Natomiast nowy obiekt 
– wiadukt przy ul. Marka Prawego, 
zgodnie z założeniami, ma być goto-
wy do 30 listopada br. Oby wszystko 
poszło po naszej po naszej myśli.

(mg)

Nazwa zadania inwestycyjnego 
to „Przebudowa drogi powiatowej 
1807 O Strzelce Opolskie – Krasie-
jów na odcinku Strzelce Opolskie – 
Rozmierka – Grodzisko Etap I odci-
nek Strzelce Opolskie - Rozmierka”. 
Oficjalny odbiór przeprowadzono 25 
sierpnia br.

Na długości 983,60 m, na odcin-
ku w miejscowości Rozmierka wyko-
nano:
• przebudowa jezdni o warstwie 

ścieralnej z betonu asfaltowego, 
częściowo z wykorzystaniem ist-
niejącej konstrukcji nawierzchni, 
częściowo o całkowicie nowej 
konstrukcji nawierzchni, przebu-
dowa konstrukcji jezdni w celu 
podwyższenia nośności z dosto-
sowaniem do kategorii obciąże-
nia ruchem KR3 na drodze oraz 
przebudowa dla dopuszczalnego 
nacisku pojedynczej osi napę-
dowej pojazdu na nawierzchnię 
jezdni do 115 kN,

• przebudowa  istniejących chod-
ników w celu wykonania nowej 
konstrukcji warunkującej prze-
noszenie obciążeń użytkowych i 
podwyższenie trwałości,

• przebudowa  istniejących zatok 
postojowych, dla dopuszczalnego 
nacisku pojedynczej osi napę-
dowej pojazdu na nawierzchnię 
przeznaczoną do postoju pojaz-
dów do 115 kN,

• przebudowa  istniejących zjaz-
dów do posesji z wykonaniem 
nowej konstrukcji dostosowanej 
do obciążeń od pojazdów dostaw-
czych,

• przebudowa skrzyżowań z dro-
gami powiatowymi w zakresie 
zmiany geometrii, przebudowy 

Nowa droga w Rozmierce

konstrukcji elementów skrzyżowań i podwyższenia swobody ruchu,
• remont  istniejącego kanału deszczowego z wymianą rur, 
• przebudowa studni rewizyjnych i wpustów ulicznych,
• odtworzenie rowów, ścieków i remont przepustu,
• oznakowanie pionowe i poziome

Szczegółowy zakres robót zawiera się w poniższych danych.: 
• powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej - 7619,05 m2 
• powierzchnia  zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej - 728,80 m2

• zatoki postojowe o nawierzchni z kostki betonowej  - 295,50 m2

• chodniki z kostki betonowej - 868,40 m2

• kanalizacja deszczowa do wymiany - 696,00 m
• pobocza z kruszywa - 122,70 m2 
• zieleń z obsianiem trawą - 931,90 m2

 Kierowcy udający się do stacji diagnostycznej przy ul. Matejki w Strzelcach Opolskich mogą korzystać z tego odcinka drogi. 
Potwierdzeniem ich obecności w stacji jest przeprowadzone badanie techniczne pojazdu.

Uwaga !!!

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 

Jan Wróblewski, po wy-
graniu konkursu na dy-
rektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w 
Strzelcach Opolskich i 
zatwierdzeniu decyzji 
komisji konkursowej 
przez Zarząd Powiatu, 
31 sierpnia br. odebrał 
nominację Starosty 
Strzeleckiego na to sta-
nowisko.

1 września - hołd weteranom
W Dniu Weterana kwiatami złożonymi pod pomnikiem oddano hołd żołnierzom wal-
czącym o wolność i niepodległość Ojczyzny. W imieniu władz i społeczności naszego 
powiatu uczynili to: przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Krawiec,  starosta Józef 
Swaczyna, wicestarosta Janusz Żyłka, członkowie Zarządu Waldemar Gaida oraz Kazi-
mierz Kubal.

Nominacja dla dyrektora

Na zdjęciu od lewej: Ewa Pinkawa naczelnik EKT, Waldemar Gaida, członek Zarządu, 
Jan Wróblewski, dyrektor ZSO  i starosta Józef Swaczyna.
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O F E R T Y   P R A C Y

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

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

PRACOWNIK BIUROWY GRODZISKO - wykształcenie min. średnie, - prawo jazdy kat. B
  - obsługa komputera, - komunikatywność
PRACOWNIK BŁOTNICA STRZELECKA - wykształcenie średnie, - b. dobra znajomość komputera
BIUROWO – MAGAZYNOWY  -  mile widziane doświadczenie w branży instalacyjnej
  -  podstawowa znajomość  j. niem. lub j. ang.
TECHNOLOG KONSTRUKTOR SZYMISZÓW -  wykształcenie techniczne lub wyższe
  -  komunikatywna znajomość j. niemieckiego
  -  znajomość podstaw CAD
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe kierunkowe 
I MARKETINGU  -  min. rok doświadczenia, - biegła znajomość j. niem.
SAMODZIELNY PRACOWNIK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie techniczne
DS. HANDLOWYCH
SPRZEDAWCA JEMIELNICA -  wykształcenie zawodowe – średnie
  -  mile widziane doświad., - znajomość obsługi komputera
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE
KELNER- BARMAN STRZELCE OPOLSKIE -  wykszt. zawodowe, - mile widziane doświadczenie
  -  znajomość  j. angielskiego i j. niemieckiego
KUCHARZ KOLONOWSKIE -  wykształcenie zawodowe - kierunkowe
KUCHARZ/KA/POMOC KUCHENNA STRZELCE OPOLSKIE -  doświadczenie
PRACOWNIK IZBICKO / WG. ZLECEŃ -  wykształcenie zawodowe
OGÓLNOBUDOWLANY  -  mile widziane prawo jazdy kat. B
ROBOTNIK BUDOWLANY ROZMIERZ / WG. ZLECEŃ -  doświadczenie, - aktualne badania wysokościowe
PRACOWNIK BUDOWLANY STRZELCE OPOLSKIE -  wykszt. zawodowe - czytanie rysunków technicznych, 
 / WG ZLECEŃ -  obsługa niwelatora, - aktualne badania wysokościowe
  -  min. 2 lata pracy na budowie
MURARZ – TYNKARZ  SZCZEPANEK -  wykształcenie zawodowe
 / WG ZLECEŃ -  doświadczenie
POMOC PRZY WYMIANIE OPON STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe mechaniczne
  -  prawo jazdy kat. B, - min, 5 lat doświadczenia
MECHANIK SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe mechaniczne
  -  prawo jazdy kat. B, - min. 5 lat doświadcznia
POMOCNIK LAKIERNIKA LEŚNICA -  doświadczenie
/ LAKIERNIKA
KIEROWCA C+E TRANSPORT -  prawo jazdy C+E, - kurs na przewóz rzeczy 
 MIĘDZYNARODOWY -  badania 
KIEROWCA C+E STRZELCE OPOLSKIE -  prawo jazdy C+E, - mile widziane HDS
  -  karta kierowcy, - mile widziane doświadczenie 
ŚLUSARZ IZBICKO -  wymagane dośw. w pracy przy stali nierdzewnej
SPAWACZ METODĄ MIG/MAG ZAWADZKIE -  wykszt. zawodowe, - czytanie rysunku technicznego
ŚLUSARZ / TOKARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie, - obsługa CNC
  -  mile widziane doświadczenie 
OPERATOR CNC STRZELCE OPOLSKIE -  gotowość do pracy w ruchu ciągłym,
  -  upr. do obsługi wózków widłowych
  -  mile widziane doświadczanie
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO OLSZOWA -  możliwość przeszkolenia na terenie zakładu pracy
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO STRZELCE OPOLSKIE 
 / WG ZLECEŃ
OPERATOR STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - uprawnienia operatora 
KOPARKO-ŁADOWARKI / WG ZLECEŃ -  min. rok doświadczenia
OPERATOR ŻURAWIA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe
  -  upr. II ż, - min. rok doświadczenia
HYDRAULIK  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe 
 / WOJ. OPOLSKIE -  min. 2 lata doświadczenia 
KROJCZY OLSZOWA -  wykształcenie zawodowe
  -  mile widziane doświadczenie
  -  umiejętność trasowania i krojenia skór tapicerskich
KOSMETYCZKA  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie kosmetyczne lub wyższe
  -  mile widziane doświadczenie

OGŁOSZENIE!!!

w dniu 12.09. 2016 roku, godz. 10.00 w PUP w Strzelcach Opolskich; pok. nr 22
odbędzie się spotkanie rekrutacyjne: 

 AP RANDSTAD POLSKA SP. Z O.O.

na stanowiska:  
- pracownik produkcji

miejsce pracy:
INSTERSILESIA McBRIDE - STRZELCE OPOLSKIE

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

O F E R T Y   P R A C Y

MUBEA  AUTOMOTIVE  
POLAND  SP Z O.O.

USTAWIACZ ZIMNA WÓDKA - wykształcenie średnie techniczne, 
MASZYN CNC  - min. 2 lata doświadczenia w za-

kresie technologii obróbki skrawa-
niem, 

  - dobra znajomość narzędzi i ma-
szyn tokarskich i frezarskich,

  - znajomość sterowników CNC (Si-
numeric),

  -  umiejętność programowania CNC 
i PLC, 

  -  znajomość rozwiązywania proble-
mów,

  -  bardzo dobra znajomość języka 
angielskiego, pożądana niemie-
ckiego,

   GOTOWOŚĆ DO WYJAZDU NA 
SZKOLENIE DO NIEMIEC NA 
OKRES 6 M-CY (powroty do Pol-
ski co dwa tygodnie)

MAGAZYNIER/ ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie podstawowe,
KIEROWCA  -  min. rok doświadczenia, 
WÓZKÓW  -  upr. do kier. wózkiem widłowym 
WIDŁOWYCH   i na wymianę butli gazowej w wóz-

ku, gotowość do pracy trzyzmiano-
wej, 

  -  doświadczenie w pracy magazy-
niera

INŻYNIER OBRÓBKI  ZIMNA WÓDKA - wykształcenie wyższe-techniczne,
SKRAWANIEM   -  min. 2 lata doświad. w zakresie
I PROCESU KUCIA   technologii formowania metalu 

(kucie, walcowanie, itp.)
  - dobra znajomość technik formowa-

nia (Fless, GFM), 
  - dobra znajomość technik obróbki 

skrawaniem (CNC, toczenie, szli-
fowanie),

  - znajomość technik rozwiązywania 
problemów,

  - pożądana znajomość Six Sigma 
(FMEA, DoE, DMAIC, itp.), Lean 
Manufacturing (5s,SMED),

  -  bardzo dobra znajomość języka an-
gielskiego, pożądana niem., 
GOTOWOŚĆ DO WYJAZDU NA 
SZKOLENIE DO NIEMIEC NA 
OKRES 6 M-CY (powroty do Pol-
ski co dwa tygodnie)

OPERATOR MASZYN ZIMNA WÓDKA -  gotowość do pracy trzyzmianowej
TECH. MECHANIK ZIMNA WÓDKA -  wykszt. zawodowe – techniczne,
URZĄDZEŃ  -  umiejętność samodzielnej pracy, 
PRZEMYSŁOWYCH   poczucie odpowiedzialności, 

umiejętność pracy w zespole, za-
angażowanie, niezawodność i ela-
styczność,

  - pożądana znajomość j. angielskie-
go lub j. niemieckiego

   GOTOWOŚĆ DO WYJAZDU NA 
   SZKOLENIE DO NIEMIEC NA 

OKRES 6 M-CY (powroty do Pol-
ski co dwa tygodnie)

TECH. METROLOG ZIMNA WÓDKA - wykształcenie średnie techniczne,
  -  2 lata doświadczenia,
  -  umiejętność obsługi maszyn i urzą-

dzeń pomiarowych,
   (słaba znajomość j. angielskiego, j. 

niemieckiego
OPERATOR ZIMNA WÓDKA -  wykszt. zawodowe – techniczne, 
OBRABIAREK  -  rok doświadczenia, 
STEROWANYCH  -  umiejętność obsługi tokarek 
NUMERYCZNIE   i frezarek sterow. numerycznie,
  -  umiejętność posługiwania się 

przyrządami pomiarowymi (suw-
miarka, wysokościomierz, szczeli-
nomierz),

  -  słaba znajomość j.niemieckiego
   GOTOWOŚĆ DO WYJAZDU NA 

SZKOLENIE DO NIEMIEC NA 
OKRES 6 M-CY (powroty do Pol-
ski co dwa tygodnie)

ELEKTRYK ZIMNA WÓDKA -  wykszt. zawodowe – techniczne,
PRZEMYSŁOWY  -  min.rok doświadczenia,
   Doświadczenie w pracy elektryka 

w utrzymaniu ruchu w zakładzie 
produkcyjnym.

  - znajomość sposobu funkcjono-
wania systemów sterowania oraz 
urządzeń elektrycznych i elektro-
nicznych,

  - umiejętność samodzielnej pracy, 
poczucie odpowiedzialności,

  - umiejętność pracy w zespole, za-
angażowanie, niezawodność, ela-
styczność

   GOTOWOŚĆ DO WYJAZDU NA 
SZKOLENIE DO NIEMIEC NA 
OKRES 6 M-CY (powroty do Pol-
ski co dwa tygodnie)
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 Dożynki wojewódzkie w Ujeździe
Powiat Strzelecki był współorganizatoremPowiat Strzelecki był współorganizatorem
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Na 15 września zwołany został Kon-
went Starostów Województwa Opol-
skiego. Obrady tym razem toczyć się 
będą w siedzibie starostwa powiatowego 
w Opolu.

- Zaprosiliśmy na spotkanie zarówno 
wojewodę opolskiego, marszałka woje-
wództwa, prezydenta Opola i dyrektor 
Departamentu Koordynacji Programów 
Operacyjnych w Urzędzie Marszałkow-
skim, bo temat jest bardzo istotny: unijne 
środki dla szpitali w okresie programowa-
nia 2014-2020 – mówi Józef Swaczyna, 
starosta strzelecki, a zarazem Przewodni-
czący Konwentu Powiatów Województwa 
Opolskiego. – Oczywiste jest, że w obra-
dach powinni brać udział także dyrekto-
rzy szpitali powiatowych. Dmuchamy na 
zimne – chcemy poznać plany podziału 
pieniędzy w tym okresie programowania, 
bo środki unijne się kończą – to właściwie 
ostatnia szansa, by skorzystać z nich przy 
planowanych inwestycjach w naszych pla-
cówkach. Więcej pieniędzy z Unii Euro-
pejskiej nie będzie. Nie chcemy po fakcie 

Konwent Starostów o pieniądzach dla szpitali, 
czyli dmuchamy na zimne

się dowiedzieć, że z puli pieniędzy – a wy-
nosi ona 25,4 mln euro w tym okresie – 90 
proc. trafi  do szpitali wojewódzkich, a na 
wszystkie powiatowe przeznaczy się cała 
resztę, czyli zaledwie 10 procent. Tego 
chcemy uniknąć, dlatego oczekujemy, że 
poznamy szczegóły podziału kwot pomię-
dzy województwo a subregiony. I mam 
nadzieję, że podział będzie sprawiedliwy. 
Nie taki, jak z podziałem przez marszał-
ka środków na ochronę środowiska – nasz 
subregion, z najgorszym powietrzem, 
otrzymał najmniej pieniędzy, bo najwię-
cej zgarnęła aglomeracja opolska i pozo-
stałe subregiony. Możemy się obawiać, 
bo ruszający na Uniwersytecie Opolskim 
kierunek lekarski może spowodować prze-
kazanie dużych środków dla szpitali wo-
jewódzkich, z pominięciem powiatowych.

- Sprawa sieci szpitali w wojewódz-
twie w ostatnim czasie ucichła. Wojewo-
da i wojewódzcy szefowie NFZ – według 
nowych przepisów – muszą zatwierdzać 
wszystkie inwestycje w szpitalach prze-
kraczające próg 2 mln złotych. To nie-

wiele, bo tylko nasz Szpital Powiatowy w 
Strzelcach Opolskich planuje w najbliż-
szych latach, czyli właśnie do 2020 roku, 
wydać ponad 20,5 mln złotych. Wśród 
wskazanych 15 zadań aż 6 określonych 
zostało przez dyrekcję szpitala jako „prio-
rytetowe”, bo związane są ze wskazanymi 
odgórnie wymogami dla szpitali, np. bu-
dową lądowiska dla helikopterów. Drugi 
szpital w naszym subregionie – w Kędzie-
rzynie – też ma zaplanowane inwestycje, 
a cała pula – jak wspomniałem, to ponad 
25 mln euro, czyli ponad 100 milionów 
złotych. 

- To nie jedyne kwestie, jakie zamie-
rzamy podnieść na Konwencie. Żywo 
interesują nas także problemy z obsadą 
pielęgniarską i lekarską w szpitalach – za-
czyna nam ich brakować, a gdy skumulują 
się w tych grupach zawodowych zachoro-
wania – problem staje się poważny, jak to 
widać było ostatnio na przykładzie szpita-
la w Oleśnie. Poruszymy też sprawę opie-
ki geriatrycznej – tych specjalistów u nas 
brak, podobnie jest zresztą w całym kraju.

Marta Górka

Z przyjemnością zawiadamiamy, że dwójka z opisanych już w „Powiecie Strzele-
ckim” laureatów konkursu „Karty” odnotowała kolejny sukces. Tym razem w skali mię-
dzynarodowej. Oto bowiem Adam Trojok i Nina Augustyniak z grupy, która opracowała 
temat „Chłopiec z Ozimka i jego amerykański sen”, zostali zakwalifi kowani do udziału 
w międzynarodowych obozach historycznych organizowanych przez Fundację Körbera i 
sieć europejskich konkursów historycznych „Eustory”. Adam będzie polskim przedstawi-
cielem w dwudziestoosobowej grupie młodzieży z kilkunastu krajów europejskich, która 
podróżować będzie po krajach Grupy Wyszehradzkiej. Europejska młodzież będzie pod-
różować „Z plecakiem, piórem i kamerą przez Wyszehrad. Śladami ruchów społecznych 
w przeszłości i obecnie”, bo tak brzmi motto pierwszego z obozów.

Obóz ten będzie odbywał się w dniach 22 września – 1 października tego roku. 
Uczestnicy  odwiedzą kolejno Budapeszt, Pragę i Gdańsk. W każdym z tych miast śledzić 
będą przyczyny, przebieg i skutki mających tu miejsce wydarzeń historycznych. Czas 
wypełnią wywiady ze świadkami wydarzeń, dziennikarzami i ekspertami. W Budapeszcie 
odbędą spotkanie z uczestnikami węgierskiego powstania przeciw komunistom z 1956 
roku. W Pradze czekać będzie na nich grupa działaczy społecznych z czasów Praskiej 
Wiosny z 1968 roku. W Gdańsku, naturalnie, młodzież rozmawiać będzie z weteranami 
strajków z 1980 roku i pierwszej Solidarności. 

Całość podróży i pobytu na obozie ma podsumować napisany przez każdego z 
uczestników artykuł na przewodni temat spotkania – o roli ruchów społecznych w historii 
i obecnie. 

Dożynki to święto plonów. Nic więc 
dziwnego, że na wojewódzkiej uroczy-
stości w Ujeździe zapraszaliśmy więc na 
nasze, Powiatowe Święto Chleba (przy-
pominamy: 25 września), promując tego-
roczne hasło: rozsmakuj się w Powiecie 
Strzeleckim. 

W trakcie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w CKZiU, została podpisana 
umowa o współpracy tej szkoły z fi rmą MUBEA AUTOMOTIVE POLAND sp. z o.o. 
Szerzej napiszemy o tym w najbliższym numerze naszego dwutygodnika, teraz tylko syg-
nalizujemy, iż współpraca ta ma na celu ze strony CKZiU podniesienie jakości i atrak-
cyjności  kształcenia praktycznego w zawodach: technik mechatronik, technik mechanik, 
technik elektronik, technik elektryk, elektryk, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, 
monter mechatronik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, a ze strony fi rmy MUBEA - 
przygotowanie sobie nowych, dobrze wykształconych i z określonymi kompetencjami 
kadr. Dla najlepszych i najzdolniejszych uczniów - jak mówi wicedyrektor szkoły An-
drzej Porębny - fi rma ma w planach ufundowanie stypendiów.

Stypendia dla najlepszych
1 września w CKZiU

Coraz więcej mundurów

W gronie rozpoczynających rok szkolny 2016/2017 w technikum w CKZiU coraz 
więcej uczniów zainteresowanych jest nauką w klasach mundurowych: kierunek technik 
mechanik klasa strażacka wybrało 12 uczniów, technik logistyk – klasa penitencjarna - 20 
uczniów, technik elektryk - klasa wojskowa - razem 34 uczniów.

 W ZSZ naukę rozpoczęło 100 uczniów w 4 oddziałach.

Panu Andrzejowi Iwanowskiemu
- Zastępcy Burmistrza Leśnicy, 

najserdeczniejsze wyrazy współczucia
z powodu śmierci 

Matki

składają
 Zarząd, Rada Powiatu Strzeleckiego 

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego

Od lewej: Jiri Matyas Członek Zarządu Spółki, dyrektor generalny zakładu, starosta Józef 
Swaczyna, członek Zarządu Waldemar Gaida i Halina Kajstura dyrektor CKZiU

Sukces uczniów ZSP  
w Zawadzkiem

dok. na str. 8

Mamy się czym chwalić! Choćby 
fantastyczny makaron, przypominający 
najsmakowitsze chwile dzieciństwa przy 
rodzinnym stole, produkowany przez 
Śląski Bifej, a z drugiej strony - kierunek 
nowoczesność, czyli degustacje potraw 
przygotowanych przy użyciu najnowo-

cześniejszych technik, m.in. kuchni mole-
kularnej, w wykonaniu uczniów CKZiU: 
Iwony Czok (kl. IV Tg), Michała Goczoła 
i Irminy Bujakiewicz – III Tg pod kierun-
kiem Justyny Konieczny. Kto zdecyduje 
się przyjść na Święto Chleba - też będzie 
mógł spróbować wszelakich pyszności.

Zaszczytną funkcję starostów pełnili Barbara Jarosz z Ujazdu oraz 
Waldemar Fogel z Zimnej Wódki.

Za najpiękniejsze z 33 koron jury uznało: koronę kłosową z Karłub-
ca i koronę ziarnkową - z Odrowąża, obie z gm. Gogolin.

 Dożynki wojewódzkie 
w Ujeździe



P O W I A T   S T R Z E L E C K I6

Imprezy
Wrzesień w Powiatowym Centrum Kultury 

 

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

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 664 480 500 

Dyżury pełnią: 
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

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

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

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

14 września, środa, godz. 18:00 - Inau-
guracja zajęć Aerobik dla Seniorów w 
ramach Europejskiego Tygodnia Sportu 
(projekt sfinansowany w ramach progra-
mu grantowego Fundacji GÓRAŻDŻE 
Aktywni w Regionie)

25 września, niedziela - Święto Chleba 
- piknik rodzinny /Park Miejski w Strzel-
cach Opolskich/

Wrzesień 2016 r. - Pokonkursowa wy-
stawa fotograficzna „Powiat Strzelecki 
Latem” /Hol I. piętro/

Wrzesień 2016 r. - Wystawa „Odkurzona 
przeszłość - zapomniane skarby miesz-
kańców Powiatu Strzeleckiego” - druga 
edycja wzbogacona o nowe eksponaty  /
Regionalna Izba Tradycji/

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 śred-
niozaawansowanej; czas realizacji zajęć: 
od 13 września 2016 r. do końca czerwca 
2017 r.; wstęp płatny;

wtorki 18:00 - 19:00 Warsztaty tańca to-
warzyskiego dla dzieci z grupy zaawan-
sowanej; czas realizacji zajęć : od 13 
września 2016 r. do końca czerwca 2017 
r.; wstęp płatny;

wtorki i czwartki, godz. 16:00 – 18:00 – Warsztaty teatralne dla dzieci organizowane 
w ramach projektu „Nie-zastępcza kultura!” 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.;

środy, 19:00 – zajęcia z ZUMBY; czas realizacji zajęć: każda środa od 14.09.2016 r.; 
wstęp płatny,

środy, godz. 18:00 – zajęcia z języka angielskiego dla dzieci z kl. I – III szkół podstawo-
wych; czas realizacji zajęć od 7 września 2016 r., wstęp płatny: 5 zł/ 1 zajęcia;

piątki, godz. 17:00 – warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 7 – 12 lat, temat przewodni 
w miesiącu wrześniu: biżuteria, wstęp płatny: 5 zł/ 1 zajęcia;

I miejsce - Adrian Gola „Czarnocin - zachód słońca”

II miejsce - Sabina Skóra „Konie z Jankowa”

III miejsce - Tomasz Michali „Kielcza”

„Powiat Strzelecki Latem” - konkurs fotograficzny

Niemalże każdego dnia dzwonią do 
mnie rozżaleni konsumenci: kupili uży-
wany samochód, którego stan - zgodnie 
z ogłoszeniem - miał być bardzo dobry, 
a w rzeczywistości okazało się, że jest 
inaczej.  Zdarzają się również sytuacje, iż 
okazuje się, że samochód jest kradziony 
lub posiada wady prawne uniemożliwia-
jące rejestrację samochodu. Procedury 
reklamacyjne i dochodzenie swych praw 
na drodze sądowej są czasochłonne, czę-
sto utrudnione z powodu podpisanych 
dokumentów (nagminne jest, iż zapłacona 
w rzeczywistości cena jest wyższa niż na 
fakturze) i stresujące. Zakup samochodu 
używanego (mamy zaufanie do sprzedają-
cych) wydaje się być prostą czynnością,, 
jednakże w rzeczywistości tak nie jest. 
Dlatego zawsze namawiam, by sprawdzić 
jak najwięcej rzeczy przed kupnem i za-
bezpieczyć dowody.

Po pierwsze, gdy zdecydujemy się 
wstępnie na jakieś ogłoszenie, zróbmy so-
bie jego wydruk lub kopię, bo gdy ogło-

szenie za chwilę zniknie z Internetu, to co 
w nim obiecano, nie będzie istnieć. Więc 
jak np. udowodnimy, że samochód miał 
być bezwypadkowy, gdy w rzeczywistości 
nie jest? Poczytajmy też ewentualne opi-
nie o danym komisie. 

Po drugie, sprawdźmy w Wydziale 
Komunikacji, jakie dokumenty będą nam 
niezbędne do rejestracji, jeśli chodzi np. o 
samochody zarejestrowane w kraju, brak 
ciągłości umów uniemożliwia rejestrację,  
a często zdarzają się sytuacje, iż samochód 
nie posiada kompletu dokumentów. 

Po trzecie, zastanówmy się nad wy-
datkiem na rzeczoznawcę lub sprawdze-
nie samochodu na stacji diagnostycznej. 
Nie jest to wydatek ogromny, a pozwoli 
uniknąć większości problemów.  Często 
zdarza się, że samochody w stanie ideal-
nym, tzw. „igły” z ogłoszenia, nie są  w 
stanie dojechać po transakcji do miejsca 
zamieszkania kupującego. A sprzedawcy 
lubią oskarżać konsumentów o uszkodze-
nie samochodu, zatarcie silnika etc., tak 

jakby przyjemnością dla konsumentów 
było składanie reklamacji. 

Mając na uwadze wszelkie zawodowe 
doświadczenia, gdy w mojej rodzinie pla-
nowany był zakup samochodu, szukaliśmy 
w miarę rzetelnych ogłoszeń. I przekona-
łam się tak samo, jak to niestety mówią 
konsumenci, iż ogłoszenie ogłoszeniem, 
a rzeczywistość bywa zupełnie inna. Zna-
leźliśmy, wydawałoby się wiarygodny 
komis, odległy o kilkadziesiąt kilometrów, 
który ogłaszał sprzedaż dwóch samo-
chodów interesujących moją rodzinę. W 
opisie wszystko pięknie: samochody jak 
nowe, jest gwarancja na przebieg tech-
niczny, dodatkowa gwarancja, że samo-
chody są sprowadzone z niemieckich sa-
lonów, bezwypadkowe etc. Na zdjęciach 
wyglądały faktycznie ślicznie. Pojechali-
śmy zobaczyć. Komis w rzeczywistości 
wyglądał dużo gorzej niż na zdjęciach, 
a samochody jeszcze gorzej. Pierwszy 
w kolorze złoty metalik wyglądał, jakby 
jeździł nim nie wiadomo kto. Praktycz-

nie na każdym elemencie uszkodzenia 
lakieru, w środku pourywane elementy 
wyposażenia, brudny, nie zachęcał nawet 
by wsiąść. No ale to samochód 8-letni, 
nie ma co oczekiwać cudów - myślimy. 
Właściciel proponuje jazdę próbną. OK, 
jak już przejechaliśmy tyle kilometrów 
- pojedziemy. Nie jesteśmy rzeczoznaw-
cami, ale podczas jazdy słyszymy stuki 
w zawieszeniu, wycie nie wiadomo czego 
przy skręcaniu kierownicy. Z pewnością 
nie jest to samochód wart swojej ceny i 
mimo gwarancji technicznej nie warto 
było ryzykować. Chcemy widzieć drugi. 
Wygląda lepiej, jest w kolorze czarnym, 
nie ma widocznych uszkodzeń lakieru, 
ale pewnych elementów też brakuje, a gdy 
widzimy uszkodzony wgnieciony próg od 
strony pasażera sugerujący najechanie na 
nie wiadomo co, na razie dziękujemy. Przy 
szukaniu kolejnych ogłoszeń byliśmy już 
dokładniejsi, zwracaliśmy uwagę na wię-
cej rzeczy, dzwoniliśmy, dopytywaliśmy 
i zaleźliśmy w końcu dość ciekawe ogło-

szenie. Jednak stwierdziliśmy, iż nie warto 
jeździć i znów się rozczarowywać i zle-
ciliśmy sprawdzenie samochodu rzeczo-
znawcy. I było warto. Sprawdził wszystko 
co najważniejsze, sporządził szczegółowy 
raport z kilkudziesięcioma zdjęciami. Sa-
mochód okazał się wart zakupu. Okazało 
się ponadto, że jest jeszcze otwarta akcja 
serwisowa  w autoryzowanym serwisie 
na zabezpieczenie antykorozyjne podwo-
zia, co chcieliśmy zrobić na własny koszt. 
W efekcie zaoszczędziliśmy więcej, niż 
wydaliśmy na rzeczoznawcę. A samo-
chód jest, jak na razie, bezproblemowy.  
Dlatego zawsze radzę konsumentom, by 
nie decydowali się na nic pochopnie, nie 
wierzyli ustnym zapewnieniom sprzedaw-
cy i najlepiej sprawdzili samochód przed 
zakupem na stacji diagnostycznej lub 
przez rzeczoznawcę.  Pozwoli to uniknąć 
problemów, które niestety zdarzają się 
często. 

Małgorzata Płaszczyk – Waligórska

DYŻURY  APTEK 
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2016 r.

Jak ustrzec się wpadki przy zakupie samochodu używanego
Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Strzelcach Opolskich informu-
je, iż od września bieżącego 
roku w siedzibie Centrum 
ruszają grupy wsparcia dla 
rodzin zastępczych: jedna dla 
rodzin zawodowych, nieza-
wodowych i osób pełniących 
funkcję rodzinnego domu 
dziecka oraz jedna dla spokrewnionych rodzin zastępczych. Po-
wstanie w/w grup jest odpowiedzią Centrum na potrzeby rodzin 
zastępczych Powiatu Strzeleckiego. 

Celem utworzenia grup wsparcia dla rodzin zastępczych jest 
wzmocnienie ich w wypełnianiu  swojej roli  oraz dzielenie się 
wiedzą i doświadczeniem. Tematyka spotkań została dopasowa-
na do specyfiki wyzwań stojących przed rodzinami zastępczymi. 
Grupa wsparcia będzie prowadzona przez psychologa, a spotka-
nia będą odbywać się raz w miesiącu w siedzibie Centrum. 

Więcej informacji na temat spotkań uzyskają Państwo w Po-
wiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich 
pod numerem 77/ 461 -33 -81.

Serdecznie zapraszamy rodziny zastępcze do udziału w 
spotkaniach grup wsparcia, bo razem tworzymy więcej, a każde 
doświadczenie staje się naszym nowym zasobem. 

Rodziny zastępcze pilnie potrzebne!
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Poszukuje kandydatów do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej!!!

Jeśli nie jest ci obojętny los dzieci, 
koniecznie przyjdź lub zadzwoń: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
ul. B. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie,

Tel. 77-461-33-81, e-mail pcprstrzelceop.@op.pl, 
www.strzelce-opolskie.epcpr.pl
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Kultury Fizycznej i Turystki 
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
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Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
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Funduszami
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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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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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl

Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail:centrumkultury@powiatstrzelecki.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 77 4636422, 77 4636337
e-mail: zsskadlub@wp.pl

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

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

Z PKS-em na Górę Św. Anny 
na Obchody Kalwaryjskie

 W dniu 10 września 2016 /sobota / uruchamiamy przewóz  auto-
busowy na uroczystości Podwyższenia Krzyża Św  na Górze  Św. Anny  
z  OBCHODAMI KALWARYJSKIMI i procesją ze świecami.
 Odjazdy:                                                
 Strzelce Op, Dworzec Aut.     17.30                     
 Strzelce Op. Agromet             17.40                  
 Rożniątów  II                          17.45
 Rożniątów I                            17.48
  Kalinów                                  17.53 
 Lipieniec                                 17.56
 Wysoka skrz.                           17.58
 Wysoka I                                 18.00
                 
 Powrót z Góry Św. Anny  do Strzelec Op. :  wyjazd   21.30            

ZAPRASZAMY

Zapraszamy rodziców na zajęcia warsztatowe, aby uczyć się wspólnie z innymi 
rodzicami pod okiem specjalistów umiejętności budowania prawidłowych relacji z 
dzieckiem. Pokażemy Państwu między innymi jak ważną rolę w efektywnym rodzi-
cielstwie pełnią umiejętności komunikowania się i rozumienia dzieci.

SZKOŁA  DLA  RODZICÓW  TO:
• Cykl 10 spotkań warsztatowych /maksimum 12 osób/.
• Pracujemy na nich między innymi nad:

- stawianiem granic w wychowaniu, 
- uczuciami, 
- zachęcaniem dziecka do współpracy, 
- agradzaniem, 
- rozwiązywaniem problemów, 
- zachęcaniem  do samodzielności,
- pomocną pochwałą i zachętą.

• Czas trwania: 22.09.2016r. – 24.11.2016r. 
/każdy  czwartek - 10 spotkań/ w godzinach od  16:30 – 17:30 

Miejsce: 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

w  Strzelcach Opolskich, ul. B. Chrobrego 5.
Zapisy: 

informacje: tel. 774613026  nabór do 20.09.2016r.
Liczba miejsc  ograniczona.  Udział bezpłatny.

Zapraszają psycholog Kamila Adamczyk – Chlipała i pedagog Anna Sławska

SZKOŁA  
DLA  

RODZICÓW
Edward John Phelps „Człowiek, który nie robi błędów, zwykle nie robi niczego”.

Indywidualne Otwarte Mistrzostwa 
Opolszczyzny w skacie zostały rozegrane 
28 sierpnia w  Powiatowym Centrum Kul-
tury w Strzelcach Opolskich. Na starcie 
stanęło 66 zawodników z 20 klubów z te-
renu województwa opolskiego, śląskiego 
oraz jeden zawodnik z Alfy Rumii (woj. 
pomorskie).  Zostały rozegrane 3 serie 
po 36 rozdań. W czasie turnieju na sali 
panowała sportowa atmosfera. W wyni-
ku rozegranych gier najlepszy okazał się 
zawodnik Victorii Tranzyt Chróścice An-
drzej Pijanka. Najlepszym zawodnikiem 
powiatu strzeleckiego został Józef Pude-
łek (Skat Kolonowskie), który uplasował 
się na 2 miejscu. Trzecie miejsce Joachim 
Hallek (KS Łabędy Gliwice). 

Turniejowe nagrody ufundowali: Woje-
woda Opolski, Starosta Strzelecki. Nagro-
dy wręczali Wicemarszałek Województwa 
Opolskiego Roman Kolek oraz Starosta 
Strzelecki Józef Swaczyna.

W imieniu Zarządu Opolskiego Związ-
ku  Skata składam gorące podziękowania 
za udostępnienie wspaniałego obiektu i 
dobre przygotowanie imprezy. Myślimy, 
że nie był to ostatni kontakt ze skatem.

Franciszek Świtała

Mistrzostwa w skacie

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY
 Dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich 

Lokalnego Punktu Informacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu 
dnia 13 września 2016 r. (wtorek) 

w godzinach 9:00 – 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego   
w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2.

Kończy się termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki na po-
ziomie wyższym. W 2016 roku termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie 
w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” upływa w dniu 10 
października 2016 r., z tym, że: 
1.  wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2015/2016 na-

leży złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września); wniosek 
złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozy-
tywnie (podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: Refundacja kosztów poniesio-
nych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty 
za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, nie-
zależnie od daty ich poniesienia).

2.  termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 
2016/2017 upływa w dniu 10 października 2016 roku.
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu 

(Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op.), a w przypadku wniosków 
składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

MIEJSCE  SKŁADANIA  WNIOSKÓW:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich

ul. B. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Op., w pokoju nr 6.
Pełną informację o programie udziela pracownik Centrum pod nr telefonu  (77) 4613381.

Pod patronatem Starosty Strzeleckiego

                                                                                              Strzelce Opolskie, dnia 31.08.2016 r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziały-
wania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353) podaje do publicznej wiadomości  wiadomości 
informację, o wydaniu w dniu 30.08.2016 r. na rzecz Pana Krzysztofa Sygita, decyzji nr 265/16 o 
pozwoleniu na budowę:                                             
- budynku inwentarskiego - chlewni o obsadzie zwierząt 527 DJP,
- 9 silosów na pasze o pojemności 18 m3, 
- 1 silosu na pasze o pojemności 20 m3,
- zbiornika wybieralnego na ścieki bytowe o pojemności 3 m3,
w Poznowicach na działce ewid. nr 465/5 obręb ewidencyjny Poznowice, jednostka ewidencyjna 
Izbicko.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany,                     
ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212, (w godzinach pn.7.30÷17.00, wt.÷cz.7.30÷15.30,                     
pt. 7.30÷14.00) można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy. 

z up. Starosty
Teresa Wanecka - Naczelnik Wydziału

Architektoniczno-Budowlanego

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości infor-
mację o wydaniu w dniu 10 sierpnia 2016r. na rzecz Tacakiewicz Sp. z o.o. Ferma Kresek Sp. k., 
60-178 Poznań ul. Srebrna 9, decyzji administracyjnej Nr 249/16 o pozwoleniu na budowę hali 
produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, na którą skła-
dają się następujące obiekty i urządzenia budowlane:

- hala produkcyjno-magazynowa (produkcja części dla przemysłu motoryzacyjnego) wraz 
z zapleczem socjalno-biurowym,

- budynek portierni,
-  budynek techniczny z wiatą magazynową na odpady,
-  budynek pompowni,
-  zbiornik wody przeciwpożarowej,
-  wiata na rowery,
-  dwa parkingi na samochody osobowe i jeden na samochody ciężarowe,
-  układ komunikacyjny dróg wewnętrznych i placów, 
- sieć kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i urządzeniami do oczysz-

czania ścieków,                          
-  sieć oświetlenia terenu,
- zewnętrzne instalacje: kanalizacji sanitarnej, wodociągowa, wody przeciwpożarowej, 

gazowa i elektroenerget., 
na działkach z obrębu ewid. Olszowa, ark.m. 3, nr: 266/17, 266/18, 266/22, oraz z obrębu 
ewid. Zimna Wódka, ark.m. 1, nr: 1/8, 1/9, 3/11, 3/12, 3/13, jedn. ewid. Ujazd - obszar wiejski.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich–Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. 
Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212  (w godzinach pn. 7.30÷17.00, wt.-czw. 7.30÷15.30, pt. 
7.30÷14.00), można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

                Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

UWAGA  OSOBY  NIEPEŁNOSPRAWNE!
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością przedstawiamy dziś Państwu trzy Jubi-

latki -  mieszkanki naszego powiatu, które w ostatnich dniach sierp-
nia obchodziły swoje okrągłe, dziewięćdziesiąte urodziny. Z okazji tak 
wyjątkowych rocznic z gratulacjami, życzeniami i okolicznościowymi 
upominkami pospieszyli do Nich przedstawiciele władz samorządu po-
wiatowego, przekazując również życzenia w imieniu całej naszej spo-
łeczności.

Pani Anna Markieton, mieszkanka Rozmierzy, swój Jubileusz 
90-lecia świętowała 20 sierpnia br. Gratulacje i życzenia przekazał Ju-
bilatce członek Zarządu Waldemar Gaida.

Pani Elżbieta Gasz, mieszkająca w Strzelcach Opolskich, 90. rocz-
nicę urodzin obchodziła 28 sierpnia. W dniu jubileuszu gratulacje i ży-
czenia przekazała Jej Ewelina Jelito sekretarz powiatu.

Pani Róża Bieniek, mieszkanka Kielczy, 90 rocznicę urodzin świę-
towała 30 sierpnia br. Z życzeniami i upominkiem odwiedził Ją wice-
starosta Janusz Żyłka.

Wrzesień w Powiatowym Centrum Kultury 
Pani Róża Bieniek, mieszkanka Kielczy, 

90 rocznicę urodzin świętowała 30 sierpnia br. 
Pani Anna Markieton, mieszkanka Rozmierzy, 

swój Jubileusz 90-lecia świętowała 20 sierpnia br. 

Pani Elżbieta Gasz, mieszkanka Strzelec Opolskich,
 jubileusz 90-lecia świętowała 28 sierpnia br. 

Sukces 
uczniów ZSP  

Nina Augustyniak poleci na tydzień 
na obóz do Gruzji. Znalazła się w dwudzie-
stopięcioosobowej grupie laureatów kon-
kursów europejskich, która badać będzie 
na obozie w Tbilisi temat „Zjednoczeni, 
czy podzieleni w różnorodności? Narodo-
we tożsamości w Europie”.  Ten niezwy-
kle aktualny dziś temat młodzi ludzie po-
znawać będą pod kierunkiem ekspertów 
w trakcie różnorodnych warsztatów. Gdy 
autor tych słów sam był jednym z uczest-
ników takiej Letniej Akademii w Berlinie, 
to młodzież podzielona była na warsztato-
we grupy: radiową, telewizyjną, teatralną i 
prasową. My, nauczyciele, mogliśmy sami 
sobie wybrać formę przedstawienia ów-
czesnego tematu wiodącego (wybraliśmy 
teatr). Ale czy obóz w Tbilisi, będzie też 
w taki sposób zorganizowany...? Zobaczy-
my to dopiero z relacji, jaką przedstawi 
po powrocie nasza Nina. Obóz, w którym 
weźmie udział uczennica odbędzie się 
w dniach 2 – 8 października tego roku.  
To wielki sukces naszych uczniów, bo 
żeby się zakwalifikować należało wyka-
zać się znajomością języka angielskiego 
na wysokim poziomie, napisać mądry list 
motywacyjny oraz przedstawić krótką 
formę dziennikarskiego artykułu (też po 
angielsku!). Dodatkowo należy wiedzieć, 
że z danego kraju tylko jedna osoba kwali-
fikowała się na jeden obóz. Organizowano 
dwa. W obu Polskę reprezentują tylko ucz-
niowie z Zawadzkiego! Wiemy, że uczy-
nią to dobrze. 

Arkadiusz Baron
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