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Ostatnia sesja, zwołana na 25 
września br., była już 12 z kolei w tej 
kadencji naszego samorządu. 

Na początek – miły akcent, czyli 
listy gratulacyjne i kwiaty dla laure-
atów Konkursu Piękna Wieś Opolska 
2019, czyli zdobywców I miejsca 
przez wieś Gąsiorowice. W imieniu 
mieszkańców odebrali je Teresa Ko-
mander sołtys Gąsiorowic i Mateusz 
Stróżyk Prezes Stowarzyszenia Od-
nowy Wsi Gąsiorowice.

Po tym przystąpiono do przewi-
dzianego porządku obrad, uzupełnio-
nego na wniosek starosty Józefa Swa-
czyny o wprowadzenie do porządku 
projektów uchwał w sprawach: emi-
sji obligacji komunalnych Powiatu 
Strzeleckiego oraz określenia zasad 
ich zbywania, nabywania i wykupu; 
zaciągnięcia kredytu długotermino-
wego oraz długoterminowej pożyczki 
inwestycyjnej ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu, a tak-
że wprowadzenia autopoprawek do 
uchwał w sprawach: zmiany budżetu 
i zmian w budżecie Powiatu Strzele-
ckiego na rok 2019 oraz zmiany wie-
loletniej prognozy finansowej Powia-
tu Strzeleckiego na lata 2019-2024. 
Zmieniony porządek obrad został 
przyjęty przez radnych jednogłośnie. 
Zanim to nastąpiło, Przewodniczący 
Rady Stefan Szłapa poinformował: 
- W planie  pracy Rady na dzisiejszej 
sesji przewidziany do omówienia był 
punkt „Informacja Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska o 
stanie środowiska na obszarze woje-
wództwa ze szczególnym uwzględnie-
niem powiatu strzeleckiego”. Z uwagi 
na nowelizację przepisów Wojewódz-
ki Inspektor Ochrony Środowiska 
nie ma obowiązku przedstawiania tej 
informacji Radzie Powiatu, tym sa-
mym Rada Powiatu nie ma prawnych 
możliwości zobowiązania Wojewódz-
kiego Inspektora do przedłożenia ta-
kiej informacji, wobec czego  taka 
informacja nie zostanie przedstawiona 
radnym.

Kolejnym punktem była Informa-
cja o pracy Zarządu Powiatu w okresie 
międzysesyjnym przedstawiona przez 
starostę Józefa Swaczynę. Radni nie 
mieli do niej uwag ani zapytań. 

Fakt, że z porządku obrad wypadła 
informacja WIOŚ o stanie środowiska, 
nie oznacza, że temat wypadł całkowi-
cie z tematyki sesji. 

Radni przed sesją otrzymali „Ra-
port z wykonania Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego 
za lata 2016-2018”, opracowany przez 
firmę zewnętrzną.

Odnieśli się do niego przewodni-
czący komisji problemowych Rady 
Powiatu. 

Przewodniczący Komisji gospo-
darczej Kazimierz Kubal: – Bardzo 
wnikliwie przeanalizowaliśmy raport. 
W opracowaniu przedstawiono przed-
sięwzięcia, które były realizowane w 
latach 2016-2018, a do najważniej-
szych zaliczyć zadania w zakresie 
ochrony wód, powietrza, przyrody, 
gospodarki odpadami i edukacji eko-
logicznej. Podsumowując, należy za-
uważyć, iż większość została zrealizo-
wana lub jest w trakcie realizacji.

Duża część zadań zawartych w 
Programie wpisuje się w pożądane 
przez ogół mieszkańców powiatu kie-
runki, np. poprawę stanu powietrza 
atmosferycznego, klimatu akustycz-
nego, wód powierzchniowych i pod-
ziemnych.

Powodem braku realizacji niektó-
rych zadań były: braki środków finan-
sowych na ich realizację, przesunięcie 
terminu realizacji zadania na kolejne 
lata, zmiana priorytetów wykonaw-
czych w realizacji zadań na terenie 
powiatu czy bieżąca ocena sytuacji i 
potrzeb. 

Radny Ryszard Pagacz: - W mo-
jej ocenie Raport bardzo bogaty, lecz 
nie do końca jest czytelny. Autorzy 
podali znaczenia pewnych symboli na 
kilku stronach, a pojawił się na stronie 
41 nieuprawniony wniosek dotyczący 
zużycia wody. Z przedstawionego ma-
teriały wynika, że poprawiła się jakość 
dróg, termomodernizacja, wszystkie 
gminy osiągnęły wymagany poziom 
recyklingu. Natomiast jakość powie-
trza budzi wiele zastrzeżeń począwszy  
od zwiększonego opadu pyłów zawie-
szonych do przekroczonego stężenia 
benzenu. Również niepokojący jest 
stan wód powierzchniowych i pod-
ziemnych.

Radny K. Kubal: - Co do prze-
kroczonych dopuszczalnych wskaź-
ników benzenu, w latach 2016-2017 
normy były przekroczone, natomiast 
w roku 2018 nie odnotowano tego 
przekroczenia. 

Przewodniczący Rady S. Szłapa: 
- Komisja gospodarcza zastanawiała 
się, w jaki sposób dokonać przeglądu 
siatki ścieżek rowerowych na terenie 
Powiatu. Zniszczeniu uległo wiele 
oznakowań, niektóre ścieżki pozara-
stały i są nieprzejezdne.

Po tej dyskusji radni przyjęli Ra-
port jednogłośnie. 

Kolejny punkt obrad to „Informa-
cja Ośrodka Doradztwa Rolniczego i 
Izby Rolniczej o stanie rolnictwa w 
powiecie strzeleckim”.

Radny K. Kubal: - Informacja 
przybliżająca zakres działania ODR 
była tematem posiedzenia Komisji 
gospodarczej, a jest on szeroki. To 
udzielanie porad z zakresu pozyski-
wania środków z PROW i innych 
programów oraz instytucji krajowych; 
monitoring cen produktów rolnych i 
środków produkcji; monitoring plo-
nów; porady z zakresu ochrony śro-
dowiska, OZE, agrotechniki, zootech-
niki, przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich, promocji zdrowego stylu 
życia, innowacji w gospodarstwach; 
opracowywanie wniosków i planów z 
PROW.

W 2018 weszła w życie dyrek-
tywa azotanowa i zgodnie z nowy-
mi przepisami obowiązuje przede 
wszystkim gospodarstwa rolne. Ma 
na celu zmniejszenie zanieczyszcze-
nia wód azotanami pochodzącymi ze 
źródeł rolniczych oraz zapobieganiu 
dalszemu zanieczyszczeniu. PZDR 
Strzelce Opolskie przeprowadziło sze-
reg szkoleń w tym zakresie, służy też 
pomocą w opracowywaniu planów na-
wozowych. Komisja pozytywnie oce-
niła przedstawioną informację i pracę 
ODR oceniła bardzo wysoko.

Informacja została przyjęta przez 
radnych jednomyślnie, podobnie jak 
kolejne informacje:
-  o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej oraz o prze-
biegu wykonania budżetu Powiatu 
za I półrocze 2019 r.

-  o przebiegu wykonania planu fi-
nansowego Szpitala Powiatowego 
za I półrocze 2019 r. 

-  o przebiegu wykonania za I pół-
rocze 2019 r. planu finansowego 
samorządowej instytucji kultury.
Wszystkie uchwały w tych spra-

wach przyjęte zostały jednogłośnie.

Radni jednomyślni byli też w gło-
sowaniu nad uchwałami w sprawach:
-  przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania za pierwsze półrocze 
2019 roku planu finansowego 
Szpitala Powiatowego im. Prała-
ta J. Glowatzkiego w Strzelcach 
Opolskich;

-  przyjęcia informacji o przebiegu 
wykonania za pierwsze półrocze 
2019 roku planu finansowego sa-
morządowej instytucji kultury, dla 
której organizatorem jest Powiat 
Strzelecki - Powiatowego Cen-
trum Kultury;

-  nowelizacji uchwały Rady Po-
wiatu z dn. 28 lipca 2010 roku w 
sprawie trybu prac nad projektem 
uchwały budżetowej;

-  zmiany wieloletniej prognozy fi-
nansowej Powiatu Strzeleckiego 
na lata 2019-2024; 

-  zmiany budżetu i zmian w budże-
cie Powiatu Strzeleckiego na rok 
2019.
Dyskusję wzbudziła nowelizacja 

uchwały z dn. 28 sierpnia 2019 roku 
w sprawie ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin za-
jęć nauczycieli, dla których nie usta-
lono obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych oraz zasad zali-
czania do wymiaru godzin poszcze-
gólnych zajęć w formie zaocznej i w 
kształceniu na odległość, na wniosek 
Wojewody Opolskiego.

Radny R. Pagacz: - W mojej oce-
nie kontrowersyjna jest interpretacja 
prawa przez urząd nadzoru. Zastoso-
wana przez nas ustawa o ogłoszeniu 
aktów normatywnych jest prawidło-
wa, dlatego mam wątpliwości doty-
czące zasadności dokonania autoko-
rekty. 

Wicestarosta Waldemar Gaida: 
- Zwrócono się do nas o dokonanie 
autokorekty w dwóch paragrafach. 
Ustawa nie została wycofana, została 
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, a co naj-
ważniejsze - nie została wstrzymana 
wypłata świadczeń dla nauczycieli.

Radca prawny Piotr Szyndzie-
lorz: - Akty normatywne podlegają 
ogłoszeniu zgodnie za zasadami, które 
reguluje ustawa o ogłoszeniu aktów 
normatywnych, ustawa reguluje rów-
nież termin, jaki powinien upłynąć 
pomiędzy dniem ogłoszenia aktu a 
wejściem jego w życie od dnia ogło-
szenia – cykl tzw. vacatio legis, jest to 
termin 14 dni. Jednak można  ten ter-
min wydłużyć lub skrócić, jeżeli jest 
to podyktowane ważnymi przesłan-
kami. My zastosowaliśmy skrócony 
termin wejścia uchwały ze względu 
na konieczność wprowadzenia prze-
pisów wynikających ze zmiany Karty 
Nauczyciela. W ocenie organu nad-
zorującego zaistniała sytuacja nie jest 
uzasadnionym przypadkiem i w tym 
zakresie należy zmienić zapis uchwały.

Uchwała została przyjęta przy 
trzech głosach wstrzymujących się. 
Identycznie głosowali radni przy ko-
lejnej uchwale, w sprawie noweli-
zacji uchwały z dn. 28 sierpnia br. w 
sprawie ustalenia regulaminu określa-
jącego niektóre zasady wynagradza-
nia nauczycieli za pracę oraz zasady 
przyznawania nauczycielom zatrud-
nionym w oświatowych jednostkach 
organizacyjnych prowadzonych przez 
Powiat Strzelecki dodatków do wyna-
grodzenia i nagród: 15 było za, 3 głosy 
wstrzymujące się.

Kolejnym punktem było głosowa-
nie nad projektem uchwały w sprawie 
udzielenia z budżetu Powiatu Strze-

leckiego pomocy finansowej Gminie 
Leśnica. Radni przyjęli ją przy 1 gło-
sie wstrzymującym się, a uchwała do-
tyczyła wsparcia kwotą 500 zł organi-
zacji IV edycji biegu Leśnicka Piątka, 
który odbędzie się 10 października br.

Jednogłośnie przyjęto natomiast 
uchwałę w sprawie udzielenia dotacji 
z budżetu Powiatu Strzeleckiego na 
prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabyt-
kach wpisanych do rejestru zabytków. 
Rzymskokatolicka Parafia Naro-
dzenia Najświętszej Marii Panny w 
Centawie zwróciła się z wnioskiem 
o dofinansowanie kwotą 20 tys. zł 
zadania pn. „Przeprowadzenie prac 
konserwatorskich i restauratorskich 
portalu wejścia bocznego oraz drzwi 
do zakrystii w kościele pw. Narodze-
nia NMP w Centawie”, a Rzymsko-
katolicka Parafia pw. Trójcy Świętej 
w Leśnicy na dofinansowanie zadania 
pn. „Prace konserwatorskie i restaura-
torskie prospektu organowego i reno-
wacji organów Schlag&Sohne opus 
458 w kościele pw. Trójcy Świętej w 
Leśnicy” w takiej samej kwocie. Oba 
wnioski zostały zaakceptowane i 
obie parafie otrzymają dofinanso-
wanie w pełnej wysokości.

Kolejny punkt to projekt uchwały 
w sprawie emisji obligacji komunal-
nych Powiatu Strzeleckiego oraz okre-
ślenia zasad ich zbywania, nabywania 
i wykupu. Radni przyjęli ją przy 1 
głosie wstrzymującym się, podobnie 
jak następną - w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego. Osiem-
nastu radnych natomiast głosowało 
za przyjęciem projektu uchwały w 
sprawie zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki inwestycyjnej ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Opolu.

W punkcie Interpelacje, zapyta-
nia, wnioski i oświadczenia radny K. 
Kubal zapytał, jakim aktem prawnym 
posłużył się nadzór kwestionując pod-
jęte w sierpniu uchwały (te związane 
ze zmianami w Karcie Nauczyciela – 
przyp. red.)?

Wicestarosta W. Gaida: - Wo-
jewoda nie zakwestionował uchwał, 
zobowiązał nas do wprowadzenia au-
tokorekty dotyczącej trybu ogłoszenia 
aktu prawnego. Natomiast teść uchwa-
ły nie uległa zmianie.

Radca P. Szyndzielorz: - Są to 
uchwały prawa miejscowego, które co 
do zasady wchodzą w życie po upły-
wie 14 dni od daty opublikowania w 
Dzienniku Urzędowym. W związku ze 
zmianą przepisów w Karcie Nauczy-
ciela ustawodawca dał nam bardzo 
mało czasu na wprowadzenie zmian, 
bo zaledwie parę dni. Z przyczyn 
obiektywnych nie zachowaliśmy ter-
minu 14 dniowego i to nam zakwestio-
nował nadzór, treść uchwały nie uległa 
zmianie.

Radny Stanisław Krawiec: - 
Mieszkańcy Strzelec Opolskich zwró-
cili się z prośbą o zajecie się remon-
tem drogi w okolicy ul. Dworcowej 
i Powstańców Śląskich, dokładniej 
- prawa stroną drogi. Tworzą się tam 
koleiny, szczególnie niebezpieczne w 
deszczowe dni.

Starosta J. Swaczyna: - To od-
cinek ujęty w planach, koszt jego 
remontu to około 200 tys. złotych. 
Niestety takich pilnych remontów 
dróg mamy wiele – w Dziewkowicach 
brakuje 300 m, w Łąkach Kozielskich 
1 km. Nie wiemy jak będzie wyglądał 
budżet w 2020 roku, dotyczy to szcze-
gólnie sytuacji w służbie zdrowia i w 
edukacji.

Radny Piotr Dreja: - Czy były 
prowadzone rozmowy pomiędzy Po-
wiatem Strzeleckim a Gminą Kolo-
nowskie w sprawie remontu chodnika 
przy ul. Kościuszki w Kolonowskiem? 
Czy planowane są prace przewidziane 
tam w 2020 roku? 

Starosta J. Swaczyna: - Tak, były 
prowadzone rozmowy, robimy doku-
mentację i czekamy na współfinanso-
wanie ze strony Gminy Kolonowskie.

Przewodniczący Rady S. Szłapa: 
- Podobna sytuacja jest w Gminie Iz-
bicko, Powiat Strzelecki przygotowu-
je dokumentację, a wykonawstwo leży 
po stronie Gminy

Oprac. M. Górka

Sesja Rady Powiatu

Gratulacje dla wsi Gąsiorowice

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Brata Pawła Siennickiego

długoletniego pracownika DPS w Zawadzkiem

Rodzinie oraz współbraciom
ze Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu

składamy serdeczne wyrazy współczucia
Rada Powiatu Strzeleckiego,
Zarząd Powiatu Strzeleckiego

oraz pracownicy Starostwa
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POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Op.

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

O F E R T Y   P R A C Y

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

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

KSIĘGOWA/ KSIĘGOWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie,
  -  doświadczenie w prowadzeniu ksiąg handlowych
PIELĘGNIARKA LEŚNICA -  wykształcenie kierunkowe
NAUCZYCIEL MATEMATYKI STRZELCE OPOLSKIE - wykszt. wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
2/18 ETATU
NAUCZYCIEL 
CHEMII 1/18 ETATU STRZELCE OPOLSKIE - wykszt. wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
NAUCZYCIEL GEOGRAFII STRZELCE OPOLSKIE - wykszt. wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
1/18 ETATU
NAUCZYCIEL BIOLOGII STRZELCE OPOLSKIE - wykszt. wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
1/18 ETATU
POŁOŻNA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie kierunkowe,
KSIĘGOWA GÓRA ŚW. ANNY -  wykształcenie wyższe,
  -  min. 3 lata doświadczenia zawodowego
ANKIETER POWIAT STRZELECKI -  wykształcenie średnie,
  -  2 lata doświadczenia zawodowego,
  -  prawo jazdy kat. B, - samochód
AGROTECHNIK DORADCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie zawodowe,
TECHNICZNY
PRACOWNIK BUDOWLANY WG ZLECEŃ
PRACOWNIK WG ZLECEŃ - prawo jazdy kat. B
OGÓLNOBUDOWLANY
OPERATOR ŻURAWIA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
SAMOJEZDENEGO  -  uprawnienia operatora 
OPERATOR ŻURAWIA ZAWADZKIE -  wykształcenie podstawowe
KOLEJOWEGO
OPERATOR ŁADOWARKI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia operatora
MECHANIK UTRZYMANIA STRZELCE OPOLSKIE -  wykszt. zasadnicze zawodowe mechaniczne 
RUCHU
PRAC. PRZYGOTOWANIA KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRODUKCJI  -  uprawnienia  do obsługi wózków jezdniowych
SPRZEDAWCA W MAŁEJ  IZBICKO -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
GASTRONOMII
OPERATOR WÓZKA KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe, 
WIDŁOWEGO  -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
TOKARZ DZIEWKOWICE
MALARZ KONSTRUKCJI KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe, 
STALOWYCH  -  2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
LISTONOSZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B.
MECHANIK/ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe,
ELEKTROMECHANIK
POMOCNIK WULKANIZATORA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
MECHANIK SAMOCHODÓW STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe 
CIĘŻAROWYCH/ 
MASZYN BUDOWLANYCH
MECHANIK SAMOCHODOWY ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
MECHANIK SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  5 letnie doświadczenie zawodowe 
KIEROWCA C+E TRANSPORT KRAJOWY -  prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy
  -  kwalifikacje do przewozu rzeczy
KIEROWCA/ KONDUKTOR STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  prawo jazdy kat. D,
  -  świadectwo kwalifikacji na przewóz osób,
PRACOWNIK PRODUKCJI/  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
KIEROWCA  -  mile widziane prawo jazdy kat. C
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B,
  -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich przypomina, że wnioski  w ramach pilota-
żowego programu „Aktywny Samorząd”- Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyż-
szym na semestr zimowy roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 przyjmowane są do dnia 10.10.2019 r. 
Wnioski można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsłu-
gi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON). Składanie wniosków w formie elektronicznej umożli-
wi Wnioskodawcom otrzymanie zwiększonego nawet o 800 zł dodatku na pokrycie kosztów kształcenia. 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Centrum pod nr telefonu (77) 461 33 81 wew. 34

Ważne informacje dla studentów 
składających wnioski w Module II 

w ramach pilotażowego 
programu Aktywny Samorząd!

30 września na Polanie Śmierci pod Barutem modlitwą i kwiatami uczczono pa-
mięć żołnierzy z oddziału Henryka Flamego, ps. Bartek, zamordowanych tu w 
1946 roku.

Hołd dla pomordowanych

Kto głosuje?
Głosować może każdy obywatel 

polski, który skończył 18 lat i nie zo-
stało mu odebrane czynne prawo wy-
borcze. Nazwisko wyborcy musi zna-
leźć się w spisie wyborców właściwej 
dla miejsca zamieszkania obwodowej 
komisji wyborczej.

Spis wyborców jest udostępniany 
do wglądu w urzędzie dzielnicy. Każ-
dy wyborca może sprawdzić czy zo-
stał ujęty w spisie wyborców między 
do 8 października 2019 r.

 Trzeba mieć przy sobie doku-
ment ze zdjęciem, np. dowód osobisty, 
paszport lub prawo jazdy.

Jak głosujemy?
W lokalu wyborczym otrzymamy 

dwie karty do głosowania - jedna do-
tyczy wyborów do Senatu, druga wy-
borów do Sejmu.

W niedzielę 13 października 2019 roku
Lokale wyborcze otwarte będą w godzinach 7.00 - 21.00. 
Cisza wyborcza trwa od północy z piątku na sobotę do końca gło-

sowania potrwa cisza wyborcza, o ile PKW jej nie przedłuży. W tym 
czasie nie wolno organizować wystąpień, agitować, rozklejać plakatów, 
nadawać audycji radiowych i telewizyjnych z udziałem kandydatów ani 
publikować sondaży, a tym bardziej tzw. orientacyjnych wyników. Cisza 
dotyczy też Internetu. Za jej złamanie grozi nawet 5.000 zł kary.

Na kartce, z lewej strony, znak X 
wstawiamy tylko przy jednym kandy-
dacie na liście do Sejmu i tylko przy 
jednym kandydacie do Senatu. 

Gdy postawimy więcej niż jeden 
X na liście danego komitetu, głos 
zostanie zaliczony kandydatowi na 
pierwszym miejscu; kiedy postawimy 
znaki  X na listach różnych komitetów 
– głos będzie nieważny.

Brak znaku X na liście też oznacza 
głos nieważny.

Dlaczego powinniśmy głosować?
Każdy głos jest ważny. Garstka 

głosów może przeważyć o wynikach. 
Metoda D’Hondta, wg której prze-

licza się głosy na liczbę mandatów, fa-
woryzuje duże ugrupowania, zwłasz-
cza w małych okręgach. Im mniejsze 
okręgi, tym większe odchylenie od 
proporcjonalności na rzecz najwięk-
szych partii.

Dzień Otwarty NFZ 
w naszym starostwie

Podczas organizowanego przez Opolski Oddział NFZ Dnia Otwartego w 
naszym starostwie będzie można wyrobić sobie EKUZ (Europejską kartę Ubez-
pieczenia Zdrowotnego), uzyskać informacje na temat e-recept, które od stycznia 
2020 roku, poza kilkoma wyjątkami, zastąpią papierowe. 

Można też będzie założyć Internetowe Konto Pacjenta, bez którego nie 
otrzymamy e-recepty SMS-em i/lub e-mailem, ani nie skorzystamy z pozostałych 
funkcjonalności e-recepty.

Będzie też można uczestniczyć w pokazie diety DASH. Ona nie tylko jest 
zdrowa, ale też smaczna, łatwa i szybka w przygotowaniu. Wykorzystujemy w 
niej proste przepisy i łatwo dostępne produkty. W dodatku daje efekty już po 2 
tygodniach! 

Szczególnie polecana jest dla osób z nadciśnieniem, podwyższonym choleste-
rolem, z cukrzycą, nadwagą, palących papierosy, mało ruszających się. 

Spotykamy się w czwartek, 24 października br. 
w godzinach 10.00 – 13.00, w sali nr 7 na parterze 
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

Idź na wybory! 
Nie daj sobie odebrać głosu!
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Dziesiąte Święto Chleba

Święto Chleba to nie dożynki, ale również podziękowanie za plony. Wszystkie gminy z terenu naszego po-
wiatu wysłały swoje delegacje z przepięknymi koronami żniwnymi. Gminę Izbicko reprezentowało sołectwo 
SPRZĘCICE, Gminę Jemielnica - sołectwo BARUT, Gminę Kolonowskie – sołectwo SPÓROK, Gminę Strzel-

ce Opolskie – sołectwo MOKRE ŁANY, Gminę Ujazd – sołectwo SIERONIOWICE, Gminę Zawadzkie – sołectwo 
KIELCZA, a Gminę Leśnica - sołectwo KRASOWA. 
Serdecznie wszystkim dziękujemy za udział w korowodzie, a upominki wręczane delegacjom stanową wyraz zale-
dwie części naszej wdzięczności.

Korowód otwierali uczniowie 
CKZiU: Katarzyna Sus, Małgorzata 
Wolarz, Rafał Signus, Marceli Wosz, 
Amanda Żelazny, a tuż za nimi po raz 
pierwszy w Strzelcach maszerowali 
„Szkoci” z zespołu Pipes&Drums

Tłum gęstniał w alejkach z każdą minutą, zwłaszcza przy stoiskach z naszymi 
lokalnymi tradycyjnymi produktami: chlebem od Grabowskiego, śląskim koło-
czem, jabłkami czy miodem.

Nie tylko korony były piękne, również tradycyjne stroje 
śląskie

Na uroczystości nie mogło zabraknąć wśród gości b. posła 
RP Helmuta Paisdziora, obecnego posła Ryszarda Galli, rad-
nej Sejmiku Woj. Edyty Goli, wicestarosty Waldemara Gai-
dy, wicemarszałka Romana Kolka, starosty Józefa Swaczy-
ny, radnych i członków Zarządu Powiatu
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pod hasłem Disco*Powiat

Tym medalem uhonorowany został starosta Józef Swaczyna przez Zarząd 
Związku Powiatów Polskich - za szczególne osiągnięcia wpływające na 
rozwój polskich powiatów, w tym przede wszystkim powodujące pod-
niesienie poziomu życia mieszkańców, a także w uznaniu zasług na rzecz 
Związku Powiatów Polskich.
Podczas Święta Chleba w imieniu ZPP medal naszemu staroście wręczy-
ła  Małgorzata Tudaj Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski, członek zarządu 
Związku Powiatów Polskich.

Medal Bene Meritus Powiatom

Dziesięć lat temu pierwsze Święto Chleba było nie lada wyzwaniem. Nikt z nas nie miał doświadczenia w organizowaniu imprez w takim rozmiarze 
i z takim rozmachem. Z każdym rokiem dochodziły nowe pomysły, za każdym razem apetyt rósł – apetyt na nowości, nowe pomysły, aby czymś 
jeszcze zaskoczyć, przygotować nowe atrakcje. Święto Chleba wypracowało swoją markę, rozpoznawalną w powiecie i w województwie. 

Tegoroczna edycja pod hasłem Disco*Powiat przyciągnęła rekordową liczbę widzów. Takich tłumów nigdy wcześniej nie gościliśmy! 
Mamy nadzieję, że każdy z Państwa znalazł w programie imprezy punkt dla siebie, który sprawił mu radość, przyjemność i pozwolił miło spędzi to niedzielne 
popołudnie. Liczymy na Wasz udział za rok!  
Gwiazdą wieczoru będzie… Już pracujemy nad zaproszeniem takiej, przy której padnie nowy rekord frekwencji!

Pierwsze miejsce w konkursie „Magiczne miejsca w Poiwecie Strzeleckim - za-
bierz mnie tam” zdobyła Justyna Kulpa-Gliniany

Dobro powraca! Podczas trzeciej akcji charytatywnej na rzecz Oliwki i Marty, 
mieszkanek powiatu strzeleckiego zebrano rekordową jak dotąd kwotę - blisko 
trzy tysiące złotych. Dziękujemy!

W „Wesołym Zakątku” wszystkie animacje dla dzieci cieszyły się ogromnym 
powodzeniem.

Gwiazda wieczoru, czyli Sławomir z Kajrą Zespół BIS

Kabaret K2 Zespół Power Play

„Gwiazdki”, czyli alpaki: Tor i Bambi A na koniec pokaz laserów
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Na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2019 r. funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których 5 dni w 
tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie radcy prawni i adwokaci udzielają porad prawnych rozwiązując tym 

samym problemy mieszkańców powiatu,  zdarzają się jednak przypadki, gdy zgłaszany problem prawny „nie ma jedynie 
natury prawnej”, wówczas osoba uprawniona może zostać skierowana przez udzielającego bezpłatnej pomocy prawnej do 
„innych systemów pomocy”.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294) Starosta prowadzi, aktualizuje oraz publikuje listę jednostek nieod-
płatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu strzeleckiego , która obejmuje w szczególności: poradnictwo rodzinne, 
psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych 
uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla 
osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń 
społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób znajdujących się w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według 
tematyki poradnictwa, obejmujące informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, 
w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego (4)

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

PROWA-
DZĄCY

ADRESY
DYŻURÓW

DNI 
i GODZINY

SPECJALIZA-
CJA

(o ile określono)

LOKAL 
DOGODNY 

DLA OSÓB NA 
WÓZKACH 
INWALIDZ-

KICH

DANE 
KONTAKTOWE

1. Punkt 
Nieodpłat-
nej Pomocy 

Prawnej 
prowadzony 

przez Radców 
Prawnych 

i Adwokatów

Zawadzkie - lokal 
znajdujący się w budynku 

Ośrodka Pomocy 
Społecznej, przy  
ul. Dębowej 11 

(lokal oznaczony numerem A8).

Poniedziałek 
13.00 – 17.00
13.30 -17.30* 
*w miesiące 

nieparzyste tj. 
styczeń, ma-

rzec, maj, 
lipiec, wrze-

sień, listopad.

prawo pracy, 
prawo cywilne, 
prawo rodzin-
nego, prawo 
karne, prawo 

administracyjne, 
prawo ubezpie-

czeń społecznych, 
przygotowania 
do rozpoczęcia 
działalności go-

spodarczej, prawo 
podatkowe

TAK

77 440 17 97Strzelce Opolskie
- budynek Starostwa 

Powiatowego  
w Strzelcach Opolskich,  

ul. Jordanowska 2
(lokal oznaczony nr 7- parter)

Wtorek 
– Piątek

14.00-18.00

TAK

2. Punkt 
Nieodpłat-
nej Pomocy 

Prawnej 
prowadzony 

przez 
organizację 

pozarządową

Strzelce Opolskie
- budynek Starostwa Powiato-

wego  
w Strzelcach Opolskich,  

ul. Jordanowska 2
(lokal oznaczony nr 7  

- parter)

Poniedziałek 
– Piątek

7.00 – 11.00

prawo pracy, 
prawo cywilne, 
prawo rodzin-
nego, prawo 
karne, prawo 

administracyjne, 
prawo ubezpie-

czeń społecznych, 
przygotowania 
do rozpoczęcia 
działalności go-

spodarczej, prawo 
podatkowe

TAK

Ujazd - lokal znajdujący się w 
siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Ujeździe, 
przy ul. Sławęcickiej 19, 

sala posiedzeń Ujazdowskiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości 

– II piętro.

Poniedziałek 
7:30 - 11:30

TAK

Leśnica -  lokal znajdujący się 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Leśnicy, przy ul 1 Maja 9 
(lokal oznaczony numerem 16). 

Wtorek 

14:00 -18:00

TAK

Jemielnica - lokal 
znajdujący się w siedzibie 

Urzędu Gminy w Jemielnicy 
przy ul. Strzeleckiej 67 

(lokal oznaczony numerem 6 
budynek nr 2 – sala posiedzeń).

        Środa  
11:30 – 15:30

Lokal znajduję 
się na piętrze 

budynku 
jednak po 
uprzednim 

zgłoszeniu Radca 
Prawny/Adwokat 

udzieli porad 
prawnych na 

parterze
Izbicko- lokal znajdujący się 
w siedzibie Urzędu Gminy 
w Izbicku/Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Izbicku, przy ul. 
Powstańców Śląskich 12 (lokal 

jest oznaczony numerem 3).

  Piątek 

7:30 - 11:30

TAK

Kolonowskie 
- lokal znajdujący się 

w siedzibie Urzędu Miasta  
i Gminy w Kolonowskiem/ 

Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kolonowskiem, 

przy ul. Ks. Czerwionki 39 
(lokal jest oznaczony 

numerem 11).

        Piątek 
 

8:00 – 12:00

Lokal znajduję 
się na piętrze 

budynku 
jednak po 
uprzednim 

zgłoszeniu Radca 
Prawny/Adwokat 

udzieli porad 
prawnych na 

parterze

CZĘŚĆ II: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (wg art. 8a ust 1 pkt 2):

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: 77 440 17 97

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające 
trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem 
podanym do zapisów.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać 
na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

Nabór wniosków w ramach środków 
z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

ZAPRASZAMY  PRACODAWCÓW  
DO  SKŁADANIA  WNIOSKÓW O  PRZYZNANIE  

ŚRODKÓW  REZERWY  KRAJOWEGO 
FUNDUSZU  SZKOLENIOWEGO

Zapraszamy pracodawców, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność go-
spodarczą na terenie Powiatu Strzeleckiego do składania wniosków o przyznanie 
środków finansowych z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie 
od 02.10.2019 r. do 04.10.2019 r.

Limit środków z REZERWY KFS wynosi 57 450,00zł

Pracodawca ubiegający się o środki rezerwy  KFS musi spełniać co najmniej jeden 
z priorytetów Rady Rynku Pracy, które zostały przyjęte na 2019r. lub priorytet 
1 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
Rada Rynku Pracy zdefiniowała na 2019r. następujące priorytety wydatkowania 
tzw. Rezerwy KFS:
1. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecz-

nej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,
2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób  z orzeczonym stopniem niepełno-

sprawności,
3. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach 

nowych technologii i narzędzi pracy.
Priorytet nr 1 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:**
1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie 

lub województwie zawodach deficytowych,  *
*  Przy ocenie wniosków, uwzględnia się zawody deficytowe zidentyfikowane 

w powiecie strzeleckim, określone w „ Barometrze zawodów 2019” (powiat 
strzelecki) lub zawody deficytowe zidentyfikowane w województwie opolskim, 
określone w „Barometrze zawodów 2019” (województwo opolskie)

** W przypadku nie przyjęcia do realizacji wystarczającej liczby wniosków 
spełniających priorytety wydatkowania Rady Rynku Pracy, tak aby w pełni 
wyczerpać przyznaną pulę środków rezerwy KFS Starosta będzie przyjmował 
do realizacji wnioski spełniające 

 priorytet  Nr 1  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się: 
1)  uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu  

obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy, 
2)  zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania 

KFS na dany rok,
3)  zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicz-

nego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
4)  koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania z KFS w 

porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
5)  posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze 

środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicz-
nego, 

6)  w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia usta-
wicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy 
kształcenia ustawicznego,

7)  plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem 
ustawicznym finansowanym ze środków KFS,

8)  możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku 
z uwzględnieniem limitu posiadanych środków, 

UWAGA!
 W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów 

przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami pody-
plomowymi lub egzaminem.

Termin realizacji kształcenia ustawicznego powinien być planowany nie wcześniej 
niż 28.10.2019 r. i nie później niż 13.12.2019 r. Przyznane środki należy wydatko-
wać do 16.12.2019 r. (wszystkie formy kształcenia ustawicznego dofinansowane w 
ramach złożonego wniosku muszą rozpocząć się i zostać opłacone w roku 2019).

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy 
w Strzelcach Opolskich, 

w sekretariacie – pok. nr 14, I piętro, w godz. 7.30 – 15.30 
(Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a) Szczegółowych informacji 

udziela: Elżbieta Światły, tel. 77 462 18 14 

INFORMACJA
Zarząd Powiatu Strzeleckiego informuje, że podano do publicznej wiado-
mości Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego, 
przeznaczonych do oddania w nieodpłatne używanie, poprzez wywieszenie  
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ulicy Jordanow-
skiej nr 2 w Strzelcach Opolskich oraz zamieszczenie na stronie internetowej 
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opol-
skich.
dot. działki nr 70 w m. Osiek
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Kultury Fizycznej i Turystki 
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
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Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Inwestycji i Zarządzania 
Funduszami
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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

Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. W. Broniewskiego w Strzelcach Op.
tel. 77 4612225

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
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: sekretariat@ppp.powiatstrzelecki.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 Op.
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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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 (Dz.U. z 2018r. poz. 
1474) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania admini-
stracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę,
że dnia 1 lipca 2019 r. na żądanie Burmistrza Zawadzkiego z siedzibą w Zawadzkiem, ul. 
Dębowa 13, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej 
nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i 
miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego, na działkach 
nr:

1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:
Lp. Nr działki Arkusz mapy Obręb
1. 431 2 Zawadzkie
2. 373/11 2 Zawadzkie
3. 373/17 2 Zawadzkie
4. 432/14 2 Zawadzkie

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

Lp. Nr działki Arkusz mapy Obręb
1. 430/1 2 Zawadzkie
2. część działki nr 

373/17
2 Zawadzkie

Z dniem ukazania się obwieszczenia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa 
bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwo-
leniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu 
przepisów o gospodarce nieruchomościami.   
W terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane stro-
ny mogą w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich - Wydział Architektoniczno 
- Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 213, (w godzinach pn.730-1700, wt.-
-cz.730-1530, pt. 730-1400), zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 
od 30 września 2019 r. do 21 października 2019 r.

z up. Starosty - Diana Mańka
Zastępca Naczelnika Wydziału Architektoniczno - Budowlanego

 

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:
1. Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie”, ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
2. Apteka „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 21, tel. 77/461-38-76
3. Apteka „Multifarm” Zdrowie i Uroda Sp. z o.o., ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
4. Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383 
5. Apteka „Gemini”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03
6. Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
7. Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56 
8. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
9. Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów  Śląskich 15, tel. 77/461-02-92

PAŹDZIERNIK 2019

DYŻURY  APTEK 
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2019 r.

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

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

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

Apteka Dr. Max mieszcząca się w Strzelcach Opolskich przy os. Piastów Śląskich 15 
zmieniła godziny pracy:

Poniedziałek – piątek: 8:00 – 18:00 Sobota: 8:00 – 14:00
Niedziela: nieczynna  (dyżur zgodnie z harmonogramem dyżurów)

To hasło ważne dla nas wszystkich i pod nim odbyło się 24 września w na-
szym starostwie już drugie spotkanie z tego cyklu. Organizuje je Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów,  a tym razem poświęcone było nie tylko bezpieczeń-
stwu konsumenckiemu, ale też informacjom nt. nieodpłatnej pomocy prawnej, zo 
czym mówił prawnik Mateusz Łuczak oraz bezpieczeństwu ppoż. Bryg. Paweł 
Poliwoda mówił o tym, jak uchronić się przed dwutlenkiem węgla i jak zapobie-
gać zbierającym się w kominie sadzom.

Świadomi – bezpieczni 2

Czujka czadu ufundowana przez Straż Pożarną trafiła do pani Dominiki.
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Z ogromną przyjemnością infor-
mujemy dziś Państwa o tym, 

że grono Jubilatów, którzy w ostat-
nich dniach obchodzili okrągłe 
urodziny znów się powiększyło. 

Ad multos annos!

Pani Emilia Mazer, mieszka-
jąca w Poznowicach, 90 rocznicę 
urodzin świętowała 26 września 
br.

W tym dniu wśród gości, któ-
rzy przybyli do Jubilatki z życze-
niami, upominkami i gratulacjami, 
znalazł się starosta Józef Swaczy-
na, który winszował Jej w imieniu 
całej naszej społeczności.   

Pan Jan Kochel, mieszkaniec 
Zawadzkiego, okrągłe 90 uro-
dziny obchodził 29 września br. 
Z okazji tak ważnego jubileuszu 
wśród gości znaleźli się nie tylko 
ci z najbliższego kręgu, ale też 
ofi cjalni: starosta Józef Swaczyna 
i burmistrz Zawadzkiego Mariusz 
Stachowski z życzeniami i upo-

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

Szanowni Dyrektorzy, 
Nauczyciele, Pedagodzy 
i Pracownicy Oświaty!

Z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej
dziękując wszystkim Państwu 

za codziennie podejmowany trud 
i zaangażowanie w wychowanie 

i rozwój młodego pokolenia, 
życzymy satysfakcji z własnych osiągnięć 

i osiągnięć Waszych podopiecznych 
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym

Wszystkim, także sobie, życzmy szkół przyjaznych, 
otwartych na potrzeby 

pracowników oświaty i potrzeby uczniów. 
Szkół otwartych na przyszłość, 

podejmujących wyzwania, 
z którymi młodym ludziom przyjdzie się zmierzyć.

Zarząd i Rada Powiatu Strzeleckiego

Pan Jan Kochel, okrągłe 90 urodziny obchodził 29 września br. 

Pani Emilia Mazer 90 rocznicę urodzin świętowała 26 września br.

26 września br. w Starostwie Powiatowym w Prud-
niku  odbyła się uroczystość podpisania umów i prze-
kazania przedstawicielom samorządów z „czeków” na 
dofi nansowanie inwestycji drogowych na Opolszczyźnie 
z Funduszu Dróg Samorządowych dla Województwa 
Opolskiego.

Powiat Strzelecki reprezentował an tej uroczysto-
ści wicestarosta Waldemar Gaida, który  odebrał z rąk 
wicewojewody Violetty Porowskiej  czek o wartości 
520.375,71 zł na dofi nansowanie modernizacji dróg. 

Ta kwota zostanie przeznaczona na zadanie pn. 
„Przebudowa mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powia-
towej 1815 O Izbicko – Grodzisko w m. Grodzisko ul. 
Główna”.

Czyli: most zostanie najpierw rozebrany, potem od-
budowany, już w sposób zapewniający obowiązujące 
obecnie parametry. Zostanie też zabezpieczony teren pod 
mostem w taki sposób, by ochronić wody przez zanie-
czyszczeniami. W ogóle cały teren pod mostem będzie 
uporządkowany. Dno potoku będzie umocnione.

Więcej na drogi

Zostaną też wykonane żelbetowe fundamentu i ściany 
boczne obiektu., a nawierzchnia na samym moście oraz na dro-
gach dojazdowych zostanie odtworzona

Przebudowa mostu polega na rozbiórce istniejącego obiek-
tu i jego odbudowie, bez zmiany lokalizacji i o parametrach 
zgodnych z obowiązującym przepisami.

Całkowita szerokość mostu wynosić będzie 10 m, w tym 
szerokość jezdni 6,8 m, a szerokość chodnika 1,25 m.

10 października 2019 roku Powiat Strzelecki weźmie udział w Opolskim Forum 
Zawodowym organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – podmiot 
współodpowiedzialny za kształtowanie regionalnej polityki rynku pracy. Będzie 
to spotkanie eksperckie skierowane do przedstawicieli samorządu terytorialnego, 
środowisk akademickich , przedsiębiorców oraz instytucji edukacji i rynku pracy. 
Celem spotkania będzie omówienie stanu i perspektyw kształcenia zawodowego 
i ustawicznego w województwie opolskim, a także sformułowanie rekomendacji 
w obszarze polityki rynku pracy.  

Jednym z elementów konferencji będzie część wystawiennicza. W  głównym 
holu CKW zostaną umieszczone interaktywne stoiska m.in. regionalnych szkół 
i start-upów stosujących nowoczesne rozwiązania edukacyjne i technologiczne. 
Na jednym ze stoisk zaprezentowany zostanie realizowany przez Powiat Strzele-
cki projekt pn.: „Zawodowi Zawodowcy”, który dofi nansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. W prezentacji weźmie udział kierownik projektu oraz repre-
zentanci wszystkich szkół biorących udział w projekcie, tj.: Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, Zespołu Szkół Ponad-
podstawowych w Zawadzkiem oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy. 
Przedstawione zostaną  idee i założenia projektu oraz zaprezentowane zostaną 
formy kształcenia wykorzystywane w trakcie realizacji zajęć organizowanych dla 
uczniów objętych kształceniem zawodowym.

Przypomnijmy, że projekt pn.: „Zawodowi Zawodowcy” realizowany jest od 
sierpnia 2018 roku w ramach poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodo-
wego, a jego celem jest wzrost atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Po-
wiecie Strzeleckim poprzez uzyskanie przez uczniów i nauczycieli dodatkowych 
kwalifi kacji.  Całkowita wartość pro-
jektu wynosi 1 794 631,68 zł, z czego 
1 525 436,92 zł stanowi dofi nansowanie 
z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go, a 89 731,58 zł to dofi nansowanie z 
Budżetu Państwa. Projekt będzie reali-
zowany do 31.07.2020 r.

Opolskie Forum Zawodowe

Od 1 października można składać wnioski o przyznanie tego tytułu. Pula na-
gród wynosi 10.000 zł, a najlepsi uczniowie ubiegać się będą o nagrodę pieniężną 
i honorowy tytuł w kategoriach: Najlepszy Uczeń Bez Barier, Najlepszy Uczeń 
Szkoły Podstawowej, Najlepszy Uczeń Gimnazjum, Najlepszy Uczeń Szkoły 
Ponadgimnazjalnej i Mistrz w Zawodzie.

Termin składania wniosków mija 30 listopada br. 
Tradycyjnie już to przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Powiatowego 

programu Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży.

Kto zostanie Najlepszym 
Uczniem Powiatu?


