
Wielkie otwarcie

30 listopada przeciêciem wstêgi przez (od lewej): starostê Józefa Swaczynê, marsza³ka Józefa Sebestê, wicestarostê
Waldemara Gaidê, dyrektor szko³y Halinê Kajsture oraz wicemarsza³ka Józefa Kotysia uroczy�cie zakoñczono projekt
pn. �Modernizacja bazy dydaktycznej Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich�.

Warto�æ ca³ej inwestycji, któr¹ uda³o siê zrealizowaæ przy pomocy unijnych �rodków to ponad 1,9 miliona z³otych
(w tym ponad 301 tysiêcy z³ pochodzi³o z bud¿etu Powiatu Strzeleckiego, reszta � z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego).
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Z okazji Dnia Górnika

Rada oraz Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego sk³ada najserdeczniejsze
¿yczenia

ca³ej Braci Górniczej,
 aby w trakcie wykonywania codziennych obowi¹zków

 towarzyszy³o Wam zawsze poczucie bezpieczeñstwa
w³asnego ¿ycia i zdrowia.

Niechaj ta trudna i odpowiedzialna praca daje Wam
satysfakcjê i poczucie spe³nienia.

¯yczymy wszelkiej pomy�lno�ci, powodzenia, spe³nienia zamierzeñ
i oczekiwañ, zarówno tych zawodowych jak i osobistych.

Starosta
Strzelecki

Józef Swaczyna

Wicestarosta
Strzelecki

Waldemar Gaida

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu

Henryk Bartoszek

Zawiadamia siê mieszkañców Powiatu Strzeleckiego, i¿ na mocy Zarz¹dze-
nia Starosty Strzeleckiego, dzieñ 24 grudnia 2009 r. w Starostwie Powiato-
wym bêdzie dniem wolnym od pracy w zwi¹zku z wyst¹pieniem �wiêta
przypadaj¹cego w dniu wolnym od pracy (26 grudnia 2009 r. - sobota).

U W A G A

Ministerstwo Skarbu Pañstwa (PKS-y s¹ spó³kami Skarbu Pañstwa) rozes³a³o 30 wrze�nia do marsza³ków 11 woje-
wództw propozycjê komunalizacji, czyli przejêcia PKS-ów dzia³aj¹cych na ich terenie. Samorz¹d województwa opolskie-
go niezainteresowany by³ jednak przejêciem spó³ek transportowych � zaproponowa³ wiêc przejêcie PKS-ów w Opolu,
Nysie, Strzelcach Opolskich, G³ubczycach i Kluczborku samorz¹dom powiatów i gmin.

W pi¹tek, 27 listopada, dwa dni
po �zwyk³ej� sesji, jak zwykle w
ostatni¹ �rodê miesi¹ca, zwo³ana zo-
sta³a sesja nadzwyczajna. Po�wiêco-

na w ca³o�ci jednemu tematowi � prze-
jêciu 85% akcji strzeleckiego PKS
przez samorz¹d powiatowy.

W zasadzie tak¹ decyzjê podj¹³

dzieñ wcze�niej Zarz¹d Powiatu i
wystosowa³ do Ministerstwa Skar-
bu odpowied� na publiczne zapro-

Dzielnicowi odebrali gratula-
cje oraz upominki od w³adz samo-
rz¹dowych za zajêcie czo³owych
miejsc w konkursie �Najlepszy
dzielnicowy powiatu strzeleckie-
go. Pierwszy raz najlepszego
dzielnicowego  wybierali miesz-
kañcy powiatu.

24 listopada w  Komendzie Po-
wiatowej Policji w Strzelcach Opol-
skich odby³o siê uroczyste spotka-
nie, w trakcie którego rozstrzygniêto
konkurs �Najlepszy dzielnicowy po-
wiatu strzeleckiego�, którym zosta³
m³odszy aspirant Roman Szabat �
dzielnicowy gminy Ujazd. Kolejny-
mi dzielnicowymi, którzy zajêli  czo-
³owe miejsca w konkursie s¹ aspirant
Grzegorz Czaus  - dzielnicowy gmi-
ny Strzelce Opolskie oraz m³odszy

Najlepsi dzielnicowi
w powiecie

dok. na str. 2

Akcje strzeleckiego PKS
dla Powiatu Strzeleckiego?

- radni s¹ na �tak�

aspirant Grzegorz Nem� � dzielnico-
wy gminy Zawadzkie.

Policjanci otrzymali z r¹k w³adz
samorz¹dowych: Burmistrza Ujazdu
Tadeusza Kauch, Burmistrza Strze-
lec Opolskich  Tadeusza Goc, Za-
stêpcy Burmistrza Zawadzkiego Ja-
nusza Szampery oraz Starosty Strze-
leckiego Józefa Swaczyny upomin-
ki.

Odebrali tak¿e gratulacje, do któ-
rych do³¹czy³ siê m³odszy inspektor
Mariusz Ambro¿y  - Komendant Po-
wiatowy Policji w Strzelcach Opol-
skich.

Upominkami ufundowanymi
przez Starostwo Powiatowe oraz ty-
godnik �Strzelec Opolski� nagrodzo-
no równie¿ dwie osoby g³osuj¹ce w
konkursie.
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