
Tyle przekaże Po-
wiat Strzelecki na-
szemu szpitalowi 
na zakup nowo-
czesnego 16-rzę-
dowego tomogra-
fu, który trafi do 
Strzelec jeszcze w tym roku. Urządzenie kosztować 
będzie blisko 1,4 mln. złotych.

Więcej czytaj na str. 5 

XV edycja Konkursu 
na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego!

Wyjątkowy konkurs dla firm i przedsiębiorców!
Zgłoś swoją firmę lub produkt     

Szczegóły na str. 4

W ciągu minionych 5 lat liczba mieszkańców powiatu strzeleckiego zmniejszyła się 
aż o 2244 osoby. W tej chwili w naszym powiecie mieszka 73396 osób. Tak wynika  
z danych zebranych przez Powiatowy Urząd Pracy.
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800  tysięcy 
na tomograf!

Ponad 2 miliony dla CKZiU 
jeszcze w tym roku!

Dzięki temu szkoła, naj-
większa w naszym po-
wiecie, stanie się też jesz-
cze bardziej nowoczesna 
- w ramach projektu pn. 
„Wsparcie kształcenia za-
wodowego w kluczowych 
dla regionu branżach” 

Więcej czytaj na str. 5

Forum Polskich Szkół

Więcej czytaj na str. 5

Więcej czytaj na str. 4

Do 31 stycznia w naszym powiecie 
na grypę zachorowało aż 4670 osób! 

Jeszcze kolędujemy...

Więcej na str. 5
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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 

Luty 2017

DYŻURY  APTEK 
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2017 r.

Opolska Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza na:
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA 

POT. BENEFICJENTÓW 8.1 RPO WO 2014-2020
3 lutego 2017 r. o godz. 11.00

miejsce/organizator spotkania: Lokalny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich w  Kędzierzynie-Koźlu 

ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle  
tel. 77 47 25 039, e-mail: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl 

Więcej informacji: http://rpo.opolskie.pl/?p=20746 

Starosta Strzelecki 
oraz 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich 

mają zaszczyt zaprosić 

PRACODAWCÓW  I  PRZEDSIĘBIORCÓW

 na Konferencję 
dotyczącą szkolenia pracowników i pracodawców 
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

oraz form aktywizacji osób bezrobotnych,

która odbędzie się 9 lutego 2017 r. w Powiatowym Centrum Kultury  
w  Strzelcach  Opolskich,  przy ul. Dworcowej 23.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 03.02.2017 r. 
pod numerem tel. 77 462 18 10 lub e-mail: p.gazda@pup-strzelce.pl

Chcesz otworzyć własną firmę?

Pierwsza w tym roku, a 27 w tej 
kadencji, sesja zwołana została na 25 
stycznia. Po przedstawieniu przez sta-
rostę Józefa Swaczynę informacji o 
pracy Zarządu Powiatu w okresie mię-
dzysesyjnym, właśnie do niej odniósł się 
w swoim pytaniu radny Hubert Ibrom, 
prosząc o nieco więcej szczegółów na 
temat spotkania wicestarosty Janusza 
Żyłki z Henrykiem Skowronkiem, soł-
tysem Szymiszowa-Osiedla.

Wicestarosta J. Żyłka: - W spotka-
niu uczestniczyły osoby zainteresowane 
inwestycją na ulicy Ligonia w Szymi-
szowie. Przekazaliśmy informacje o tym, 
jakie środki zostały zabezpieczone w 
budżecie Powiatu Strzeleckiego i Gminy 
Strzelce Opolskie na ten cel oraz w jakim 
zakresie ta inwestycja może być realizo-
wana na podstawie kosztorysu inwestor-
skiego.

Sprawozdanie z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016 
to kolejny punkt obrad radnych. Komisja 
Bezpieczeństwa w ub. roku zrealizowała 
wszystkie postawione przed nią zadania, 
zgodnie z harmonogramem prac, przyję-
tym na początku 2016. Przy czym, m.in. 
ze względu na ubiegłoroczne Światowe 
Dni Młodzieży założono, że harmono-
gram prac będzie miał charakter otwarty. 
Dobra współpraca ze wszystkimi służba-
mi związanymi z szeroko pojętym bezpie-
czeństwem, w tym: policją, strażą pożarną, 
służbą celną, strażą graniczną, przyczyniła 
się do zwiększenia stanu bezpieczeństwa 
w powiecie strzeleckim, a także zwięk-
szenia poczucia bezpieczeństwa wśród 
mieszkańców naszego powiatu. Przyczy-
niły się do tego również programy profi-
laktyczne, skierowane do różnych grup 
społecznych, np. seniorów, młodzieży 
itp., a także uchwalony w kwietniu 2016 
„Powiatowy program zapobiegania prze-
stępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego”.

Niestety, ilość zdarzeń drogowych 
wzrosła w stosunku do roku poprzednie-
go, spadła natomiast ilość wypadków, 
rannych i zabitych. Wzrosło również za-
grożenie rozprzestrzeniania się wirusa 
afrykańskiego pomoru świń, co związane 
jest z ogólną sytuacją w kraju. Stan bez-
pieczeństwa sanitarnego w powiecie strze-
leckim jest pozytywny, podobnie jak stan 
bezpieczeństwa ochrony przeciwpożaro-
wej i zagrożeń pożarowych powiatu oraz 
stan bezpieczeństwa budowlanego.

Jak zauważył radny Ryszard Nocoń: 
- Na posiedzeniu komisji przyjęto jedno-
głośnie przedstawione sprawozdanie, jed-
nakże członkowie Komisji zwrócili uwagę 
na fakt powstania dodatkowego przejścia 
dla pieszych na ul. Krakowskiej. Według 
opinii naszego radnego dodatkowe przej-
ścia dla pieszych nie zawsze są potrzebne. 
Tworząc takie przejścia zwraca się uwagę 

Sesja Rady Powiatu
tylko na bezpieczeństwo, ale już nie na 
inne aspekty, np. ochronę środowiska, a 
trzeba również brać pod uwagę, że do-
datkowe przejście wymusza wielokrotne 
hamowanie samochodów. 

Na sesji radni jednogłośnie przyjęli 
przedstawione sprawozdanie. 

W dalszej części obrad jednogłośnie 
uchwalono plany pracy komisji stałych 
Rady Powiatu na rok 2017.

Uzasadnienie do dwóch projektów 
uchwał, tj. uchwały w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Po-
wiatu Strzeleckiego na lata 2017-2020 
oraz uchwały w sprawie zmiany budżetu 
i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckie-
go na rok 2017 zaprezentowała Skarbnik 
Powiatu Jolanta Drochomirecka.  Pro-
ponowane zmiany związane są m.in. z 
zaplanowaną realizacją projektów przy 
dofinansowaniu ze środków unijnych. I 
to zarówno projektów inwestycyjnych, 
np. termomodernizacja budynku filii DPS 
w Szymiszowie czy rozbudowa SOR lub 
dostawą nowych urządzeń do szpitala, ale 
także realizacją projektów miękkich, np. 
„Mobilność kadry edukacji szkolnej” lub 
staże zagraniczne dla uczniów i absolwen-
tów Szkół kształcących w zawodach.

Radni przyjęli przedstawione uzasad-
nienia, a następnie jednogłośnie przyjęli 
wspomniane uchwały.

Kolejny punkt obrad stanowiła dys-
kusja nad projektem uchwały naszej Rady 
Powiatu w sprawie wyrażenia woli za-
warcia porozumienia pomiędzy Powiatem 
Strzeleckim i Powiatem Kędzierzyńsko-
-Kozielskim w zakresie powierzenia za-
dania organizacji publicznego transportu 
zbiorowego. 

Członek Zarządu Waldemar Gaida 
omówił proponowany projektu. - Usta-
wa o publicznym transporcie zbiorowym 
wprowadziła możliwość zawierania poro-
zumień nie tylko na poziomach samorzą-
dów gminnych, ale i samorządów różnych 
szczebli na poziomach związku celowego, 
aby wspólnie na danym terenie tworzyć 
jednolitą komunikację. Wcześniej weszła 
w życie część przepisów ustawy o trans-
porcie publicznym, ale ustawa w pełnym 
brzmieniu wchodzi w życie od 1 stycznia 
2018 r. Gmina Ujazd zawarła z Gminą 
Kędzierzyn- Koźle porozumienie, dzięki 
któremu mieszkańcy zarówno Ujazdu, jak 
i Sławięcic i Kędzierzyna zyskali połącze-
nia komunikacyjne na jednej linii przez 
Sławięcice do Ujazdu. Na wniosek burmi-
strza Ujazdu, który przystąpił do Związku 
Celowego „Jedź z nami!”, zwróciliśmy 
się z możliwością zawarcia takiego same-
go porozumienia przez Związek, aby ta 
linia dalej mogła funkcjonować na rzecz 
wspólnoty mieszkańców obu powiatów. 
Podobna sytuacja jest w gminie Zawadz-
kie, która zawarła porozumienie z gminą 
Krupski Młyn. 

Radni jednogłośnie przyjęli zapropo-
nowaną uchwałę. 

Niejako uzupełnieniem do niej było 
kolejne wyjaśnienie W. Gaidy, dotyczące 
pisma Związku Celowego Powiatowo-
-Gminnego „Jedź z nami” w sprawie 
zmiany statutu Związku. Stanowiło ono 
załącznik do protokołu z poprzedniej sesji 
Rady Powiatu.

W. Gaida: - Związek Celowy ma 
taką samą osobowość prawną jak jst, 
wszystkie tożsame zadania  prowadzenia 
polityki finansowej, ale procedura zmiany 
statutu jest nieco odrębna. Zanim Związek 
Celowy zmieni swój statut, musi go naj-
pierw uzgodnić z wojewodą. Wojewoda 
uzgodnił projekt, Związek Celowy może 
go przyjąć w drodze uchwały, ale ponie-
waż Związek Celowy jest złożony z sa-
morządów, czyli gmin i naszego powiatu, 
każda zmiana statutu musi być przesłana 
do Rady Powiatu. Jeżeli ona zaakceptuje 
tę zmianę statutu, to wszystko jest w po-
rządku, ale jeśli nie - musi ową opinię o 
odrzuceniu wyrazić w drodze uchwały. 
Przyjęliśmy zasadę, że zmiana statutu jest 
wolą wszystkich samorządów, a dotyczy 
zmiany sposobu obliczania składki człon-
kowskiej. W pierwotnym brzmieniu statu-
tu, kiedy związek powstawał, przyjęliśmy 
zasadę 1/8, czyli każdy uiszcza składkę w 
równej części.  W czasie dyskusji wśród 
członków Związku Celowego zrodził się 
pomysł, aby wartość składki członkow-
skiej była obliczana w oparciu o zakres 
zadań. Chodzi o ilość wozokilometrów w 
poziomie realizacji zadań przez Związek 
Celowy na rzecz danej gminy. Po wejściu 
w życie całego zakresu planu transporto-
wego, czyli na dzień 1 stycznia 2018 roku 
będzie to wyglądać w ten sposób, że suma 
wozokilometrów w danej gminie przekła-
da się na wartość składki członkowskiej, 
która jest obliczana od wartości przyjętej 
w planie finansowym Związku.

Po tych wyjaśnieniach radni przyjęli 

uchwałę jednogłośnie.
Po tym przewodniczący Rady Sta-

nisław Krawiec, zgodnie z przyjętymi 
wcześniej ustaleniami oddał głos Gizeli 
Szendzielorz, przewodniczącej Komisji 
Rewizyjnej (na każdej będzie przedsta-
wiać informację o ostatnich kontrolach).

G. Szendzielorz: - Na posiedzeniu 
Komisji Rewizyjnej w styczniu tematem 
obrad komisji była kontrola utrzymania 
melioracji wodnych w Powiecie Strzele-
ckim. Jednostką kontrolowaną był Wy-
dział Ochrony Środowiska Starostwa 
Powiatowego. W aktualnym stanie praw-
nym sprawy melioracji wodnych szcze-
gółowych rozstrzygane są zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku 
Prawo Wodne. Melioracje wodne polegają 
na regulacji stosunków wodnych w celu 
polepszenia zdolności produkcyjnej gle-
by, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie 
użytków rolnych przed powodziami. Do 
urządzeń melioracji wodnych szczegó-
łowych zalicza się miedzy innymi rowy 
wraz z budowlami związanymi z nimi 
funkcjonowanie, rurociągi drenarskie 
oraz stawy i zbiorniki wodne, jeżeli służą 
celom o których mowa powyżej. Zgod-
nie z dotychczasowymi zapisami ustawy 
Prawo wodne – a prace nad noweliza-
cją tego aktu prawnego trwają od ponad 
dwóch lat - utrzymanie urządzeń melio-
racji wodnych szczegółowych należy do 
zainteresowanych właścicieli gruntów, a 
jeżeli urządzenia te są objęte działalnością 
spółki wodnej - do tej spółki. Jeżeli obo-
wiązek ten nie jest wykonywany, Starosta 
ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie 
do odnoszonych korzyści przez właścicie-
li gruntu, szczegółowe zakresy i terminy 
jego wykonania. Z kolei kontrolę gospo-
darowania wodami, dotyczącą między 
innymi przestrzegania warunków ustalo-
nych w decyzjach wydanych na podstawie 
ustawy, utrzymania urządzeń wodnych 
oraz przestrzegania nałożonych na właś-

cicieli gruntów obowiązków i ograniczeń, 
wykonują odpowiednio Prezes Krajowego 
Zarządu oraz dyrektorzy regionalnych za-
rządów gospodarki wodnej. W praktyce 
nadzór nad utrzymaniem urządzeń melio-
racyjnych wygląda następująco: w terenie 
sprawdza się stan urządzenia melioracyj-
nego, np. rowu; z ewidencji geodezyjnej 
ustala się właścicieli działek przylegają-
cych do rowu; właścicieli działek pisemnie 
zawiadamia się o wszczęciu postępowania 
w sprawie konserwacji rowu - mają oni 
określony w zawiadomieniu czas na wy-
powiedzenie swoich uwag w tej sprawie; 
wydaje się decyzję określającą terminy i 
rozmiar wykonania konserwacji urządze-
nia z czasem obowiązywania na wielole-
cie; po ustalonym w decyzji terminie do-
konuje się kontroli wykonania obowiązku 
w terenie; właścicielom działek, którzy 
nie wykonali obowiązku ustalonego w 
decyzji daje się pisemne upomnienie i po 
określonym czasie karze kara grzywny 
w celu przymuszenia. Do chwili obecnej 
nie zakończyły się prace legislacyjne nad 
zmianą ustawy. Były już wprowadzone 
zapisy, żeby utrzymanie melioracji wod-
nych stanowiło zadanie własne gminy, 
jednak po protestach gmin, niepewnych 
finansowania zadania, zmieniono zapisy 
i nadzór, nad utrzymaniem melioracji, z 
góry skazany na nieskuteczność, wpisano 
do kompetencji mającego powstać Pań-
stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie. Aby znacznie poprawić stan urzą-
dzeń melioracji wodnych szczegółowych, 
należy sięgnąć do sprawdzonych w XX 
wieku rozwiązań i przekazać zadania te 
jako własne do organu gminy, gwarantu-
jąc mu środki finansowe na prawidłowe 
realizowanie obowiązków. Zamiast właś-
cicieli gruntów odnoszących korzyści 
z urządzeń, definiowanych w obecnych 
przepisach, to burmistrz/wójt powinien 
być odpowiedzialny za utrzymanie urzą-
dzeń melioracji wodnych szczegółowych. 

oprac. mg

W Strzelcach Opolskich powstał 
Punkt Pośrednictwa Pracy Opolskiej 
Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych 
Hufców Pracy. Uroczyste otwarcie biura 
odbyło się 30 stycznia. Uczestniczyli w 
nim przedstawiciele lokalnych samorzą-
dów terytorialnych, m.in. starosta Józef 
Swaczyna.

Ochotnicze Hufce pracy to państwo-
wa instytucja rynku pracy, która swoje 
działania kieruje głównie do młodzieży. 
Szczególnie wyróżniane są dwie grupy. 
Pierwsza to młodzież o zmniejszonych 
szansach życiowych, niedostosowana  
społecznie, potrzebująca opieki oraz zdo-
bycia wykształcenia i zawodu. Druga gru-

Punkt pośrednictwa pracy dla młodych

pa, to młodzież wykształcona i z pewny-
mi już kwalifikacjami zawodowymi, ale 
zagrożona bezrobociem. Aktywnie poszu-
kująca pracy, korzystająca z poradnictwa i 
informacji zawodowej OHP.

Punkty Pośrednictwa Pracy (PPP) 
są formą organizacyjną w strukturze 
OHP, której głównym celem jest rozwój 
usług pośrednictwa pracy dla młodzieży 
w wymiarze lokalnym, na zasadach po-
wszechnej dostępności dla wszystkich 
zainteresowanych. PPP oferuje dostęp do 
usług pośrednictwa pracy dla młodych 
osób bezrobotnych, poszukujących pracy 
i zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym. Ponadto zajmuje się promocją oraz 

doskonaleniem systemu wymiany infor-
macji, na temat dostępnych ofert pracy, 
zatem swoją działalność kieruje także do 
pracodawców. Punkty Pośrednictwa Pracy 
są w stałym kontakcie i współpracują z in-
nymi formami organizacyjnymi OHP, jak 
m.in. Młodzieżowe Biura Pracy (MBP), 
Młodzieżowe Centra Kariery (MCK), 
Mobilne Centra Informacji Zawodowej 
(MCIZ), czy Ośrodki Szkolenia Zawo-
dowego (OSZ). To umożliwia dostarcze-
nie kompleksowego wsparcia, zarówno 
osobom poszukującym pracy, jak i pra-
codawcom poszukującym pracowników. 
Główne formy proponowanego wsparcia 
to, wspomniane pośrednictwo pracy, ale 
także doradztwo zawodowe, szkolenia i 
kursy umożliwiające podnoszenie kwali-
fikacji oraz przekwalifikowanie się. Dla 
młodzieży w szczególnie trudnej sytuacji, 
przewidziana jest pomoc w postaci cało-
dobowej opieki wychowawczej i socjal-
nej, w specjalnie przygotowanych pod ten 
cel ośrodkach. Pracodawcą oferowana jest 
możliwość refundacji kosztów zatrudnie-
nia pracownika oraz pomoc w rekrutacji 
osób chętnych do odbycia przygotowania 
zawodowego.

Punkt Pośrednictwa Pracy 
w Strzelcach Opolskich mieści się na 

ulicy Gogolińskiej 2a, tel.: 77 445 96 53, 
e-mail: pppstrzelce@ohp.opole.pl

Niezależnie od tego, czy hodujesz całe stado kaczek, dwie liliput-
ki, trzy indyki czy pięć gęsi - masz obowiązek zgłosić to do Powiato-
wego Lekarza Weterynarii.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Opolskich informuje o obowiązkach 
wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 
2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej 
grypy ptaków, tj.:

1) Zgłaszania faktu posiadania drobiu/ptaków (np. kury, kaczki, gęsi, indyki, prze-
piórki, perlice, strusie, gołębie; z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomiesz-
czeniach mieszkalnych) – obowiązek zgłoszenia dotyczy również gospodarstw hodują-
cych drób/ptaki na potrzeby własne.

Pisemne zgłoszenia należy wysłać pocztą lub złożyć w siedzibie Powiatowego In-
spektoratu Weterynarii: ul. 1 Maja 59, 47-100 Strzelce Opolskie na druku dostępnym na 
stronie internetowej http://strzelce.home.pl/bip/ (zakładka informacje) oraz w siedzibie 
PIW;

2) Odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w za-
mkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający 
kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz 
ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;

3) Przestrzegania zasad bioasekuracji:
• wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków, w których 

jest utrzymywany drób;
• zabezpieczenie paszy przed dostępem dzikich zwierząt, w tym ptaków, nie wolno 

karmić drobiu na zewnątrz budynków;

Hodujesz kury czy perliczki? 
Musisz to zgłosić!

dok. na str. 6
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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 „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

Luty 2017
1. „DOZ Apteka”
2. „Multifarm”
3. „Pro-Pharma”
4. „Awos 3”
5. „Śląska”
6. „Słoneczna”
7. „Vita”
8. „Dr. Max”
9. „DOZ Apteka” 
10. „DOZ Apteka”

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

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

DYŻURY  APTEK 
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2017 r.

Opolska Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza na:
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA 

POT. BENEFICJENTÓW 8.1 RPO WO 2014-2020
3 lutego 2017 r. o godz. 11.00

miejsce/organizator spotkania: Lokalny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich w  Kędzierzynie-Koźlu 

ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle  
tel. 77 47 25 039, e-mail: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl 

Więcej informacji: http://rpo.opolskie.pl/?p=20746 

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

TECHNIK PRAC BIUROWYCH STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe, - znajomość rys. technicznego
  -  biegła znajomość języka niemieckiego
SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH  ZAWADZKIE - doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane
  - znajomość branży stalowej mile widziana
  - umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych
  - znajomość obsługi MS Office
  - biegła znajomość j. angielskiego i j.niemieckiego
SPECJALISTA DS. HANDLU MYŚLINA - wykształcenie średnie, - prawo jazdy kat. B
  - doświadczenie, - biegła znajomość j. ang. i j. niem.
ARCHITEKT KRAJOBRAZU KROSNICA - wykształcenie wyższe kierunkowe
  - obsługa komputera, - prawo jazdy kat. B
NAUCZYCIEL JĘZYKA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe
HISZPAŃSKEIGO   - praca z młodzieżą, - współpraca w zespole
DORADCA – BANKOWOŚCI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów
HIPOTECZNEJ  - umiejętność obsługi klienta, - znajomość tech. sprzedaży,
  - min. 1 rok doświadczenia w pracy z klientem
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY KOLONOWSKIE - wykształcenie  średnie, wyższe 
  - umiejętność prowadzenia negocjacji, - p. jazdy kat. B
  - mile widziane doświadczenie na stanowisku przedstawi-

ciela handlowego
  - znajomość j. niemieckiego lub angielskiego
KASJER HANDLOWY STRZELCE OPOLSKIE -  książeczka sanepidowska
SPRZEDAWCA W BRANŻY SZCZEPANEK - wykształcenie średnie zawodowe
SPOŻYWCZEJ  - znajomość kasy fiskalnej, - aktualna książeczka zdrowia
SPRZEDAWCA  LEŚNICA - chęci do pracy
KONSULTANT TELEFONICZNY STRZELCE OPOLSKIE - mile widziane doświadczenie w sprzedaży
SPRZEDAWCA SZCZEPANEK -wykształcenie min. średnie zawodowe,
W BRANŻY SPOŻYWCZEJ  - znajomość kasy fiskalnej, - aktualna książeczka zdrowia
BUFETOWY(A) KELNER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe, - obsługa kasy fiskalnej
  - prawo jazdy kat. B, - mile widziane doświadczenie
KUCHARZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
  - książeczka sanepidowska, - mile widziane
PRACOWNIK OCHRONY OLSZOWA  - mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
  - niekaralność , - obsługa komputera
PRACOWNIK BUDOWLANY JEMIELNICA/ WG ZLECEŃ - wykształcenie min. zawodowe
  - prawo jazdy kar. B, - mile widziane doświadczenie
MURARZ / PRACOWNIK ROZMIERZ / WG ZLECEŃ - mile widziane prawo jazdy kat. B
BUDOWLANY  - doświadczeniem w budowlance
ROBOTNIK BUDOWLLANY KROŚNICA / WG ZLECEŃ - mile widziana umiejętność układania kostki brukowej
  - mile widziane doświadczenie w budownictwie
POMOC DEKARZA KADŁUB / WG ZLECEŃ - wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat. B
  - mile widziane doświadczenie dekarskie
PRACOWNIK OGÓLNOBUD. ŁAZISKA - doświad. w płytowaniu i pracach wykończeniowych
SPAWACZ METODĄ MAG ZAWADZKIE - wykształcenie min. zawodowe
  - uprawnienia metodą MAG 135
FREZER CNC FREZER CNC - obsługa frezarki CNC, - obsługa suwnicy z poziomu ro-

boczego , - obsługa wózka widłowego
OBSŁUGA MASZYNY CNC  GRODZISKO - wykształcenie min. zawodowe
  - mile widziane doświadczenie ciesielsko – dekarskie lub 

stolarskie
MECHANIK SAM. CIĘŻAROWYCH  STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe (mechanik, elektro-

mechanik)
  - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
  - mile widziane doświad. w naprawie sprzętu ciężkiego
KIEROWCA ZAOPATRZENIOWIEC STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze 
 / WG ZLECEŃ - dokładność, zaangażowanie, motywacja do pracy
  - prawo jazdy kat. B
  - komunikatywna znajomość j. niem. lub j.ang. 
KIEROWCA C+E STRZELCE OPOLSKIE - prawo jazdy kat. C+E
 + OKOLICE - uprawnienia do przewozu rzeczy
KIEROWCA C+E TRANSPORT -  prawo jazdy C+E  
 MIĘDZYNARODOWY
OPERATOR TRAKA TAŚMOWEGO KOLONOWSKIE - umiejętność obsługi traka WOOD-MIZER
OPERATOR MASZYN ZIMNA WÓDKA - rzetelna praca
OPERATOR MASZYN ŻĘDOWICE - wykształcenie zasadnicze zawodowe bądź średnie
OPERATOR ŁADOWARKI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - uprawnienia kl II lub Ł-34, - doświadczenie
KONTROLER JAKOŚCI ZAWADZKIE
POMOCNIK MAGAZYNIERA MYŚLINA
STOLARZ  ZAWADZKIE - wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
  - zdolności manualne i techniczne
STOLARZ LUB POMOCNIK ŻĘDOWICE - wykształcenie min. zawodowe
STOLARZA  - umiejętność obsługi maszyn stolarskich 
  - prawo jazdy kat. B, - mile widziane doświadczenie
PILARZ - DRWAL ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - uprawnienia pilarza
ROBOTNIK LEŚNY - DRWAL KROŚNICA - uprawnienia do obsługi pilarek spalinowych
  - mile widziane doświadczenie
ELEKTRYK / POMOCNIK OTMICE / WG ZLECEŃ - wykształcenie  min. zawodowe, - prawo jazdy kat. B
  - mile widziane doświadczenie
KONSTRUKTOR ZAWADZKIE - wykształcenie wyższe techniczne
  - praktyczna znajomość AutoCAD
  - dobra znajomość rysunku technicznego
  - mile widziana dobra znajomość j. ang. lub niem.
RECEPCJONISTA/KA STRZELCE OPOLSKIE -wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe
  - obsługa kasy fiskalnej, - obsługa urządzeń biurowych
  - komunikatywność, - mile widziane doświadczenie
  - komunikatywna znajomość j. niem. lub ang.
SPRZĄTACZKA  STRZELCE OPOLSKIE

Starosta Strzelecki 
oraz 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich 

mają zaszczyt zaprosić 

PRACODAWCÓW  I  PRZEDSIĘBIORCÓW

 na Konferencję 
dotyczącą szkolenia pracowników i pracodawców 
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

oraz form aktywizacji osób bezrobotnych,

która odbędzie się 9 lutego 2017 r. w Powiatowym Centrum Kultury  
w  Strzelcach  Opolskich,  przy ul. Dworcowej 23.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 03.02.2017 r. 
pod numerem tel. 77 462 18 10 lub e-mail: p.gazda@pup-strzelce.pl

Chcesz otworzyć własną firmę?

Sesja Rady Powiatu

cicieli gruntów obowiązków i ograniczeń, 
wykonują odpowiednio Prezes Krajowego 
Zarządu oraz dyrektorzy regionalnych za-
rządów gospodarki wodnej. W praktyce 
nadzór nad utrzymaniem urządzeń melio-
racyjnych wygląda następująco: w terenie 
sprawdza się stan urządzenia melioracyj-
nego, np. rowu; z ewidencji geodezyjnej 
ustala się właścicieli działek przylegają-
cych do rowu; właścicieli działek pisemnie 
zawiadamia się o wszczęciu postępowania 
w sprawie konserwacji rowu - mają oni 
określony w zawiadomieniu czas na wy-
powiedzenie swoich uwag w tej sprawie; 
wydaje się decyzję określającą terminy i 
rozmiar wykonania konserwacji urządze-
nia z czasem obowiązywania na wielole-
cie; po ustalonym w decyzji terminie do-
konuje się kontroli wykonania obowiązku 
w terenie; właścicielom działek, którzy 
nie wykonali obowiązku ustalonego w 
decyzji daje się pisemne upomnienie i po 
określonym czasie karze kara grzywny 
w celu przymuszenia. Do chwili obecnej 
nie zakończyły się prace legislacyjne nad 
zmianą ustawy. Były już wprowadzone 
zapisy, żeby utrzymanie melioracji wod-
nych stanowiło zadanie własne gminy, 
jednak po protestach gmin, niepewnych 
finansowania zadania, zmieniono zapisy 
i nadzór, nad utrzymaniem melioracji, z 
góry skazany na nieskuteczność, wpisano 
do kompetencji mającego powstać Pań-
stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie. Aby znacznie poprawić stan urzą-
dzeń melioracji wodnych szczegółowych, 
należy sięgnąć do sprawdzonych w XX 
wieku rozwiązań i przekazać zadania te 
jako własne do organu gminy, gwarantu-
jąc mu środki finansowe na prawidłowe 
realizowanie obowiązków. Zamiast właś-
cicieli gruntów odnoszących korzyści 
z urządzeń, definiowanych w obecnych 
przepisach, to burmistrz/wójt powinien 
być odpowiedzialny za utrzymanie urzą-
dzeń melioracji wodnych szczegółowych. 

oprac. mg

Niezależnie od tego, czy hodujesz całe stado kaczek, dwie liliput-
ki, trzy indyki czy pięć gęsi - masz obowiązek zgłosić to do Powiato-
wego Lekarza Weterynarii.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Opolskich informuje o obowiązkach 
wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 
2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej 
grypy ptaków, tj.:

1) Zgłaszania faktu posiadania drobiu/ptaków (np. kury, kaczki, gęsi, indyki, prze-
piórki, perlice, strusie, gołębie; z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomiesz-
czeniach mieszkalnych) – obowiązek zgłoszenia dotyczy również gospodarstw hodują-
cych drób/ptaki na potrzeby własne.

Pisemne zgłoszenia należy wysłać pocztą lub złożyć w siedzibie Powiatowego In-
spektoratu Weterynarii: ul. 1 Maja 59, 47-100 Strzelce Opolskie na druku dostępnym na 
stronie internetowej http://strzelce.home.pl/bip/ (zakładka informacje) oraz w siedzibie 
PIW;

2) Odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w za-
mkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający 
kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz 
ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;

3) Przestrzegania zasad bioasekuracji:
• wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków, w których 

jest utrzymywany drób;
• zabezpieczenie paszy przed dostępem dzikich zwierząt, w tym ptaków, nie wolno 

karmić drobiu na zewnątrz budynków;

Hodujesz kury czy perliczki? 
Musisz to zgłosić!

dok. na str. 6
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Konkurs na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego wraca! 
Wraca Nagroda Konsumenta! 

Pisaliśmy o tym już w poprzednim numerze naszego dwutygodnika, ale przypomnijmy jeszcze raz. 
Po ostatniej edycji, w roku 2014, Zarząd Powiatu Strzeleckiego podjął decyzję o organizacji konkursu na 

Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego co dwa lata. Co drugi rok organizowany będzie też inny konkurs 
- „Poznaj Moją Nową Firmę”. Celem tych zmian jest promocja innowacyjności, dobrych praktyk i wysokiej 
jakości usług i produktów, jakie powstają na terenie powiatu strzeleckiego. To również promocja naszej lo-
kalnej gospodarki i przedsiębiorczości. Co ważne – konkurs zostanie zorganizowany już po raz piętnasty; po 
raz pierwszy odbył się w roku 2001. 

Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Gali Lauri – 25 marca br. 
To będzie wyjątkowa impreza. Poznamy laureatów tego konkursu, mieszkańcy naszego powiatu przyzna-

ją swoją Nagrodę Konsumenta. Będziemy uczestniczyć w znakomitym koncercie.

Masz dobrą firmę? Dobry produkt? Zgłoś się!  
Zgłoszenia przyjmujemy bezpośrednio od samych firm, samorządów gminnych lub instytucji zrzeszają-

cych rolników, czy przedsiębiorców, także przedsiębiorców rolnych. Za uczestnictwo w konkursie nie ma 
żadnych opłat, jak w wielu innych podobnych plebiscytach.

Spośród zgłoszonych firm Kapituła konkursowa wybierze tę jedną, która zdobędzie dla swojego produktu 
lub usługi zaszczytny tytuł Najlepszego Produktu Powiatu Strzeleckiego 2016.  Można go zdobyć w jednej 
z czterech kategorii:

Przetwórstwo rolno-spożywcze
Działalność produkcyjna
Działalność usługowa
Usługi gastronomiczno-hotelarskie

Tytuł Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego nie tylko jest tytułem honorowym. W ślad za nim idą 
profity: pamiątkowa statuetka i dyplom, wielkopowierzchniowa reklama outdoorowa i reklama na połowie 
strony w naszym dwutygodniku w dwóch wybranych wydaniach w ciągu roku oraz możliwość posługiwania 
się tytułem (dożywotnio!, ale z podaniem roku edycji konkursu).

Konsumenci – czyli pełnoletni mieszkańcy naszego powiatu – będą głosować sami i to oni zadecydują o 
przyznaniu Nagrody Konsumenta 2016. W zamian – jeśli odpowiedzą prawidłowo na pytanie zamieszczone 
na kuponie konkursowym – będą uczestniczyć w losowaniu bardzo atrakcyjnej nagrody rzeczowej.

Na zgłoszenia firm czekamy do 10 lutego 2017. 
Głosowanie na Nagrodę Konsumenta trwać będzie od 13 do 28 lutego br. 

Kupony konkursowe będą zamieszczone w naszym dwutygodniku „Powiat Strzelecki”, dostępne będą 
również przy urnie do głosowania na dole, w holu starostwa powiatowego lub można je będzie ściągnąć ze 
strony internetowej www.powiatstrzlecki.pl

Cały regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej 
www.powiatstrzelecki.pl

Konkurs 
na Najlepszy Produkt 

Powiatu Strzeleckiego!

XV edycja

Dzięki temu szkoła, największa 
w naszym powiecie, stanie się też 
najnowocześniejsza. Nie tak dawno 
przecież, bo przed kilku laty, zmoder-
nizowana została baza dydaktyczna, 
niektóre pomieszczenia przeszły nie 
tylko lifting, ale i całkiem poważną 
modernizację. Teraz czas na kolejny 
– bardzo pokaźny – zastrzyk finanso-
wy. I to jeszcze w tym roku, co trzeba 
podkreślić. 

Powiat Strzelecki rozpoczął reali-
zację projektu pn. „Wsparcie kształ-
cenia zawodowego w kluczowych 
dla regionu branżach” w ramach pod-
działania 10.4 Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej i szkoleniowej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020. Liderem projektu jest 
samorząd województwa opolskiego, 
partnerami powiaty. Celem projek-
tu jest wzrost atrakcyjności oferty 
kształcenia zawodowego w woje-
wództwie opolskim poprzez dostoso-

Ponad 2 miliony dla CKZiU 
jeszcze w tym roku!

Tak dobrze jeszcze nie było. 
Gdzie? Na rynku pracy w naszym 
powiecie. Na koniec grudnia ub. roku 
bez pracy pozostawało 1658 miesz-
kańców powiatu strzeleckiego, o 10 
procent mniej niż w grudniu 2015. 
Stopa bezrobocia wynosi w tej chwi-
li u nas 6,6%, co oznacza, że nieco 
wzrosła w stosunku do sierpnia czy 
września, ale w grudniu 2015 wyno-
siła 7,7%. 

- Ten wzrost jest  naturalny pod 
koniec roku, bo dużo osób wraca w 
tym okresie z zagranicy – ocenia Nor-
bert Jaskóła, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Strzelcach Opol-
skich. – Cieszy za to, że mimo zimo-
wych miesięcy mamy tak dużo ofert 
pracy, także z branży budowlanej, co 
w poprzednich latach było raczej ewe-
nementem. To nie jedyna przesłanka, 
która pozwala optymistycznie patrzeć 
na rozwój sytuacji. Kolejną stanowią 
środki, które możemy przeznaczyć na 
aktywizację zawodową mieszkańców 
naszego powiatu. Na ten cel mamy 
ponad 5 milionów złotych. O tym, 
w jaki sposób zostaną wydane, za-
decydowała Powiatowa Rada Rynku 
Pracy w grudniu ub. roku. I choć to 
mniej, niż w ubiegłym roku, to jednak 
i bezrobotnych jest mniej.

Najwięcej – ponad 2 miliony 
złotych – przeznaczonych zostanie 
na staże. To najbardziej efektywny 
sposób aktywizacji, zwłaszcza ludzi 
młodych, i cieszący się największym 
zainteresowaniem – ocenia dyrektor 
Jaskóła. – Większość z osób bezro-
botnych skierowanych na staż, znaj-
duje później zatrudnienie w firmach, 
gdzie ten staż odbywały.

Z dotacji na rozpoczęcie działal-
ności będą mogły skorzystać osoby 
zarówno młode – z programu PO-
WER, do 30 roku życia, jak i starsze – 
z programu RPO. Na to w roku 2017 
zostanie przeznaczona  kwota 550 
tysięcy złotych. Uwaga: W następ-
nym numerze naszego dwutygodnika 
ukaże się ogłoszenie o naborze wnio-
sków an rozpoczęcie działalności!

Z kolei na dofinansowanie dla 
pracodawców – nabór zostanie ogło-
szony przez PUP w marcu br. – w 
roku 2017 jest przewidziana kwota 
800 tysięcy. To oznacza, że około 30 
pracodawców zatrudniających  bez-
robotnych będzie mogło przez cały 
rok otrzymywać dla nich wsparcie na 
wynagrodzenie brutto w wysokości 
1850 zł plus składki ZUS. Warunek 
jest jeden: pracodawca musi zatrud-
niać tę osobę przez co najmniej 25 
miesięcy. W roku następnym – 2018 
– Będzina ten cel więcej, bo 1,47 
miliona złotych. – Tutaj też obser-
wujemy bardzo duże zainteresowa-
nie: w ub. roku mogliśmy podpisać 
ok. 60 takich umów z pracodawca-
mi – wszystkie rozeszły się w ciągu 
dwóch miesięcy – dodaje dyrektor Ja-
skóła, dopowiadając, że jeśli  młody 
człowiek zwolni się przed upływem 
wyznaczonego terminu, pracodawca 
musi na jego miejsce zatrudnić kolej-
ną osobę pozostającą bez pracy.

Będą też prace interwencyjne dla 
osób w wieku 50+. W tej chwili pula 
przeznaczona na nie w roku 2017 wy-
nosi ok. 225 tysięcy złotych, ale jeśli 
zainteresowanie będzie duże – pula 
zostanie zwiększona.

- Mamy mniej osób bez pracy, 
ale – zauważa dyrektor Jaskóła – z 
roku na rok zmniejsza się liczba 
mieszkańców naszego powiatu. I to 
bardzo wyraźnie: w ciągu minionych 
5 lat aż o 2244 osoby. W tej chwili 
powiat strzelecki liczy 73396 miesz-
kańców. To dane zbierane przez nas 
w każdej z gmin. Prześledźmy, jak 
sytuacja przedstawiała się w nich na 
koniec grudnia 2016. Tylko w dwóch 
gminach zanotowano wzrost liczby 
mieszkańców: w gminie Jemielnica 
przybyło 57 osób, a w Izbicku o 23. 
Ubyło mieszkańców we wszystkich 
pozostałych gminach:  w  Zawadz-
kiem o 137 osób, w gminie Strzelce 
Opolskie o 215, w Kolonowskiem o 
37 osób, w Leśnicy o 22, a w Ujeź-
dzie o 10.

M. Górka

20 stycznia 2017 r. w siedzibie 
Komendy Powiatowej PSP w Strzel-
cach Opolskich odbyła się narada 
roczna, na której podsumowano dzia-
łalność komendy w 2016 roku. W 
spotkaniu udział wzięli funkcjona-
riusze i pracownicy cywilni komendy 
oraz zaproszeni goście: Opolski Ko-
mendant Wojewódzki PSP st. bryg. 
Marek Kucharski, st. bryg. w st. spo-
czynku Stefan Szłapa były Komen-
dant Powiatowy PSP w Strzelcach 
Opolskich, Starosta Strzelecki Józef 
Swaczyna, Zastępca Burmistrza Mia-
sta Strzelce Opolskie Józef Kampa, 
Sekretarz Gminy Ujazd Roman Wię-
cek.

6 stycznia Zespół Teatralny FAS-
KA z Piotrówki świętował swoje 30. 
urodziny. Uroczystość rozpoczęła 
się Mszą św. w intencji żyjących i 
zmarłych członków Faski. następnie 
orszak Trzech Króli przeprowadził 
wszystkich uczestników do restau-
racji Neuman, gdzie zespół zaczynał 
swoją działalność spektaklem „O ok-
rucieństwie i ukaraniu Heroda”. 

Spotkanie jubileuszowe było 
również okazją do wspomnień – a 

Mniej bezrobotnych.
Mniej ludzi w powiecie

Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

towarzyszyła im wystawa fotografii, 
kronik i dyplomów. Trzydzieści lat to 
kawał czasu!

Członkowie zespołu wyrażają 
wdzięczność darczyńcom za wspar-
cie finansowe, które umożliwiło zor-
ganizowanie uroczystości oraz gratu-
lacje i życzenia do nich skierowane.

Następnego dnia - w sobotę - 
spotkali się najmłodsi faskowicze, by 
również świętować jubileusz swojego 
zespołu.

30 lat Faski

Jak co roku, po Świętach Bożego 
Narodzenia w Zespole Szkół Spe-
cjalnych w Zawadzkiem odbył się 
Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastora-

Śpiewali kolędy w Zawadzkiem

łek w formie karaoke – „Śpiewajcie 
i grajcie Mu”, na który  zaprosiliśmy 
wicestarostę strzeleckiego Janusza 
Żyłkę. W tym roku Przegląd zorgani-
zowaliśmy 25 stycznia.  

W tegorocznym przeglądzie 
udział wzięły zespoły muzyczne z 
Zespołu Placówek Edukacyjnych w 
Dobrodzieniu, Zespołu Szkół Spe-
cjalnych w Kadłubie, Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem i 
zespół gospodarzy „Tęcza”. Każda 
grupa zaśpiewała dwie kolędy lub pa-
storałki w formie karaoke przy akom-
paniamencie instrumentów muzycz-
nych. Podziwialiśmy piękne stroje 
aniołków, Maryi, Jezusa i Józefa, 
Trzech Króli i pastuszków. Nagrodą 
dla uczestników były puchary, dyplo-
my i upominki  ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe. Na zakoń-
czenie tego świątecznego spotkania 
opiekunowie zespołów muzycznych 
i goście zaśpiewali uczniom wybraną 
kolędę „Gdy się Chrystus rodzi”.

Narada roczna w KP PSP w Strzelcach 
Opolskich podsumowująca rok 2016

Dwudziestego szóstego stycznia br.  
klasa technikum mechaniczne o specjal-
ności obsługa urządzeń i sprzętu ratow-
niczo-gaśniczego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego rozpoczęła 
zajęcia z edukacji  pożarniczej. Zajęcia 
prowadzić będzie mł. bryg. Piotr Zdzie-
chowski z  Komendy  Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Strzelcach 
Opolskich.

Uczniowie zapoznają się miedzy 
innymi z organizacją ochrony przeciw-
pożarowej w Polsce, bezpieczeństwem 
i higieną pracy w służbie, łącznością i 
alarmowaniem, taktyką działań gaśni-
czych, kierowaniem ruchem drogowym 
itp.

                                      Zbigniew Wróbel

Zajęcia uczniów klasy strażackiej



5P O W I A T   S T R Z E L E C K I  =  744  km2  W R A Ż E Ń P O W I A T   S T R Z E L E C K I  =  744  km2  W R A Ż E Ń

Tyle właśnie, po ostatniej sesji, na której znowelizowano uchwa-
ły o wieloletniej prognozie finansowej i uchwałę budżetową, Powiat 
Strzelecki przekaże naszemu szpitalowi. W konkretnym celu: na 
dofinansowanie tomografu komputerowego.

- To spora suma i spory wysiłek finansowy nie tylko dla Szpitala 
Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego, ale i dla naszego samorządu. 
Jeśli jednak nie my, to kto wspomoże nasz szpital? – pyta retorycznie 
starosta Józef Swaczyna.  – Musieliśmy wprawdzie zadecydować: po-
moc w zakupie tomografu, czy realizacja innych zadań, ale naszą decy-
zję chyba wszyscy przyjmą z zadowoleniem. Dofinansowanie zakupu 
w postaci nowoczesnego 16-rzędowego tomografu to przecież wsparcie 
nie tylko dla placówki medycznej, ale dla całej naszej społeczności. 
Dobry, nowoczesny sprzęt to wymóg czasów i oczekiwań mieszkań-
ców. Procedura przetargowa już została uruchomiona, a nowoczesny 
tomograf trafi do szpitala jeszcze w tym roku.

800  tysięcy 
na tomograf!

Dzięki temu szkoła, największa 
w naszym powiecie, stanie się też 
najnowocześniejsza. Nie tak dawno 
przecież, bo przed kilku laty, zmoder-
nizowana została baza dydaktyczna, 
niektóre pomieszczenia przeszły nie 
tylko lifting, ale i całkiem poważną 
modernizację. Teraz czas na kolejny 
– bardzo pokaźny – zastrzyk finanso-
wy. I to jeszcze w tym roku, co trzeba 
podkreślić. 

Powiat Strzelecki rozpoczął reali-
zację projektu pn. „Wsparcie kształ-
cenia zawodowego w kluczowych 
dla regionu branżach” w ramach pod-
działania 10.4 Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej i szkoleniowej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020. Liderem projektu jest 
samorząd województwa opolskiego, 
partnerami powiaty. Celem projek-
tu jest wzrost atrakcyjności oferty 
kształcenia zawodowego w woje-
wództwie opolskim poprzez dostoso-

Na to pytanie nie odpowie nikt. W 
dodatku grypa czy też choroby grypopo-
dobne zaatakowały znacznie wcześniej, o 
3-4 tygodnie, niż w poprzednich latach, bo 
już w styczniu a nie w lutym. Mamy więc 
sytuację podobną – i to w całej Polsce - do 
lat 2012-2013.

- Do 31 stycznia w naszym powiecie 
zachorowało aż 4670 osób! Rok temu w 
tym samym czasie o dwie trzecie mniej. 
Zdecydowana większość to zachorowania 
grypopodobne, ale i wirus grypy praw-
dziwej typu A został potwierdzony w 16 
przypadkach. Próbki zostały pobrane od 
pacjentów w strzeleckiej przychodni Al-
-med, która uczestniczy w programie 
Imove+ - stwierdza Katarzyna Kanoza, 
dyrektor PSSE w Strzelcach Opolskich. 
– Cztery inne przychodnie w naszym po-
wiecie uczestniczą w programie Sentinel, 
ale nie mamy informacji o potwierdzeniu 
u ich pacjentów  wirusa grypy prawdzi-
wej.

Grypa prawdziwa ma zawsze gwał-
towny, ostry przebieg, bardzo często w 

Ponad 2 miliony dla CKZiU 
jeszcze w tym roku!

wanie bazy do potrzeb regionalnego 
rynku pracy. 

W ramach projektu w Powiecie 
Strzeleckim zmodernizowane i dopo-
sażone zostaną następujące pracow-
nie zawodowe Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w 
Strzelcach Opolskich: 
-  Pracownia elektroniki (zakup 

specjalistycznych zestawów 
narzędzi, lutownic, wiertarek,  
mierników, kabli, listew, zasila-
czy, gniazd, kamer, monitorów, 
laptopów itp.)

-  Pracownia mechatroniki ogólnej 
(zakup stanowisk egzaminacyj-
nych, komputerów stacjonarnych, 
laptopów, ekranów, projektorów, 
zakup zaworów, oscyloskopów, 
zestawów narzędzi, wiertarek, 
stacji lutowniczych, komputerów, 
monitorów itp.)

-  Centrum Obróbki Metali (zakup 
frezarki sterowanej numerycznie, 
frezarki narzędziowej, specjali-

stycznych programów kompute-
rowych, noży tokarskich, szlifie-
rek, imadeł, zestawów narzędzi 
do obróbki metalu, wiertarek, 
komputerów, drukarki plotero-
wej, kserokopiarki, wykonanie 
sieci bezprzewodowej WIFI)

-  Pracownia turystyczna (zakup 
komputerów, laptopów, drukarek, 
wykonanie sieci bezprzewodowej 
WIFI)

-  Pracownia hotelarstwa (zakup 
lady recepcyjnej, komputerów, 
laptopów, drukarki fiskalnej, wy-
posażenie jednostki mieszkalnej).
Całkowita wartość projektu 

(dla wszystkich partnerów biorą-
cych udział w projekcie) wynosi 
29.432.227,36 zł, w tym dofinan-
sowanie Unii Europejskiej wynosi: 
25.017.393,20 zł. 

Wartość części Powiatu Strze-
leckiego wynosi: 2.118.141,98 zł, 
w tym wartość dofinansowania to: 
1.800.420,68 zł.

wysoką gorączką. Choroby grypopodobne 
mają zdecydowanie łagodniejszy prze-
bieg, ale trzeba pamiętać, że w każdym 
przypadku zachorowania należy zgłosić 
się do lekarza. Powikłania, zwłaszcza po-
grypowe, mogą być bardzo groźne.

Zachorowań jest bardzo dużo, a więc 
warto zapytać o to, kiedy pacjent może za-
rażać innych.

 - Przy każdym zachorowaniu na gry-
pę czy ostre infekcje dróg oddechowych 
zarazić się można od innej osoby od chwi-
li namnażania się wirusa. Niekoniecznie 
wówczas, kiedy chory kicha czy kaszle, 
również wtedy, kiedy osoba chora mówi – 
dodaje dyrektor Kanoza. – Niestety, droga 
kropelkowa to najszybszy sposób na prze-
noszenie zakażeń.

Więc może warto się jeszcze zaszcze-
pić przeciw grypie?

- Zdecydowanie warto, bo nie wiado-
mo, czy szczyt zachorowań już za nami, 
czy jeszcze nie – odpowiada dyrektor Ka-
noza.

Grypa szaleje, 
ale czy to już szczyt?

Powiat Strzelecki dofinansuje szpital

Z kolei na dofinansowanie dla 
pracodawców – nabór zostanie ogło-
szony przez PUP w marcu br. – w 
roku 2017 jest przewidziana kwota 
800 tysięcy. To oznacza, że około 30 
pracodawców zatrudniających  bez-
robotnych będzie mogło przez cały 
rok otrzymywać dla nich wsparcie na 
wynagrodzenie brutto w wysokości 
1850 zł plus składki ZUS. Warunek 
jest jeden: pracodawca musi zatrud-
niać tę osobę przez co najmniej 25 
miesięcy. W roku następnym – 2018 
– Będzina ten cel więcej, bo 1,47 
miliona złotych. – Tutaj też obser-
wujemy bardzo duże zainteresowa-
nie: w ub. roku mogliśmy podpisać 
ok. 60 takich umów z pracodawca-
mi – wszystkie rozeszły się w ciągu 
dwóch miesięcy – dodaje dyrektor Ja-
skóła, dopowiadając, że jeśli  młody 
człowiek zwolni się przed upływem 
wyznaczonego terminu, pracodawca 
musi na jego miejsce zatrudnić kolej-
ną osobę pozostającą bez pracy.

Będą też prace interwencyjne dla 
osób w wieku 50+. W tej chwili pula 
przeznaczona na nie w roku 2017 wy-
nosi ok. 225 tysięcy złotych, ale jeśli 
zainteresowanie będzie duże – pula 
zostanie zwiększona.

- Mamy mniej osób bez pracy, 
ale – zauważa dyrektor Jaskóła – z 
roku na rok zmniejsza się liczba 
mieszkańców naszego powiatu. I to 
bardzo wyraźnie: w ciągu minionych 
5 lat aż o 2244 osoby. W tej chwili 
powiat strzelecki liczy 73396 miesz-
kańców. To dane zbierane przez nas 
w każdej z gmin. Prześledźmy, jak 
sytuacja przedstawiała się w nich na 
koniec grudnia 2016. Tylko w dwóch 
gminach zanotowano wzrost liczby 
mieszkańców: w gminie Jemielnica 
przybyło 57 osób, a w Izbicku o 23. 
Ubyło mieszkańców we wszystkich 
pozostałych gminach:  w  Zawadz-
kiem o 137 osób, w gminie Strzelce 
Opolskie o 215, w Kolonowskiem o 
37 osób, w Leśnicy o 22, a w Ujeź-
dzie o 10.

M. Górka

20 stycznia 2017 r. w siedzibie 
Komendy Powiatowej PSP w Strzel-
cach Opolskich odbyła się narada 
roczna, na której podsumowano dzia-
łalność komendy w 2016 roku. W 
spotkaniu udział wzięli funkcjona-
riusze i pracownicy cywilni komendy 
oraz zaproszeni goście: Opolski Ko-
mendant Wojewódzki PSP st. bryg. 
Marek Kucharski, st. bryg. w st. spo-
czynku Stefan Szłapa były Komen-
dant Powiatowy PSP w Strzelcach 
Opolskich, Starosta Strzelecki Józef 
Swaczyna, Zastępca Burmistrza Mia-
sta Strzelce Opolskie Józef Kampa, 
Sekretarz Gminy Ujazd Roman Wię-
cek.

Mniej bezrobotnych.
Mniej ludzi w powiecie

Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

towarzyszyła im wystawa fotografii, 
kronik i dyplomów. Trzydzieści lat to 
kawał czasu!

Członkowie zespołu wyrażają 
wdzięczność darczyńcom za wspar-
cie finansowe, które umożliwiło zor-
ganizowanie uroczystości oraz gratu-
lacje i życzenia do nich skierowane.

Następnego dnia - w sobotę - 
spotkali się najmłodsi faskowicze, by 
również świętować jubileusz swojego 
zespołu.

30 lat Faski

Dyneburg, Wilno, Września, Lwów, 
Czeski Cieszyn i Strzelce Opolskie - Fo-
rum Szkół Polskich Poznań – Europa, nad 
którym patronat objęło Poznańskie Towa-
rzystwo Przyjaciół Nauk, już po raz drugi 
zjednoczyło polskich uczniów z różnych 
krajów, by bawiąc, uczyć. 

Od 20 do 28 stycznia 2017 r. repre-
zentowaliśmy nasze Liceum na forum, 
gdzie przed młodzieżą z innych szkół pre-
zentowaliśmy naszą regionalną tożsamość 
i tradycję. W trakcie wyjazdu zdobywa-
liśmy wiedzę o Wielkopolsce, jej stolicy 
i historii gospodarczego rozwoju. W ra-
mach warsztatów i w trakcie debat mieli-
śmy szansę poznać, porównać i zrozumieć 
poglądy Polaków z innych państw. Roz-
mawialiśmy o Unii Europejskiej, historii 
integracji, celach wspólnoty i jej przyszło-
ści. Nie pominęliśmy tematu miejsca Pol-
ski w UE i dalszych perspektyw na rozwój 
naszego kraju w ramach zjednoczonej 
Europy. Liczne wykłady, dzięki wsparciu 
PTPN, poprowadzili m.in. Hanna Sucho-
cka, Filip Kaczmarek, wielkopolski ko-
ordynator Szlachetnej Paczki ― Damian 

Kaczmarek oraz wykładowcy związani z 
Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Nabyta wiedza okazała się 
niezbędna podczas warsztatów, w trakcie 
których innowacyjnymi metodami roz-
wiązywaliśmy postawione przed nami za-
dania. Przy okazji nawiązywaliśmy nowe 
znajomości i dobrze się bawiliśmy. 

Pomysłodawcą i koordynatorem 
projektu jest Michał Gulczyński, który 
pomógł nam rozwinąć swoją wiedzę na 
temat Polski i Europy. Pokazał nam miej-
sca ważne dla naszej historii  ― Poznań, 
Gniezno i Wrześnię, mieliśmy możliwość 
zobaczenia ultranowoczesnego Wielko-
polskiego Centrum Zaawansowanych 
Technologii oraz wysłuchania utworów 
m.in. Chopina i Nowowiejskiego podczas 
koncertu, który przygotowali studenci po-
znańskiego Uniwersytetu Artystycznego.

Strzelce Opolskie reprezentowali: 
Wiktoria Podlodowska, Anna Buchwald, 
Zuzanna Pala, Jakub Kwaśniak, Kacper 
Kasperczyk i Zbigniew Gajda pod opieką 
pani Jadwigi Wdowik.

Narada roczna w KP PSP w Strzelcach 
Opolskich podsumowująca rok 2016

Podczas narady Komendant Po-
wiatowy PSP w Strzelcach Opolskich 
st. bryg. Wojciech Lisowski powitał 
wszystkich przybyłych gości, następ-
nie przedstawił w formie prezentacji 
multimedialnej najważniejsze doko-
nania w minionym roku. Komendant 
Powiatowy podsumowując działal-
ność przedstawił zrealizowane za-
dania w szczególności podziękował 
naszym strażakom za ogromny wkład 
pracy włożony w remonty i moder-
nizację pomieszczeń komendy. Po-
dziękował również za przychylność 
władz samorządowych oraz dobre 
stosunki współpracy.

Po prezentacji głos zabrali za-

proszeni goście: Opolski Komendant 
Wojewódzki, który w swoim wy-
stąpieniu podziękował za ogromne 
zaangażowanie w realizację zadań 
służbowych naszych strażaków i pra-
cowników. Starosta Powiatu Strze-
leckiego oraz Zastępca Burmistrza 
Strzelec Opolskich odnieśli się do 
zrealizowanych zadań w minionym 
roku przez naszą komendę, dziękując 
wszystkim funkcjonariuszom i pra-
cownikom komendy za zaangażowa-
nie i wkład pracy, który przekłada się 
na zaufanie i poczucie bezpieczeń-
stwa lokalnej społeczności.

Opracowanie: 
mł. bryg. Piotr Zdziechowski, KP 

PSP w Strzelcach Opolskich  

Dwudziestego szóstego stycznia br.  
klasa technikum mechaniczne o specjal-
ności obsługa urządzeń i sprzętu ratow-
niczo-gaśniczego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego rozpoczęła 
zajęcia z edukacji  pożarniczej. Zajęcia 
prowadzić będzie mł. bryg. Piotr Zdzie-
chowski z  Komendy  Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Strzelcach 
Opolskich.

Uczniowie zapoznają się miedzy 
innymi z organizacją ochrony przeciw-
pożarowej w Polsce, bezpieczeństwem 
i higieną pracy w służbie, łącznością i 
alarmowaniem, taktyką działań gaśni-
czych, kierowaniem ruchem drogowym 
itp.

                                      Zbigniew Wróbel

Zajęcia uczniów klasy strażackiej

Forum Szkół Polskich
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Poniedziałki, czwartki 16:00 Szkoła rodzenia, spotkania dla kobiet od 21 tygodnia cią-
ży, wstęp wolny /Kawiarenka/

Poniedziałki 18:00, środy 10:00 Fit-mama, zajęcia dla kobiet w ciąży bazujące na tech-
nice pilates, jodze, ćwiczeniach body ball oraz wybranych technikach relaksujących, pro-
wadzący: Fizjoterapeutka Ewelina Piechaczek

Wtorki 16:15-17:00 – Warsztaty tańca towarzyskiego dla dzieci gr. Podstawowa, wstęp 
płatny /Sala widowiskowa/

17:00 – 18:00 Warsztaty tańca towarzyskiego dla dzieci grupa średniozaawansowana; 
wstęp płatny /Sala widowiskowa/

Środy 18:00 - Aerobik dla Seniorów; projekt finansowany ze środków programu granto-
wego Fundacji Górażdże – „Aktywni w Regionie”

Środy 19:00 – Zumba, prowadzący: Ewa Pyka, wstęp płatny /Sala widowiskowa/

Środa 17:00 i 18:00 – Zabawy z językiem angielskim dla kl. I-III szkoły podstawowej, 
wstęp płatny /Kawiarenka/

Wtorki 7,14,21,28.02.2017r. – Kurs komputerowy dla Seniorów;

03.02.2017 (piątek) godz. 17:00 – Warsztaty plastyczne „Obrazki sypane solą” dla dzieci 
w wieku 6-12 lat, wstęp płatny;

04.02.2017r. godz. 14:00 – Dziecięca Politechnika Opolska, wykład pt. „Człowiek a śro-
dowisko – wzajemne relacje”;

10.02.2017 (piątek) godz. 17:00 – Warsztaty plastyczne „Breloczki z pomysłem” dla 
dzieci w wieku 6-12 lat, wstęp płatny;

11.02.2017 r. godz. 18:00 - Koncert walentynkowy – największe przebije operetkowe /
sala widowiskowa/, wstęp płatny;

12.02.2017 r. godz. 16:00 – Spektakl teatralny dla dzieci „Tajemnica Skarbu na kurzej 
nóżce” /sala widowiskowa/ wstęp płatny;

13-17.02.2017 r. godz. 9:00 – 11:00 – Ferie Małego Artysty – zajęcia plastyczne dla 
dzieci, wstęp płatny;

20-24.02.2017 r. godz. 10:00 – 12:00 – Ferie z Olafem i Elsą w Powiatowej Bibliotece 
Publicznej, wstęp płatny;

19.02.2017 r. godz. 16:00 – Kabaret Skeczów Męczących /sala widowiskowa/ wstęp 
płatny;

Strzelce Opolskie dnia 24.01.2016r.

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 śro-
dowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (J.t. Dz.U. z 2016r. poz. 353 
z późn. zm.), podaje do publicznej wia-
domości informację o wydaniu w dniu 
23.01.2017r. na rzecz spółki Strzeleckie 
Wodociągi i Kanalizacja  Sp. z o.o. z 
siedzibą w Strzelcach Opolskich przy 
ul. Mickiewicza 10, decyzji administra-
cyjnej Nr 21/17 zatwierdzającej projekt 
budowlany i udzielającej pozwolenia na 
budowę budynku kraty rzadkiej, funda-
mentu pod biofiltr, komory rozdziału na 
osadniki wtórne, osadnika wtórnego nr 
1, osadnika wtórnego nr 2, pompowni 
osadu, budynku technicznego (stacja 
dmuchaw, pom. szaf elektrycznych, 
ciepłownia), komory pomiarowej, zbior-
nika buforowego osadu, stacji odwad-
niania osadów, pompowni sanitarnej i 
odcieków procesowych, hali słonecznej 
suszarni nr 1, hali słonecznej suszarni 
nr 2, wagi, agregatu prądotwórczego w 
zabudowie kontenerowej, wraz z infra-
strukturą techniczną i remontem obiek-
tów istniejących w ramach zadania: 
„Przebudowa/modernizacji oczyszczal-
ni ścieków i budowa suszarni osadów 
w Strzelcach Opolskich” w Strzelcach 
Opolskich, na działkach nr 294/4, 
1051/1, 1048, 1028/2, 1028/3.

W Starostwie Powiatowym 
w Strzelcach Opolskich 

– Wydział Architektoniczno 
– Budowlany, ul. Jordanowska 2, 

II piętro, pokój nr 213 
(w godzinach pn. 7.30 – 17.00, 

wt.-cz. 7.30 – 15.30, pt. 7.30 – 14.00), 
można zapoznać się z treścią decyzji 

oraz z dokumentacją sprawy.
z up. Starosty

Teresa Wanecka  - Naczelnik Wydziału  
Architektoniczno-Budowlanego

• stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego, przestrzeganie zasad hi-
gieny,

• nie poić drobiu/ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do 
których dostęp mają dzikie ptaki;
4) Bezzwłocznego zgłaszania organom Inspekcji Weterynaryjnej, lekarzom wete-

rynarii podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu w przypadku następujących 
objawów – zwiększona śmiertelność, objawy nerwowe, duszność, sinica i wybroczyny, 
biegunka itp. oraz przypadków znalezienia padłych ptaków (łabędzi, dzikich gęsi, czapli, 
kormoranów, a także większych skupisk padłych kaczek, łysek, siewek, perkozów, mew).

Gołębie uznawane są za gatunek o bardzo dużej wrodzonej odporności na zakażenie 
wirusem HPAI i odgrywający w epidemiologii grypy ptaków marginalną rolę, bez prak-
tycznego znaczenia, jako źródło zakażenia i wektor w szerzeniu się zakażeń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że nieprzestrzeganie obowiązujących 
przepisów wydanych w celu zwalczania choroby zakaźnej lub zapobiegania takiej choro-
bie podlega karze pieniężnej.

Uwaga: Jak informuje dr Antoni Krupnik, Powiatowy Lekarz Weterynarii, obowią-
zek zgłoszenia mają wszyscy mieszkańcy powiatu strzeleckiego hodujący ptaki. Nieza-
leżnie od tego, czy mają całe ich stado, czy też po podwórku chodzą dwie liliputki, trzy 
kaczki lub na przykład pięć gęsi. Nie liczba ptaków w gospodarstwie jest ważna, ale sam 
fakt ich posiadania.

Hodujesz drób? Musisz to zgłosić!
dok. ze str. 2

Sylwester w Zakopanem – 22 
osoby jako grupa zorganizowana 
przebywała na turnusie świąteczno-
-sylwestrowym w dniach 23 grud-
nia – 03 stycznia w Zakopanem. 
Korzystano z uroków panującej tam 
zimy uczestnicząc w jednym z pierw-
szych  zorganizowanych wieczorem 
kuligów z pochodniami i śpiewem. 
Kulig zakończył się poczęstunkiem 
kiełbaskami,  herbatą oraz grzańcem. 
W czasie pobytu oglądano skoki 
narciarskie, a wyjazd do Bukowiny 
Tatrzańskiej na 3 godzinną kąpiel 
w wodach termalnych cieszył się 
szczególnym zainteresowaniem i dał 
seniorom dużo radości. Na balu syl-
westrowym w pensjonacie „Halny” 
grupa strzelecka szampańsko wkro-
czyła w 2017 rok.

Zimowe imprezy seniorów

Babski comber przy muzyce 24 lutego (piątek)
Spotkanie z okazji Dnia Kobiet – 8 marca (środa)
Turnus rekreacyjny w Zakopanem od 10 maja do 

17 maja za 595 zł z trzema wycieczkami autokarowymi 
(przełom Dunajca; Nidzica, Czorsztyn, baseny termalne-
-Szaflary, Bukowina Tatrzańska). Zaliczka do k. lutego 
100 zł.

Comiesięczne zajęcia aquafitness na krytej pływalni z 
pozyskanych dotacji i środków własnych.

Wczasy w Chorwacji na półwyspie Istria w miejsco-
wości Pula 26.05 – 02.06.2017. za 1385 zł + wycieczki: 
Bled w Słowenii, rejs statkiem wzdłuż archipelagu Briuni 
i inne. Zaliczka 300 zł do 15 lutego. 

Rejs statkiem po Odrze z okazji Dnia Dziecka (dziad-
kowie z wnukami) – 11 czerwca (niedziela).

Festyn z okazji trzeciej rocznicy powstania Stowarzy-
szenia 23 czerwca (piątek)

Trzydniowa wycieczka do Warszawy za 390 zł w 
ostatni weekend lipca.

Trzydniowa wycieczka w Góry Świętokrzyskie za 
495 zł   4 -6 sierpnia

Aquafitness na pływalni – organizowany przez cały rok po 8 razy w mie-
siącu odbywa się również zimą. Od  4 stycznia „ruszyła” już trzecia grupa w 
której są jeszcze wolne miejsca. Zajęcia tej grupy odbywają się w poniedziałki 
i środy od godziny 16.00. Pozostałe dwie grupy ćwiczą we wtorki i czwartki. 
Zapraszamy chętnych.

Propozycje imprez Strzeleckiego 
Stowarzyszenia Seniorów na 2017 r.

Czternastodniowy turnus rehabilitacyjny z 20 zabie-
gami  w ŁAZACH – nad Bałtykiem, koszt z transportem i 
ubezpieczeniem 1280 zł od 2 do 15 września. Zaliczka 200 
zł do końca lutego.

Pięciodniowa wycieczka  Lwów – Poczajów- Olesko- 
Podhorce-Lwów – 785 zł  od 20 do 24 września, zaliczka 
150 zł do 15 lutego.

Święto Pieczonego Ziemniaka lub Świniaka – 14 paź-
dziernika (piątek) z muzyką.

Zabawa andrzejkowa 25 listopada (sobota) .
Spotkanie wigilijne –22 grudnia (piątek)
Turnus świąteczno-sylwestrowy 23 grudnia -2 stycznia 

2018.

Zapisy ratalne na imprezy (niektóre już trwają) w biu-
rze Stowarzyszenia przy ul. Krakowskiej 16/25 w środy 
9.00 -  10.00 lub przed rozpoczęciem zajęć na pływalni od 
15.15 we wtorki i czwartki. Tel. do Zarządu: 531 450 618 
lub 77 463 5015. Składka członkowska w Stowarzyszeniu 
wynosi 2 zł miesięcznie. Członkowie to nie tylko emeryci, 
wszyscy 50+ tzw. seniorzy młodsi.

Prezes Stowarzyszenia – Janusz Wnuk

Nr drogi Nazwa ciągu drogowego Odcinek drogi 
obj. zimowym 
utrzymaniem

klasa 
drogi

2131 O ul. Arki Bożka  (Kolonowskie) 1,140 Lok
2132 O ul. Dworcowa  (Kolonowskie) 0,550 Lok
2133 O ul. Kościuszki  (Kolonowskie) 1,732 Lok
2134 O ul. Haraszowskie  (Kolonowskie) 1,930 Lok
2135 O ul. Leśna  (Kolonowskie) 0,682 Lok
1804 O Strzelce Op. - Kolonowskie                             

(ul. Kościelna w m. Kolonowskie) 1,143
Lok

1804 O Strzelce Op. - Kolonowskie                             
(ul. Ks. Czerwionki i ul. Kolejowa 
w m. Kolonowskie )

2,415
Lok

1844 O Staniszcze Wlk. - Kolonowskie                       
(ul. 1 - go Maja w m. 
Kolonowskie)

3,400
Zb

 SUMA 12,992  

Miasto Kolonowskie

W związku z interwencjami dotyczącymi utrzymania zimowego dróg w Gminie Kolo-
nowskie  w bieżącym sezonie zimowym przypominamy, że niżej wymienione drogi po-
wiatowe w miejscowości Kolonowskie w sezonie zimowym 2016/2017 są utrzymywane 
przez Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem.

Gmina sama dba o drogi
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Centrala Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703,  Faks +48 77 4401701

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756 
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów  707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy  706
Pozostałe numery  720
Wydział Dróg Powiatowych  714, 715, 716, 717, 718

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
Tel. wew.: 760, 761, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 
756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

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 

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 

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
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Starosta Strzelecki informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę na zastępstwo osoby 
na stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. zamówień publicznych.

1. Nazwa i adres jednostki:  Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, 
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie

2. Określenie stanowiska: Specjalista w Wydziale Organizacyjnym
3. Wymiar czasu pracy: Pełny etat
4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
−	 wykształcenie wyższe – preferowane kierunkowe – administracja, ekonomia, 
−	 doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień pub-

licznych, 
−	 znajomość zagadnień związanych z działalnością samorządu powiatowego,
−	 znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, 
−	 obywatelstwo polskie,
−	 niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
−	 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 
−	 korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
Wymagania dodatkowe:
−	 rzetelność, sumienność, dokładność, komunikatywność i otwartość, 
−	 umiejętność pracy w zespole,
−	 umiejętność obsługi komputera.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Przygotowanie projektów uchwał Rady i Zarządu oraz poleceń służbowych i Zarządzeń 

Starosty w sprawach zamówień publicznych. 
2) Opracowywanie i przedkładanie Zarządowi Powiatu regulaminu dotyczącego zasad 

i trybu udzielania zamówień publicznych w starostwie i jego nowelizacja w związku 
ze zmianami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3) Przygotowywanie i weryfikacja dokumentów w zakresie udzielania zamówień pub-
licznych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych związanych z:

a) udzielaniem zamówień publicznych w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych;
b) udzielaniem zamówień publicznych wykonawcy, który został wybrany na zasadach 

określonych w ustawie;
4)  udzielaniem zamówień publicznych zgodnie z art. 10 ustawy – Prawo zamówień 

Publicznych,
5)   przygotowaniem zamówienia publicznego polegającego na:
a) wyborze trybu postępowania w oparciu o przesłanki określone w ustawie – Prawo 

zamówień publicznych,
b) opracowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
c) opracowaniu ogłoszenia, zaproszenia do składania ofert lub zaproszenia do negocjacji,
d) przedłożeniu do zatwierdzania powyższych dokumentów (specyfikacji, ogłoszenia) 

przez Starostę lub Zarząd Powiatu,
e) Realizacja procedury (trybu) zamówienia publicznego, obejmującego w szczególności:
f) opublikowanie ogłoszenia lub wysłanie do wykonawców zaproszenia do składania 

ofert lub zaproszenia do negocjacji,
g) wydawanie (przesyłanie) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, udzielanie 

odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści ogłoszenia lub specyfikacji,
h) organizacja zebrania potencjalnych oferentów, jeżeli tak stanowi specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia;
i) informowanie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz pub-

likowanie ogłoszenia tej treści w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Starostwa;
6) Prowadzenie wszelkich prac związanych ze złożonymi protestami i odwołaniami;
7) Przekazywanie do opublikowania wyników postępowania na stronie internetowej 

BIP Starostwa; 
8) Przekazywanie do opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na stronie BZP, 

internetowej BIP Starostwa oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
9) Prowadzenie protokołu postępowania;
10) Organizowanie pracy komisji przetargowej, kompletowanie dokumentacji;

11) Udział w komisjach przetargowych; 
12) Prowadzenie rejestru udzielanych zamówień publicznych w Starostwie od wartości 

określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
13) Koordynowanie pracy komórek organizacyjnych Starostwa w zakresie udzielania 

zamówień publicznych.
14) Analizowanie s tosowanych procedur  w zamówieniach publ icznych  

i wnioskowanie odpowiednich zmian.
15) Kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych Wydziałów, stanowiących 

podstawę do wszczęcia i realizacji procedur określonych w ustawie Prawo zamówień 
publicznych w tym: 

a) wybór trybu;
b) weryfikowania pod względem zgodności z ustawą projektów umów oraz współpra-

ca w tym zakresie z radcą prawnym,
c) konstrukcji specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
d) ogłoszenia,
e) protokołu postępowania,
16) Przechowywanie przez okres 5 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamó-

wienia publicznego protokołu wraz z załącznikami.
17) Opisywanie faktur pod względem zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny;
2) Życiorys (CV) – ze szczegółowym określeniem przebiegu pracy;
3) kserokopie dyplomów lub dokumentów potwierdzających wykształcenie;
4) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy potwierdzające staż pracy,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni 

praw publicznych,
6) oświadczenie  o  niekaralności  za  przestępstwo  umyślne  ścigane  z  oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV oraz oświadczenia, dla 
swojej ważności muszą być odręcznie podpisane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

Ponadto, wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być 
opatrzone klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2016 r., poz. 922). ”

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorzą-
dowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w grudniu 
2016 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym  
w Strzelcach Opolskich w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Ogło-
szenie o zatrudnieniu na umowę o pracę na zastępstwo na stanowisko urzędnicze: 
Specjalista w Wydziale Organizacyjnym na czas usprawiedliwionej nieobecności 
pracownika” osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich lub 
przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa) na adres: Starostwo Powiatowe w 
Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie.

Termin przesłania dokumentów: do 06 lutego 2017 r. 

Informacje dodatkowe:
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich po wyżej 

określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Z wybranym kandydatem, który będzie spełniał wymagania, Urząd skontaktuje się 

telefonicznie.

O B W I E S Z C Z E N I E     ST A R O S T Y    S T R Z E L E C K I E G O
Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t.Dz.U. z 2015r. Poz. 
2031) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a   s i ę,

że dnia 9 grudnia 2016r. na żądanie Burmistrza Strzelec Opolskich reprezentującego Gminę Strzelce Opolskie z siedzibą w Strzelcach Opolskich, Pl. Myśliwca 1, działającego przez 
pełnomocnika Pana Sebastiana Raudzis, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na 
„Rozbudowie drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach”, na działkach:

1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:

 Lp. Nr działki Arkusz mapy Obręb Nr działki po podziale,  
  przed   działki w liniach 
  podziałem     rozgraniczających
 
 1. 407/1 4 Dziewkowice -
 2. 179 2 Dziewkowice  -
 3. 180/1 2 Dziewkowice 180/4

 Lp. Nr działki Arkusz mapy Obręb 
  przed 
  podziałem 

 1. 537/24 4 Dziewkowice
 2. 407/2 4 Dziewkowice
 3. 605/2 4 Dziewkowice
 4. 148 2 Dziewkowice
 5. 178 2 Dziewkowice
 6. 638 4 Dziewkowice
 7. 639/3 4 Dziewkowice
 8. 640/2 4 Dziewkowice
 9. 641 4 Dziewkowice
 10. 180/1 2 Dziewkowice

3. nieruchomości planowane do przejęcia na rzecz Gminy Strzelce Opolskie

2. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren 
niezbędny

 Lp. Nr działki Nr działki Arkusz mapy Obręb 
  przed po podziale 
  podziałem

 1. 180/1 180/4 2 Dziewkowice

4. nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone

 Lp. Nr działki Nr działki Arkusz mapy Obręb 
  przed po podziale 
  podziałem

 1. 605/2 - 4 Dziewkowice

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

W terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane 
strony mogą w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich 

- Wydział Architektoniczno - Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 213, 
(w godzinach pn.7.30-17.00, wt.-cz.7.30-15.30, pt. 7.30-14.00), 

zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy.

OGŁOSZENIE  O ZATRUDNIENIU NA ZASTĘPSTWO
z dnia 26 stycznia 2017 r.Zimowe imprezy seniorów

Aquafitness na pływalni – organizowany przez cały rok po 8 razy w mie-
siącu odbywa się również zimą. Od  4 stycznia „ruszyła” już trzecia grupa w 
której są jeszcze wolne miejsca. Zajęcia tej grupy odbywają się w poniedziałki 
i środy od godziny 16.00. Pozostałe dwie grupy ćwiczą we wtorki i czwartki. 
Zapraszamy chętnych.

Propozycje imprez Strzeleckiego 
Stowarzyszenia Seniorów na 2017 r.

Czternastodniowy turnus rehabilitacyjny z 20 zabie-
gami  w ŁAZACH – nad Bałtykiem, koszt z transportem i 
ubezpieczeniem 1280 zł od 2 do 15 września. Zaliczka 200 
zł do końca lutego.

Pięciodniowa wycieczka  Lwów – Poczajów- Olesko- 
Podhorce-Lwów – 785 zł  od 20 do 24 września, zaliczka 
150 zł do 15 lutego.

Święto Pieczonego Ziemniaka lub Świniaka – 14 paź-
dziernika (piątek) z muzyką.

Zabawa andrzejkowa 25 listopada (sobota) .
Spotkanie wigilijne –22 grudnia (piątek)
Turnus świąteczno-sylwestrowy 23 grudnia -2 stycznia 

2018.

Zapisy ratalne na imprezy (niektóre już trwają) w biu-
rze Stowarzyszenia przy ul. Krakowskiej 16/25 w środy 
9.00 -  10.00 lub przed rozpoczęciem zajęć na pływalni od 
15.15 we wtorki i czwartki. Tel. do Zarządu: 531 450 618 
lub 77 463 5015. Składka członkowska w Stowarzyszeniu 
wynosi 2 zł miesięcznie. Członkowie to nie tylko emeryci, 
wszyscy 50+ tzw. seniorzy młodsi.

Prezes Stowarzyszenia – Janusz Wnuk



Ad multos annos!

Powiatowe Centrum Kultury 

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy dziś Państwu  grono Jubilatek 
- mieszkanek naszego powiatu, które w ostatnim czasie obchodziły swoje okrą-
głe urodziny. 

Najstarsza w tym zacnym gronie - choć podobno nie wypada kobietom li-
czyć lat - jest Pani Maria Wodarczyk, mieszkająca w Szymiszowie. Wspania-
ły jubileusz 95-lecia obchodziła 25 stycznia br.! Ten uroczysty dzień spędziłą w 
otoczeniu bliskich współmieszkańców z DPS. Przy tej okazji nie mogło zabrak-
nąć oficjalnych gratulacji i najlepszych życzeń, no i oczywiście urodzinowych 
prezentów. W imieniu całej naszej społeczności Jubilatce przekazał je Walde-
mar Gaida, członek Zarządu Powiatu.  

Pani Janina Piszczałkob, mieszkająca w Kolonowskiem, 20 stycznia br. 
obchodziła swój jubileusz - 90. urodziny. W tym uroczystym dniu z listem gra-
tulacyjnym, życzeniami i urodzinowym upominkiem odwiedził Ją wicestarosta 
Janusz Żyłka.

Siostra Maria Fuhrmann, mieszkająca w Leśnicy, 27 stycznia br. obcho-
dziła 90-lecie urodzin. Ten jubileusz świętowała w gronie innych sióstr, ale nie 
zabrakło również innych gości, także tych bardziej oficjalnych, wśród nich był 
starosta strzelecki Józef Swaczyna i burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski.

Pani Marta Kindel, mieszkająca dawniej w Toszku, a dziś w Centawie, 
również obchodziła jubileusz 90-lecia urodzin - 24 stycznia br. Z gratulacjami i 
najlepszymi życzeniami oraz urodzinowym upominkiem odwiedził Ją starosta 
Józef Swaczyna oraz wójt Jemielnicy Marcin Wycisło.

Do wszystkich urodzinowych życzeń z okazji 90. urodzin przekazujemy 
również swoje: wielu jeszcze lat w jak najlepszym zdrowiu, pełnych słońca i 
radości. 

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

Pani Maria Wodarczyk swoje 95 urodziny obchodziła 25 stycznia br. Pani Marta Kindel jubileusz 90-lecia obchodziła 24 stycznia br.

Siostra Maria Fuhrmann 27 stycznia br. obchodziła 90-lecie urodzin.

Pani Janina Piszczałkob 20 stycznia br. 
obchodziła swój jubileusz - 90. urodziny.

Zgubiłeś coś? 
Sprawdź! 

w Powiatowym 
Biurze Rzeczy 
Znalezionych!

Kontakt w/s odbioru rzeczy 
przez osoby uprawnione 

pod numerem telefonu 77 4401759 
w godzinach 8.00-16.00 

oraz w pokoju 312 Starostwa.

Do odebrania są:

Telefon komórkowy marki Nokia
pieniądze
Torba z przyrządami mechanicznymi 
samochodowymi
pieniądze
Czarna saszetka z pieniędzmi
Portfel z pieniędzmi
Telefon komórkowy marki Samsung
Telefon komórkowy marki Samsung
Telefon komórkowy marki Sony
Klucze 4 sztuki
3 sztuki kluczy patentowych
Telefon komórkowy Alcatel
Rower o ramie czarno-złotej
Telefon komórkowy Sony Xperia
Telefon komórkowy Samsung
Rower dziecięcy
Rower marki Kross
Rower damski Kalin
Rower marki Merida
Telefon komórkowy NOKIA
Rower Amazonka 
Pieniądze
Telefon komórkowy Samsung GT
Portfel z pieniędzmi
Rower damski Sprick
Pieniądze
Tablet Apple
Klucz do samochodu Opel
Rower Kattler
Telefon Komórkowy Nokia RM 781 300
Rower Qusar
Rower ETS City
Telefon Komórkowy Nokia G2-05
Portfel czarny z pieniędzmi
Wiertarka Pegasus
Telefon Komórkowy marki Apple
Telefon Komórkowy Samsung GT i 9506
Słuchawki nauszne Ozone
Rower górski Grand Mountain
Mini konsola psp


