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O wyższości betonu nad asfaltem

Święto Chleba po góralsku
Po raz szósty będziemy bawić się wspólnie na

Powiatowym Święcie Chleba – 27 września
w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich.

Od lewej: Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki, prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, Stanisław Krawiec
- Przewodniczący Rady Powiatu Strzeleckiego, Henryk Zettelmann - Przewodnicząyy Rady Miejskiej w Izbicku, Henryk Walczak - BRUKBETON, Andrzej Balcerek – Prezes Górażdże Cement S.A., Józef Mokrzycki
- MOBRUK, Roman Kolek – Wicemarszałek Województwa Opolskiego
Rzadko bywa, by otwarcie nowej drogi zgromadziło tak liczne grono - ok. 90 osób. Tym bardziej, że to nie
autostrada czy droga krajowa o szczególnym znaczeniu strategicznym. A jednak 9 września przecięciu wstęgi
podczas oficjalnego oddania do użytku drogi powiatowej między Izbickiem a Otmicami tak właśnie się zdarzyło.
W uroczystości oprócz wielu samorządowców, na czele z władzami powiatu strzeleckiego, wzięli udział
również specjaliści drogownictwa, projektanci i wykonawcy, którzy wcześniej brali też udział w seminarium
poświęconym budowie dróg o nawierzchni betonowej. Mówiono podczas niego o zaletach tego typu dróg, z których jedną z najważniejszych są odporność na tworzenie się kolein i warunki atmosferyczne, ich dobry stan – bez
remontów (pod warunkiem zachowania odpowiednich reżimów technologicznych) - nawet przez pół wieku oraz
zapewniających większe bezpieczeństwo jazdy.

Każde święto jest inne, ale każde zapewnia świetną zabawę. Doskonale wiedzą o tym ci, którzy tę jedną
niedzielę w roku spędzają razem z nami.
W tym roku klimat będzie inny, ale równie interesujący – góralski. To będzie widać, słychać i czuć. Będą góralskie tańce i śpiewy. Będą bacowie, juhasi, zbójnicy, a nawet ich dziewczyny „Maryny”. Zapewne się Państwo
zdziwicie, widząc tylu górali i góralek wśród organizatorów. A że część jest „przyszywana” – cóż z tego! Do tego
grona każdy może dołączyć, zakładając choćby jeden z elementów góralskiej garderoby lub przynosząc z sobą
jakiś atrybut kojarzący się z góralszczyzną. W barwnym korowodzie miejsce jest dla wszystkich i wszystkich
serdecznie zapraszamy.
Będzie można spróbować też specjałów kuchni z Podhala i Żywiecczyzny, a nawet z bliska przyjrzeć się
harnasiom w Zbójnickiej Wiosce i – ewentualnie – przystąpić do ich bandy choć na chwilę. I to oferta zarówno
dla dorosłych, jak i dzieci!
Będzie można sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie w Zbójnickim Atelier i posłuchać gwiazdy wieczoru – zespołu Future Folk ze Stanisławem Karpielem-Bułecką, a wcześniej – kapeli Jaworowe Skrzypce.
Program popołudnia i wieczoru obfituje w atrakcje. Wszelkiego rodzaju. Dla dużych i małych. A wieczorem
- tradycyjnie już - fantastyczny pokaz ogni sztucznych.
Po raz pierwszy podczas tej imprezy zostanie zorganizowana wystawa gołębi pocztowych. Jakiś element
tradycji śląskich też musi być!
Wszystkie szczegóły imprezy poznacie Państwo na str. 8 naszego dwutygodnika.
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W 2017 – lepsza komunikacja
w powiecie?

4 września w sali narad strzeleckiego
starostwa odbyło się spotkanie samorządowców z terenu naszego powiatu. Temat
był istotny dla wszystkich mieszkańców
powiatu strzeleckiego, choć jeszcze nieco przyszłościowy. Mowa była bowiem o
organizacji zrównoważonego transportu
zbiorowego, do czego od 1 stycznia 2017
roku zobowiązane będą powiaty (choć tylko te powyżej 80 tys. mieszkańców) i gminy. Przypomnijmy, że nie było to pierwsze
spotkanie zwołane z inicjatywy starosty
związane z tą problematyką. Jednak te
wcześniejsze, jeszcze w poprzedniej kadencji samorządowej, nie skończyły się
żadnymi wiążącymi ustaleniami. Wręcz
przeciwnie, wydawało się, że gminom
najbardziej odpowiadało rozwiązanie
„każdy sobie rzepkę skrobie”. Jednak
czas obowiązywania nowelizacji ustawy

zbliża się szybkimi krokami. Od tego, czy
wspólne działania doprowadzą w powiecie strzeleckim do poprawy komunikacji,
zależy wszystkim. Przecież nie chodzi tylko o utrzymanie połączeń siedzib urzędów
gmin ze stolicą powiatu, ale i dostępność
komunikacji autobusowej mieszkańcom
wielu mniejszych miejscowości.
Podczas spotkania starosta Józef
Swaczyna przedstawił dwie propozycje.
Pierwsza – ograniczona do minimum – zakładała, że każda gmina organizuje transport we własnym zakresie i we własnych
granicach. Druga była wariantem rozszerzonym – uwzględniającym dotychczasowe linie połączeń i niewykluczającym ich
rozszerzenia. Z tego na pewno ucieszyliby
się mieszkańcy, zwłaszcza tych miejscowości, do których autobusy przestały dojeżdżać, ale wymagałoby to porozumienia

w sprawie dofinansowania przez gminy
niektórych nierentownych kursów.
- Cieszy mnie – mówi starosta Swaczyna – że właśnie ta propozycja została
przyjęta nie tylko ze zrozumieniem, ale
i pełnym poparciem. Czekamy jeszcze
tylko na potwierdzenie Gminy Strzelce
Opolskie. Jeśli się nam uda zawrzeć takie
porozumienie między samorządem powiatowy a samorządami gminnymi – będziemy usatysfakcjonowani. To oznaczać
będzie i łatwiejsze życie dla mieszkańców
naszego powiatu i lepsze perspektywy dla
strzeleckiego PKS-u, bo przecież podstawowym założeniem dla nas wszystkich
jest, że transport zbiorowy w powiecie
strzeleckim będzie oparty na komunikacji
autobusowej, którą zapewni „rodzimy”
przewoźnik.
(mg)

Ad multos annos!
Z wielką przyjemnością dziś wraz z Państwem składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji okrągłych urodzin
czworgu mieszkańcom naszego powiatu. Troje Jubilatów to dziewięćdziesięciolatkowie, a jeden to prawdziwy „senior”
w tym gronie - skończył 95 lat! Takiego wieku i tak fantastycznej formy można Im tylko pozazdrościć i życzyć sobie tego
samego.
TAKIE urodziny obchodzi się zawsze w wyjątkowy sposób, a wśród winszujących nie może zabraknąć przedstawicieli władz samorządowych. Pana Antoniego Strugałę mieszkającego w DPS w Szymiszowie w dniu 95 urodzin z gratulacjami i urodzinowym upominkiem odwiedził Waldemar Gaida, członek Zarządu Powiatu. W dniu jubileuszu 90-lecia
Panu Edwardowi Janikowi, mieszkającemu w Zawadzkiem, list gratulacyjny i urodzinowy upominek przekazał starosta
Józef Swaczyna. On także w dniu 90 urodzin pospieszył z gratulacjami i najlepszymi życzeniami do Pani Anny Gruszki,
mieszkającej w Strzelcach Opolskich. Wraz z burmistrzem Leśnicy Łukaszem Jastrzembskim z okazji 90-lecia urodzin
przekazał gratulacje i urodzinowy kosz Pani Rucie Rohrbach, mieszkance Leśnicy.

Pan Antoni Strugała 95 urodziny obchodził 3 września br.

Współpraca
- dla wspólnego dobra
Minęło prawie 10 miesięcy, od kiedy Pan objął
stanowisko
wicestarosty.
Jak Pan odbiera w tej
perspektywie
czasowej tę
funkcję w jakby nie było - wciąż nowym miejscu
pracy?
Dobrze. Staram się jak mogę. Pozostaję sobą. Od prawie 26 lat pracuję w
samorządzie. Podchodzę jak dawniej do
swoich obowiązków sumiennie, do człowieka z grzecznością, a do spraw z poważaniem i pokorą.
Kiedy rozmawialiśmy na początku
kadencji, stawiał Pan na przyszłość opartą na zgodzie.
Tak, mówiłem wtedy o współpracy
nie tylko koalicji, ale wszystkich radnych.
I dotychczas, w mojej ocenie, układa się
ona wzorcowo. Dzięki temu udaje się realizować zadania zgodnie z założeniami.
Co udało się wykonać na drogach
powiatowych – ten temat leży w Pana
gestii?
Nie mnie oceniać zmiany w zakresie
ich utrzymania, ale tym wszystkim, którzy
codziennie nimi jeżdżą. Jedno jest pewne,
że gdybym chciał drogi powiatowe doprowadzić do stanu bardzo dobrego, to przy
obecnym ich finansowaniu, nie starczy mi
na to życia. Ale to nie nowość. Nie oznacza to jednak, że nie da się niczego zrobić.
Oprócz inwestycji, które prowadzone są
w poszczególnych gminach na drogach,
wprowadziliśmy systematyczne objazdy
dróg przez pracowników wydziału drogowego. Co 12 dni w każdej z gmin pojawia
się pracownik starostwa, aby w wyniku
przeglądu stwierdzić, co jest do naprawienia na bieżąco. Wtedy staramy się reagować bez zbędnej zwłoki.
Współpracuje Pan z samorządami
gminnymi?
Oczywiście. Bez wspólnej pracy,
przekazywania sobie bieżącej informacji,

nie byłoby szans na poprawę skuteczności działania. To przecież burmistrzowie i
wójtowie najlepiej wiedzą, co na ich terenie dzieje się aktualnie. Korelacja działań
przynosi wymierne efekty.
Przykład?
Chociażby koszenie poboczy. Z małymi problemami na początku, udaje się
obecnie to zadanie wykonywać lepiej niż
wcześniej. Podobnie z realizacją tzw. nakładek bitumicznych. Nie da się ich co
prawda położyć na wszystkich drogach,
które by tego wymagały. Powód jak zawsze ten sam – brak środków finansowych. Jednak przedkładam Zarządowi Powiatu i Radzie Powiatu takie propozycje,
które obejmują zadanie w każdej gminie
naszego powiatu. Nie było więc w tym
roku gminy, w której nie byłoby realizowane jakieś zadanie drogowe. O tym na
bieżąco informuję także włodarzy gmin.
Drogi - trudny temat…
Tak, temat jak rzeka… Budowane
kilkadziesiąt lat temu, pod niewielkie i
nieuciążliwe natężenie ruchu, dzisiaj niejednokrotnie przyjmują ruch, który co do
użyteczności jest odwrotnie proporcjonalny.
Jest szansa, że w niedalekiej przyszłości coś się zmieni?
Przed nami finansowe możliwości,
szanse w ramach projektów na lata 20142020. Są wśród nich i zadania związane z
głównymi ciągami komunikacyjnymi naszego powiatu. Czy uda się? Zobaczymy.
Inne drogi, o mniejszym natężeniu ruchu,
systematycznie, w ramach posiadanych
środków finansowych staramy się wyprowadzać ze stanu czasem „agonalnego” do
stanu przejezdności.
Niebawem przystępujemy do prac
nad nowym projektem budżetu na 2016
rok. Liczymy, jak zawsze, na możliwość
partycypacji samorządów gminnych w
kosztach realizacji zadań nie tylko drogowych. Mam tu na myśli chociażby wspólną realizację zadania pn. plan transportowy w naszym powiecie, który ma sens,
jeśli wszyscy razem uwierzymy, że dla
dobra naszego społeczeństwa warto w tej
sprawie działać razem.

Pan Edward Janik 6 września br. świętował 90 urodziny
Nowa nakładka na jezdni ulicy Powstańców Śląskich w Kadłubie

Szanowni Mieszkańcy
Na podstawie informacji przedstawionej w dniu 7 września 2015r. przez firmę SANEL Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 36 z Rudy Śląskiej będącej wykonawcą robót remontowych na linii kolejowej Nr 132 w Strzelcach Opolskich zawiadamiam, że całodobowe zamknięcie przejazdu pod wiaduktem kolejowym w ciągu drogi powiatowej ul. 1-go Maja
w Strzelcach Opolskich

nastąpiło w dniu 4 września 2015 i potrwa do końca marca 2016

Pani Agnieszka Gruszka 90 lat skończyła 13 września br.

Pani Ruta Rohrbach 90 lat skończyła 15 września br.

My również przekazujemy serdeczne życzenia: dużo zdrowia,
uśmiechu i wielu jeszcze lat - bez trosk, pełnych słońca.

Zamknięcie wiaduktu spowodowane jest kompleksową wymianą nawierzchni torowej związanej z realizacją zadania pn. „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez
poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka - Opole
Groszowice”.
W trakcie zamknięcia przejazdu wyznaczony jest objazd ulicami: 1-go Maja,
Cementową, Opolską i Szpitalną w Strzelcach Opolskich.
BURMISTRZ
STRZELEC OPOLSKICH
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AKADEMIA MALUCHA

Zapraszamy Mamy
wraz z Dziećmi
do Akademii
Malucha
(to już 8 cykl naszych spotkań!)
Pokażemy Wam jak mądrze
spędzić czas z dzieckiem:

poprzez radosną, stymulującą
zabawę, ruch, doświadczanie
zmysłami, wykorzystanie ciekawych
rekwizytów i różnorodnych metod.
W miłej atmosferze będziemy
bawić się, rozmawiać,
dzielić się doświadczeniami,
pod czujnym okiem
psychologa i logopedy.
•
•

Akademia Malucha to:

spotkania zabawowe dla dzieci z rodzicami w małej grupie /maksimum 7 osób/,
zajęcia nastawione na rozwój najważniejszych zdolności i umiejętności maluszków: koordynację ruchową, umiejętności językowe, usprawnianie zmysłów i naukę
pierwszych kontaktów z rówieśnikami.
Czas: środy, godz. 9:00 – 10:30 /około 8 spotkań/.
Ruszamy: 7.10.2015r.
Miejsce: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich,
ul. B. Chrobrego 5, I piętro.
Uczestnicy: dzieci w wieku 1,5 r.ż.-3 r.ż + jeden z rodziców.
Zapisy, informacje: tel. 774613026.

Nabór I: do 25 września 2015r.

Liczba miejsc ograniczona. Udział bezpłatny.

UWAGA
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE!

Kończy się termin przyjmowania wniosków
o dofinansowanie kosztów nauki
na poziomie wyższym.
Termin zakończenia w 2015 roku naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” upływa
w dniu 10 października 2015 r. z tym, że:
1. wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015
należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września);
wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być
rozpatrzony pozytywnie (podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania
może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku
szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia).
2. termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego
2015/2016 upływa w dniu 10 października.
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu
(Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op.), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.
MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich
ul. B. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Op., w pokoju nr 7.
Pełną informację o programie udziela pracownik Centrum pod nr telefonu
7 4613381.
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie
www.strzelce-opolskie.epcpr.pl

(Menu Główne →zakładka Aktywny Samorząd → Program Aktywny Samorząd w roku 2015).

OGŁOSZENIE!!!
w dniu 24.09.2015 roku, godz.12:00
w PUP w Strzelcach Opolskich;
pok. nr 22 – I piętro
spotkanie rekrutacyjne z firmą
COROPLAST SP. Z.O.O

na stanowisko:
- operator maszyn
- ustawiacz maszyn
- operator maszyn (estruda)
- pracownik transportowy
- pracownik administracyjny ds. kadr
- samodzielny księgowy
- inżynier jakości
miejsce pracy:
COROPLAST SP. ZO.O.
ul. Ciepłownicza 8, 47-100 Strzelce Opolskie
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pok. 8 lub pod numerem telefonu
77 462 18 10 w celu wpisania się na listę.
Na spotkanie prosimy zabrać swoje CV, świadectwa szkolne, świadectwa pracy,
dokument potwierdzający posiadane uprawnienia.

OFERTY PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a
tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl
www.pup-strzelce.pl

STANOWISKO

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

MIEJSCE
PRACY

PIELĘGNIARKA
ZAWADZKIE
		
		
SAMODZIELNY KSIĘGOWY
ZAWADZKIE
		
		
LOGISTYK / DYSPOZYTOR
STRZELCE OPOLSKIE
/ PRACOWNIK BIUROWY		
			
EKONOMISTA
ZAWADZKIE
SPRZEDAWCA TELEFONICZNY
STRZELCE OPOLSKIE
		
		
KASJER/SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
		
BARMAN-KELNER
STRZELCE OPOLSKIE
		
		
		
KUCHARZ/POMOC KUCHENNA
STRZELCE OPOLSKIE
		
			
POMOC KUCHENNA
LEŚNICA
		
KELNER/KA pełny lub ½ etatu
STRZELCE OPOLSKIE
		
MŁODSZY WARTOWNIK
STRZELCE OPOLSKIE
MURARZ
KROŚNICA – WG ZLECEŃ OPERATOR CNC
JEMIELNICA
– WG ZLECEŃ
		
DEKARZ
JEMIELNICA
– WG ZLECEŃ
PRACOWNIK BUDOWLANY
WG ZLECEŃ
		
		
PIŁOWY
ZAWADZKIE
TOKARZ-ŚLUSARZ
STRZELCE OP.
ŚLUSARZ
IZBICKO
		
MISTRZ KONSTRUKCJI
STRZELCE OPOLSKIE
STALOWYCH		
		
		
LAKIERNIK SAMOCHODOWY
SZCZEPANEK
MECHANIK SAM. CIĘŻAROWYCH
STRZELCE OPOLSKIE
KIEROWCA CIĄGNIKA
TRASY
SIODŁOWEGO
MIĘDZYNARODOWE
KIEROWCA SAM. DOSTAWCZEGO
ŻĘDOWICE
– WOJ.OPOLSKIE
KIEROWCA AUTOBUSU
JEMIELNICA
		
SPRZEDAWCA / MAGAZYNIER
STRZELCE OPOLSKIE
MAGAZYNIER
STRZELCE OPOLSKIE
		
		
PAKOWANIE TOWARU
OLSZOWA
		
		
PAKOWACZ
STRZELCE OPOLSKIE
PAKOWACZ WĘGLA
STRZELCE OPOLSKIE
USTAWIACZ MASZYN
STRZELCE OPOLSKIE
		
OPERATOR KOPARKI ½ etatu
OTMICE
			
OPERATOR ŁADOWARKI
WOJ. OPOLSKIE
		
POMOCNIK OPERATORA
STRZELCE OPOLSKIE
		
OPERATOR RĘBAKA
STRZELCE OPOLSKIE
		
KOSMETYCZKA
STRZELCE OPOLSKIE

-

wykształcenie średnie lub wyższe,
odporność na stres i dyspozycyjność,
prawo wykonywania zawodu, - praktyka
wykształcenie wyższe ekonomiczne,
umiejętność pracy w zespole,
co najmniej 2 letnie doświadczenie
wykształcenie średnie
mile widziane doświadczenie w branży budowlanej
i fakturowaniu
wykształcenie min. średnie, - znajomość Office
wykształcenie zawodowe, - dobra dykcja
swoboda wypowiedzi,
nastawienie na realizację celów
wykształcenie zawodowe, - obsługa kasy fiskalnej,
doświadczenie mile widziane
wykształcenie zawodowe/średnie,
zorganizowanie, komunikatywność,
doświadczenie mile widziane,
znajomość j. angielskiego lub niemieckiego
wykszt. min. zawodowe, książeczka sanepidowska,
mile widziane doświadczenie w gastronomii
(pizzerii, restauracji lub piekarni)
wykształcenie zawodowe – gastronomiczne,
książeczka sanepidowska
wykształcenie min.zawodowe,
książeczka sanepidowska
orzeczenie o niepełnosprawności
wymagane doświadczenie
wykształcenie średnie zawodowe,
doświadczenie mile widziane, - obsługa komputera,
obsługa maszyny CNC, - obsługa wózka widłowego
wykształcenie zawodowe,
doświadczenie i upr. mile widziane
wykształcenie min. zawodowe,
umiejętność dociepleń i wykańczania wnętrz,
doświadczenie mile widziane
wykształcenie zawodowe lub średnie
umiejętność spawania obróbki stali szlachetnych,
upr. spawacza TIG, - doświadczenie mile widziane
wykształcenie średnie techniczne,
znajomość rysunków technicznych i procesów spawania,
umiejętność kierowania ludźmi,
dobra znajomość j. angielskiego
znajomość branży
wykształcenie zawodowe
słaba znajomość j. niemieckiego,
prawo jazdy kat. CE, - świadectwo kwalifikacji
wykształcenie zawodowe,
praktyka na samochodach dostawczych
wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat.D,
kurs na przewóz osób
znajomość produkcji rolnej, - upr. na wózki widłowe
wykształcenie zawodowe, - doświad. mile widziane,
upr. do kierowania wózkami widłowymi, dyspozycyjność
w systemie czterobrygadowym,
zaangażowanie i chęć do pracy
wykształcenie min. zawodowe,
pracowitość, zaangażowanie, dyspozycyjność,
doświadczenie w pracy fizycznej
gotowość do pracy w ruchu ciągłym
chęci do pracy
wykształcenie min. zawodowe,
znajomość budowy maszyn
wykształcenie zawodowe, średnie, Upr. operatora
koparki, kl. II, - doświadczenie mile widziane
wykształcenie zawodowe / średnie
operator ładowarki kat. II, - mile widziane doświadczenie
wykształcenie średnie mile widziane techniczne,
elektryczne, mechaniczne, - obsługa komputera,
gotowość do pracy w ruchu ciągłym
wykształcenie min. zawodowe,
gotowość do pracy w ruchu ciągłym
wykształcenie kierunkowe

OGŁOSZENIE!!!

OGŁOSZENIE!!!

w dniu 23.09.2015 roku, godz. 9.00

w dniu 21.09.2015 roku , godz. 9.00

w PUP w Strzelcach Opolskich;
pok. nr 22 – I piętro
spotkanie rekrutacyjne
z Agencją Pracy Gi Group Sp. z o.o.
na stanowisko:
osoba wykonująca czynności produkcyjne
oraz
magazynier
miejsce pracy:
Intersilesia McBride Sp. z o.o.
STRZELCE OPOLSKIE

w PUP w Strzelcach Opolskich;
pok. nr 5 – parter
spotkanie rekrutacyjne rekrutacyjne z firmą:
DSO SP. Z O.O. oraz KRONOSPAN OSB S. z .o.o
na stanowisko:
- pomocnik operatora
- elektryk utrzymanie
- mechanik utrzymania ruchu
- operator wózka widłowego
miejsce pracy:
STRZELCE OPOLSKIE

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

4

Kto prezesem PKS?
Piotr Szyndzielorz, Przewodniczący Rady Nadzorczej strzeleckiego PKS SA, jest niezwykle oszczędny w wypowiedziach na ten temat.
- Postępowanie konkursowe zostało zakończone. Kandydat na prezesa spółki został wybrany. Obecnie trwają jeszcze
negocjacje związane z formalnymi warunkami objęcia stanowiska, co ma nastąpić z dniem 1 października br. Informacja o tym, kto nim będzie, zostanie podana do publicznej wiadomości po posiedzeniu Rady Nadzorczej PKS SA
w Strzelcach Opolskich, czyli po oficjalnym powołaniu na
stanowisko. Posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowano na
przyszły tydzień.

Pod naszym patronatem

Dożynki w Ujeździe

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów radzi

Otrzymałem wezwanie dot. jakiegoś rzekomego długu u operatora cyfrowego sprzed 5 lat na kwotę 600 zł. Nie
posiadałem żadnego takiego zobowiązania i miałem opłacone wszystkie rachunki. Wyrzuciłem już pokwitowania,
bo po co tyle lat to trzymać. Czy muszę
na to odpowiadać? Jak mówią winny się
tłumaczy. Czemu muszę ponosić koszty
wysyłania odpowiedzi?
Niestety coraz częściej firmy windykacyjne odkupują zobowiązania od przedsiębiorców, wśród nich często zdarzają się
zobowiązania przedawnione czy nieistniejące. Mimo, iż sytuacje te są bardzo denerwujące lepiej na takie pismo zareagować,
gdyż zdarzają się przypadki, iż firmy windykacyjne występują na drogę sądową.
Zdarza się, że konsument nie ze swojej
winy nie odbierze korespondencji – np.
nie było go w domu, nie otrzymał informacji o konieczności odbioru pisma i nakaz
zapłaty staje się prawomocny. Wówczas
o sprawie dowiaduje się od komornika i
„odkręcanie” sprawy jest bardzo trudne i
stresujące, a komornik działa zgodnie z
wnioskiem wierzyciela. Dlatego reagujmy
w takich przypadkach. Jeżeli nie chcemy
ponosić kosztów korespondencji wyślijmy
maila do firmy windykacyjnej. Napiszmy,
iż nie posiadamy zobowiązania i jest ono
jednocześnie przedawnione (zasadniczo
3-letni termin). Jeśli posiadamy dokumenty dot. braku zobowiązania (opłacone
faktury etc.) prześlijmy je. Trzymajmy potwierdzenia płatności przynajmniej 3 lata
dla celów dowodowych, gdyż sytuacje są
naprawdę różne.

Zakupiłam szafę z montażem u
przedsiębiorcy. Po montażu okazało się,
iż szafa posiada usterki, które przedsiębiorca zobowiązał się poprawić. Niestety czekam już kilka miesięcy i nic.
Dzwonię, on obiecuje i na tym się kończy. Co mogę zrobić? Czy muszę kierować sprawę do sądu, żeby doczekać się
poprawek?
Droga sądowa to zawsze ostateczność. Najlepiej rozpocząć w tym przypadku od pisma reklamacyjnego – w nawiązaniu do składanej reklamacji szafy,
informuję, iż mimo obietnic do dnia dzisiejszego nie dokonał Pan poprawek. Wyznaczyć termin na dokonanie poprawek z
zaznaczeniem, iż po jego bezskutecznym
upływie podejmie Pani dalsze kroki prawne z drogą sądową włącznie, że chciałaby
Pani być zadowoloną klientką przedsiębiorcy i liczy Pani na szybkie polubowne
zakończenie sprawy. Można na dole wpisać – do wiadomości Powiatowy Rzecznik Konsumentów i wysłać pismo listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Jeżeli mimo to nie będzie efektu proszę
zwrócić się do Rzecznika, który podejmie interwencję w sprawie. Gdy i to nie
przyniesie efektu, jest jeszcze możliwość
złożenia wniosku o mediację do Inspekcji Handlowej lub pozwu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Sąd
Cywilny jest ostatecznością i życzę, by
nie było konieczności składania pozwu,
gdyż sprawę na pewno można załatwić
polubownie.
Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Mażoretki otwierały korowód żniwny
W niedzielne słoneczne popołudnie
13 września, w parku miejskim w Ujeździe mieszkańcy gminy bawili się na dorocznym święcie plonów. Uroczystości
dożynkowe zainaugurowała w kościele
parafialnym msza św. w intencji rolników
i mieszkańców. W godzinach popołudniowych z rynku miasta do parku, przemaszerował ulicami niezwykłych rozmiarów
barwny korowód dożynkowy, który poprowadziła grupa mażoretek i orkiestra
dęta z Kotulina. W korowodzie uczestniczyły wszystkie sołectwa gminy Ujazd,
władze samorządowe, zaproszeni goście
i mieszkańcy. Wozów z przepięknymi
koronami żniwnymi, płodami rolnymi i
żywymi przebierańcami było tak wiele, że
przemarsz trwał prawie godzinę.
Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się starą pieśnią żniwną „Plon
niesiemy plon”. Okazały bochen chleba
z tegorocznych zbiorów wręczyli burmistrzowi Tadeuszowi Kauchowi starostowie: Irena Warzecha z Ujazdu i Jan Dworaczek z Klucza. Zgodnie z tradycją chleb
został podzielony pomiędzy mieszkańców
gminy.
Na dożynki przygotowano ciekawy
program artystyczny i wiele bezpłatnych
atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
W części artystycznej wystąpił m.in. Chór
Harmony z miasta partnerskiego z Lobenstein, Mażoretki z Kotulina. Przez prawie
dwie godziny na biesiadzie śląskiej bawił publiczność bardzo popularny zespół
„Szlagier Maszyna i Kumpliki”. Składanka piosenek, wiców i godek rozbawiła
i rozruszała cały namiot. Gwiazda wieczoru Andrzej Cierniewski znany i lubiany
artysta miedzy innymi z piosenki „Dwie
morgi słońca” z komedii polskiej „Zróbmy
sobie wnuka” oraz piosenek „Słodka Karolina”, „Za Tobą iść”, porwał publiczność
do wspólnej zabawy. W późnych godzinach nocnych zakończyła zabawa taneczna z zespołem „PERSEMPRE”.
Dożynkom Gminnym towarzyszyło
otwarcie wystawy fotograficzno-malarskiej pn. „Najpiękniejsze zakątki gminy
Ujazd” oraz konkurs na najładniejszy korowód dożynkowy i koronę żniwną.

Starostowie dożynek: Irena Warzecha z Ujazdu i Jan Dworaczek z Klucza.

W Konkursie Koron Żniwnych zwyciężyła Olszowa, za nią uplasowały się ma miejscu
drugim: Jaryszów, Nogowczyce, Stary Ujazd, Zimna Wódka oraz na trzecim: Balcarzowice, Sieroniowice, Niezdrowice, Ujazd i Klucz.
W tym dniu dzieci i młodzież mogły
skorzystać z tak wielu atrakcji, że trudno
im było coś wybrać. Podczas imprezy
można było zrobić sobie również pamiąt-

kowe zdjęcia w fotobudce, pokosztować
różnych rodzajów miodów w miodowej
pasiece, popłynąć w rejs łodzią motorową
po Kanale Gliwickim.

W Konkursie Korowód Dożynkowy pierwsze miejsce zajęły ex aequo: Niezdrowice i Olszowa. Na drugim miejscu uplasowały się:
Sieroniowice, Jaryszów, Balcarzowice, Stary Ujazd, Nogowczyce, Zimna Wódka, a na trzecim: Ujazd i Klucz.
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Skracamy kolejki do lekarzy!
mówi Waldemar Gaida, inicjator Białej Soboty
To już trzecia
edycja
Białej Soboty, w całości
finansowanej
przez
Zarząd Powiatu
Strzeleckiego. Po co
nam to?
Bo w zadaniach samorządu powiatowego jest również profilaktyka i
ochrona zdrowia. I czujemy się do tego
zobowiązani wobec naszych mieszkańców, zwłaszcza w sytuacji gdy NFZ jest,
delikatnie mówiąc, niezbyt wydolny w
likwidowaniu kolejek do specjalistów.
Żeby nie być gołosłownym: w Strzelcach
Opolskich pierwszy wolny termin w poradni kardiologicznej to 13 września 2016,
w urologicznej – 5 maja przyszłego roku,
endokrynologicznej – 8 września 2016.
Do poradni ginekologiczno-położniczej
można dostać się praktycznie za kilka dni,
do ortopedycznej – już 13 listopada tego
roku, do dermatologicznej – choćby dziś,
tyle, że to poradnia prywatna, a więc za
wizytę trzeba płacić, do poradni reumatologicznej w Opolu (bo bliżej chyba nie
ma) możemy zapisać się na 1 grudnia
2015. Te terminy to dane z „listy kolejkowej” na stronie internetowej NFZ wg stanu na dzień 11 września br. Zatem, jak już
powiedziałem przy którejś z poprzednich
edycji naszej akcji, staramy się skrócić
mieszkańcom powiatu strzeleckiego drogę
do lekarzy.
Po raz pierwszy można będzie skorzystać z porad trzech specjalistów, których nie było w poprzednich edycjach:
ortopedy, reumatologa i dermatologa.
Skąd taki wybór?
Reumatolog – bo takiej poradni na
naszym terenie nie ma, ginekolog – bo o
to prosiły mieszkanki, ortopeda – bo wady
postawy stwierdza się u zbyt dużego odsetka dorosłych, a są one jedną z głównych
przyczyn przewlekłego bólu kręgosłupa,
co wpływa przecież na komfort życia.
W dodatku zbyt wielu z nas niezbyt lubi
uprawiać jakąś aktywność fizyczną, a to
nie poprawia sytuacji, tylko ją pogarsza.

Jak ocenia Pan skuteczność takich
akcji, jak Biała Sobota?
Jestem jednym z organizatorów, więc
raczej o to proszę pytać, tych, którzy z niej
skorzystali. Dotychczas wszystkie, powtarzam - wszystkie opinie były pozytywne.
Mogę tylko dodać, że jeśliby wziąć pod
uwagę nie tylko, ilu pacjentów skorzystało z porad lekarzy podczas dwóch
poprzednich edycji, ale i to ilu zostało
skierowanych przez nich na pogłębioną
diagnostykę – to na pewno Biała Sobota
jest dobrodziejstwem.
To jednak całkiem spory koszt, a i
niemały wysiłek organizacyjny.
Akcja będzie kosztować ok. 55 tysięcy złotych, a przewidzieliśmy przyjęcie
400 pacjentów. To nie tylko koszt zasięgnięcia porady lekarskiej, ale i wykonanie
zleconych przez danego specjalistę badań
- laboratoryjnych, zdjęć RTG czy USG w
przypadku ginekologa oraz audiometrycznych badań słuchu.

Dzień przed Białą Sobotą odbędzie
się Mała Akademia Rodziców i Brzuszków.
To nierozerwalna część naszej akcji
prozdrowotnej. Ona też odbędzie się po
raz kolejny, ale już myślimy o tym, by
nieco zmienić jej formułę i spotkania z
przyszłymi mamami i bardzo młodymi rodzicami poszerzyć również o profilaktykę
zdrowotną i rehabilitację dzieci w trochę
starszym wieku. Być może uda się nam
doprowadzić do tego, że te „Akademie”
odbywać się będą dwukrotnie w roku.
Teraz jeszcze skupiamy się bardziej na
zdrowiu kobiet w ciąży i problematyce
porodu – zwłaszcza na metodach ułatwiających go, natomiast wybiegamy już myślą w przyszłość. Mówi się o społecznej
odpowiedzialności biznesu – my myślimy
w podobnych kategoriach o samorządzie
powiatowym: nie ma nic ważniejszego,
niż ludzie.
Rozmawiała Marta Górka

Biała Sobota
- co trzeba wiedzieć?
Dla kogo?

Wyłącznie dla mieszkańców powiatu strzeleckiego. Dorosłych, młodzieży i dzieci.

Kiedy?

17 października 2015 r. w godz. 7.30 – 17.00 lub do zakończenia ostatniej konsultacji.

Jak, kiedy i gdzie się zarejestrować?

Osobiście lub przez pełnomocnika (z pisemnym upoważnieniem zawierającym numer PESEL i dane osoby upoważniającej). Dzieci i młodzież
do 18 lat rejestrowane są przez rodzica. Konieczny jest dowód osobisty.
Zapisy – w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.
We wtorek, 29 września br. od godz. 8.00 do wyczerpania wolnych
miejsc, a jeśli one zostaną – także w środę od godz. 8.00.

........................................................................
miejscowość, data
Imię i nazwisko .................................................................................
PESEL ...............................................................................................
Nr dokumentu tożsamości .................................................................
Adres ..................................................................................................

UPOWAŻNIENIE

Do ilu specjalistów można się
zapisać?

Ja niżej podpisana/y upoważniam Panią/Pana (imię i nazwisko) ...............................................................................
zamieszkałą/ego w ........................................................................................................................................................,
nr PESEL ............................. nr dowodu osobistego.........................................
do zarejestrowania mnie do lekarza specjalisty ........................................................................ na dzień 17.10.2015 r.
w ramach organizowanej przez Powiat Strzelecki akcji profilaktycznej „Biała Sobota” edycja trzecia.
................................
czytelny podpis
Wytnij i przynieś do rejestracji

Spotkanie z profesor Simonides
7 września w strzeleckiej filii Biblioteki Miejskiej miało miejsce niezwykłe
wydarzenie. Gościem honorowym spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla
Dorosłych była profesor Dorota Simonides - folklorystka, posłanka, senator.
Pretekstem do snucia rozważań o
Śląsku, śląskości i życiu stała się autobiograficzna książka opolskiej uczonej pt.
,,Szczęście w garści. Z familoka w szeroki
świat”.
Wychowana w Nikiszowcu Dorka
Badurzanka (bo tak z domu nazywa się
profesor Simonides) pokazuje rzeczywistość robotniczego osiedla, gdzie nie ma
ani jednego drzewa, a wszystkie wiadomości przekazywane są z ust do ust w
ogólne dostępnej pralni.
Setka dzieci bez komputerów, Internetu, i multimedialnych gier potrafi bawić
się samodzielnie, eksplorując nikiszowieckie zakamarki. Pod dachem familoka
znajdujemy rodziców, dzieci i dziadków,
przy których uczą się życia i dorastają
najmłodsi. Muszą uczyć się w szkole,
siedzieć cicho przy obiedzie, wieczorem
odmawiać pacierz na kolanach, tak aby
ojciec mógł sprawdzić stan czystości
nóg.
Archaiczne? Śmieszne? Przestarzałe?

Opolska profesor całym życiem (szczęśliwym, jak wielokrotnie podkreślała)
udowadnia, że bezpieczeństwo to ład,
tradycja, respektowanie porządku wynikającego z wieku i szacunku do miejsca, z
którego się pochodzi.
Ślązaczka Dorka mówi tylko gwarą,
ale chce studiować. Co robić? Nauczyć się
literackiej polszczyzny! Nastolatka marzy
o dobrym opolskim liceum, ale nie na słowa po łacinie, która jest tam nauczana. Co
robi? W toalecie powtarza koniugacje aż
do skutku! – Nie było dla mnie słowa: Nie
umiem”- podsumowuje swoje wspomnienia profesor Simonides, pokazując jednocześnie, jaka jest siła determinacji śląskiej
kobiety.
Spotkanie w bibliotece poświęcone
było również znaczącemu i obszernemu
dorobkowi folklorystycznemu gościa
spotkania. Dorota Simonides to autorka
znanych wielu z nas pozycji takich jak:
,,Bery śmieszne i ucieszne” czy ,,Kumotry
diabla. Opowieści ludowe Śląska Opolskiego”, ,,Opolskie legendy i bajki”. Tego
typu prace opisują i tłumaczą świat, w
którym żyjemy, którego częścią jesteśmy.
Dlatego właśnie spotkanie z ich Autorką
to niezwykle cenne doświadczenie.
Dorota Maćkula

W przypadku wyczerpania wolnych miejsc na konsultacje będą
tworzone listy rezerwowe z 10
miejscami w ramach każdej specjalizacji. Jeśli ktoś z zapisanych
do lekarza zrezygnuje - osoby z
list rezerwowych zostaną powiadomione telefonicznie o szansie
na badanie.

Jedna osoba może zapisać się tylko na jedną konsultację i skorzystać z pakietu badań przysługującego w ramach jej udzielenia.

Miejsce akcji

Wyznaczone gabinety i laboratorium na terenie Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich
przy ul. Opolskiej 36A.

Zarząd Powiatowy Związku OSP RP
zaprasza
Mieszkańców Powiatu Strzeleckiego

na zawody sportowo-pożarnicze
w sobotę, 26 września br. od godz. 9.00
na Stadionie Miejskim w Strzelcach Opolskich.

W imieniu Zarządu Powiatowego OSP
Prezes Józef Swaczyna
JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM?

ZGŁOŚ SIĘ DO SPECJALISTÓW
NA BEZPŁATNĄ PORADĘ
PRAWNĄ I PSYCHOLOGICZNĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. zaprasza do skorzystania z
bezpłatnych porad prawnych oraz psychologicznych
Zapraszamy osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członków ich rodzin,
w szczególności:
- ofiary przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu
- ofiary wypadków komunikacyjnych,
- ofiary przestępstw przeciwko mieniu ,
- ofiary przestępstw seksualnych,
- ofiary przestępstw przeciwko rodzinie
- ofiary przestępstw przeciwko wolności
- ofiary innych przestępstw.
Porady są udzielane po wcześniejszym ustaleniu terminu.
Zapisy na porady prowadzone u pracownika socjalnego,
pok. Nr 8, lub pod numerem telefonu: 77/4613381
w godz. : pon.-8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.30 - 15.30
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Młodzi walczą
o puchar Premiera RP

Pod patronatem Starosty Strzeleckiego

Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny w skacie

W dniu 30.08.2015 r. w Powiatowym
Centrum Kultury w Strzelcach Podolski
zostały rozegrane Indywidualne Otwarte
Mistrzostwa Opolszczyzny w skacie. Na
starcie stanęło 87 zawodników z terenu
Województwa Opolskiego oraz Śląskiego.
W turnieju zagrało 16 zawodników z powiatu strzeleckiego. Zostały rozegrane 3
serie po 36 rozdań. W wyniku rozegranych
gier najlepszy okazał się zawodnik Skata
Lubliniec Marian Koziorowski. W czasie
turnieju na sali panowała sportowa atmosfera. Został rozwieszony baner naszego
powiatu a 10 najlepszych zawodników
otrzymało pamiątkowe gadżety promojące nasz powiat. Najlepszym zawodnikiem
powiatu strzeleckiego został Leon Deptała
(Skat Kolonowskie), który uplasował się
na 3 miejscu. Najlepszym zawodnikiem
gminy Strzelce Opolskie został Jerzy Stanulla uhonorowany pucharem Burmistrza
Strzelec Opolskich. Nagrody w turnieju
ufundowali: Wojewoda Opolaki, Starosta
Strzelecki oraz Burmistrzowie Strzelec
Opolskich oraz Zawadzkiego. Otwarcia
Turnieju dokonali Wicemarszałek Województwa Opolskiego Roman Kolek oraz
Starosta Strzelecki Józef Swaczyna.

W imieniu Zarządu Opolskiego
Związku Skata składam gorące podziękowania za udostępnienie wspaniałego
obiektu i dobre przygotowanie imprezy.

Myślimy, że nie był to ostatni kontakt ze
skatem.
Kierownik i Sędzia Turnieju
Franciszek Świtała

Pierwszego września rozpoczęła się
już VI edycja turnieju Orlika o puchar
Premiera RP. W sobotę, 12 września na
Orliku przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stzelcach
Opolskich rozegrano kolejne eliminacje
gminne do wyżej wymienionego turnieju
piłki nożnej. O zwycięstwo walczyli tym
razem chłopcy z rocznika 2004 - 2005.
W turnieju wzięły udział cztery drużyny :
FC Banany, Piast Strzelce Opolskie, ZSO
Kadłub i PSP 4. Młodzi pasjonaci piłki
nożnej z ogromną determinacją zdobywali kolejne bramki. Awans do półfinału
wojewódzkiego uzyskała drużyna „ PSP

4 „, podopieczni Romualda Kity, w skład
której wchodzili: Jakub Kozielec, Kacper
Olechno, Jakub Wróbel, Maciej Włodarczyk, Kacper Gruszka, Nowak Daniel,
Tobiasz Wypchel, Marek Szklorz, Maciej
Kita. Drugie miejsce zdobyła drużyna „
Piast „ , trzecie „ ZPO Kadłub „ i czwarte
„Fc Banany”. Liczymy na kolejne sukcesy
drużyny „PSP 4 „ i trzymamy kciuki za
dojście do wielkiego finału w Warszawie i
zdobycie pucharu Premiera RP. Organizatorem turnieju, na zlecenie Ministerstwa
Sportu i Turystyki, jest Szkolny Związek
Sportowy.
		
Izabela Koziołek

Dzieje się w Powiatowym Centrum Kultury
Nasza Powiatowa Biblioteka Publiczna wchodzącą w skład Powiatowego Centrum Kultury już po raz trzeci współuczestniczyła
w akcji Narodowego Czytania propagując czytelnictwo i zachęcając do sięgania po dzieła klasyków literatury polskiej. Tegoroczna
edycja została poświęcona „Lalce” Bolesława Prusa. W akcji wzięli udział między innymi młodzi ludzie z CKZiU ze Strzelec Opolskich, nauczyciele i inni zainteresowani. Uczestnicy spotkania zapoznali się z faktami z życia Bolesława Prusa, z ideą akcji Narodowego Czytania, wspólnie zostały również odczytane fragmenty powieści, a następnie wszystkich zaproszono do obejrzenia ekranizacji
filmu „Lalka” w reżyserii Wojciecha Hasa.

W ramach Narodowego Czytania został ogłoszony również konkurs pt: „Zdjęcie z Lalką”. I spotkał się z fantastycznym odzewem
- do Powiatowej Biblioteki Publicznej wpłynęły piękne i ciekawe prace fotograficzne. Konkurs rozstrzygnięto 11 września br., a tym,
którzy zdobyli nagrody serdecznie gratulujemy.
Poniżej prezentujemy nagrodzone prace zgłoszone w ramach ww. konkursu.

II miejsce. Dominika Konieczny

I miejsce. Aleksandra Brzezińska

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania
Powiatowego Centrum Kultury.
Szczegóły dotyczący wszystkich wydarzeń można znaleźć
na stronie internetowej www.centrum-kultury.eu!

III miejsce. Maria Krzyżanowska

2 października o godz. 18.00 odbędzie się kolejne spotkanie
z cyklu Strzeleckie Spotkania Podróżników. Dzięki temu cyklowi można
odwiedzić miejsca, które wydawałyby się dla nas niedostępne.
Tym razem zapraszamy w podróż, w którą zabierze nas po raz kolejny Mieczysław Bieniek. Niezwykła osoba, człowiek, który mieszka
na Śląsku, pochodzi z tradycyjnej śląskiej rodziny, przez 27 lat pracował
jako górnik w kopalni. Przypadek sprawił, że krainę kopalni Mieczysław
Bieniek zamienił na głośne, kolorowe, pachnące curry i imbirem Indie.
W kolejnym czasie „Hajer” poznał Dalajlamę, przeszusował na rowerze
przez Rosję, wyruszył stopem do Azerbejdżanu, zwiedził mnóstwo krain,
państw, miejsc, a to wszystko za jeden uśmiech lub dorywczą pracę ramię
w ramię z tubylcami.
Tym razem „Hajer” opowie nam o swoich przygodach w Kirgistanie.
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy !
Już od września zapraszamy na warsztaty tańca towarzyskiego
prowadzone przez Dagmarę Nowak - instruktorkę tańca obecnie zajmującą wraz z Adamem Vasiną 45 miejsce w liczącej 4 tysiące par klasyfikacji narodowej. Zajęcia będą odbywać się od października 2015 r. do
czerwca 2016 r. w godzinach popołudniowych. Na zajęcia zapraszamy
dzieci w przedziale wiekowym 6-12 lat. Koszt warsztatów tanecznych
wynosi 55,00 zł od osoby na miesiąc (4 godziny lekcyjne). Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej zamieszczonej na:
www. centrum-kultury.eu oraz dostarczenie jej do Powiatowego Centrum
Kultury.
Ponownie ruszyły zajęcia z ZUMBY, które są prowadzone przez
Ewę Kokoszkę, instruktorkę ZUMBY (KOKO DANCE). Zajęcia odbywać się będą w każdą środę o godz. 19.00. Wstęp płatny.
Zapisy na zajęcia oraz wszelkie inne informacje dostępne pod nr tel.
507 696 002.
2 października (piątek) godzina 17.00 odbędą się zajęcia pokazowe: Niemowlaki w krainie Dźwięków. Są to zajęcia podczas których
przy uwzględnieniu różnych kanałów postrzegania i doświadczeń sensomotorycznych, proponowane są dzieciom różnorodne formy pierwszego
kontaktu i percepcji muzyki. Uczestnicy zajęć: dzieci od 4 do 18 m-ca
życia. Drugą propozycją dla najmłodszych są zajęcia : Szkraby i muzyka.
Są to zajęcia dla dzieci od 18 miesiąca życia do 4 lat. Dzieci poprzez
śpiew, taniec, ruch, słuchanie , wykonywanie małych prac plastycznych i
muzykowanie z wykorzystaniem różnorodnych instrumentów odkrywają
swoje twórcze uzdolnienia, które drzemią w każdym dziecku.
Seniorów z kolei zapraszamy na stałe zajęcia AEROBIKU DLA SENIORÓW w każdą środę o godz. 18.00 również prowadzone przez Ewę
Kokoszkę. Wstęp wolny. Zapisy na zajęcia oraz wszelkie inne informacje
pod nr tel. 77 412 30 13.
10 października zaczynamy warsztaty teatralne dla młodzieży
i dorosłych. Zajęcia będą się odbywały w każdą sobotę od godz. 10.0012.00. Zajęcia poprowadzi Tomasz Stochniał - aktor, który współpracował z teatrami w Krakowie, Radomiu i Warszawie. Wstęp wolny.
Zapraszamy również na zajęcia z robotyki i automatyki, które będą
się odbywały od października 2015 r. – czerwca 2016 r. w każdą
sobotę. Zajęcia podzielone są na dwie grupy wiekowe: dzieci młodsze (w
wieku 5-7 lat) oraz dzieci starsze (w wieku 8+).
Zajęcia płatne. Zapisy i wszelkie informację pod nr tel. 668 237 021.
W październiku zapraszamy także na kurs ARDUINO OD PODSTAW. Kurs rozpoczynamy 10 października i będzie trwał do
czerwca 2016 r. Spotkania będą odbywały się co 2 tygodnie. Podczas
zajęć dostępne dla uczestników będą laptopy oraz materiały potrzebne do
notowania ważnych rzeczy. Kurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-III
gimnazjów. Wstęp wolny. Ilość miejsc jest ograniczona.
Wszystkie wymienione warsztaty oraz kursy będą odbywały się w
Powiatowym Centrum Kultury!

7

PO W IAT S T R Z E LE C K I
Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
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

Strzelce Opolskie, dnia 08.09.2015r.

OBWIESZCZENIE
ST A R O S T Y S T R Z E L E C K I E G O

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

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 4620046, 77 4616049, 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.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. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Zespół Placówek Oświatowych
w Leśnicy
ul. Kozielska 20
47-150 Leśnica
tel. 774615216
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
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
Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Druk: Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia
ul. Baczyńskiego 25A,
41-203 Sosnowiec

Nowy projekt
w Powiatowym Centrum Kultury

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.
Dz.U. z 2013 poz. 687 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)
podaję do publicznej wiadomości,
że w dniu 08 września 2015r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Burmistrza Ujazdu decyzję administracyjną Nr 2/15 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
polegającej na budowie odcinka drogi gminnej nr 105774 O Księży Las w Olszowej,
na działkach z obrębu ewidencyjnego Olszowa, jednostka ewidencyjna Ujazd, k.m.4:
1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, stanowiących pas drogowy
- nr 282,
2. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren niezbędny
- nr 276/5 - włączenie do drogi gminnej wewnętrznej,
3. teren niezbędny, w liniach rozgraniczających pas drogowy
- nr 282 - połączenie z istniejącą nawierzchnią drogi, w tym tłuczniową.
W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211 (w godzinach
pn. 7.30÷17.00, wt.-czw. 7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00), zapoznać się z treścią decyzji
i dokumentacją sprawy.
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 10 września do 07 października 2015r.
					
z up. Starosty
					
Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
Strzelce Opolskie dn. 09.09.2015r.

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 środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz.
1235 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w
dniu 09 września 2015r. na rzecz MUBEA AUTOMOTIVE Poland Sp. z o.o.,
61-131 Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, decyzji administracyjnej Nr
260/15 o pozwoleniu na budowę:
- dwóch hal produkcyjnych do produkcji części samochodowych: Mubea 1 wraz z
budynkiem biurowym i Mubea 2,
- budynku portierni,
- zbiornika podziemnego na wodę p.poż.,
- dwóch parkingów dla samochodów osobowych na 40 i 257 miejsc,
- układu dróg wewnętrznych i placów,
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w skład której wchodzą:
- sieć elektroenergetyczna oświetlenia terenu,
- cztery stalowe maszty flagowe,
- trzy fundamenty pod zbiorniki z azotem, metanolem, agregatem wody lodowej,
- fundament pod urządzenie stacji redukcji gazu,
oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą,
na terenie działek nr: 29/27, 1/10, 29/28 obr. ewid. Zimna Wódka oraz nr: 264/3,
265/3, 266/16 obr. ewid. Olszowa, w gminie Ujazd.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich–Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211 (w godzinach pn. 7.30÷17.00,
wt.-czw. 7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00), zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją
sprawy.
z up. Starosty
Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY
Informujemy o organizacji dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich
Lokalnego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich (LPI) w Kędzierzynie-Koźlu

dnia 22 września 2015 r. (wtorek) w godzinach 9:00 – 12:00

w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Op. przy ul. Gogolińskiej 2a.
Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania
wsparcia oraz zasad realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE.
W razie pytań prosimy o kontakt z LPI w Kędzierzynie-Koźlu,
tel.: 77 472 50 39, 77 403 41 79
e-mail: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl

PKS
w STRZELCACH OPOLSKICH SA
ul.1 Maja 59,
47-100 Strzelce Opolskie
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
tel. 77 4622557, kom. 723186608

SZPITAL POWIATOWY
W STRZELCACH OPOLSKICH
ZAPRASZA

Kierowco!

PANIE NA BEZPŁATNE BADANIA

Od 1 września 2015

Mammograficzne: Panie w wieku 50-69 lat,

wykonanie badania technicznego pojazdu osobowego

Cytologiczne: Panie w wieku 25-59 lat.
Rejestracja
od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-14.00 - osobiście
w pracowni USG, pok. nr 042 lub pod nr tel.: 77 40 70 149.
Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743,
744, 745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. wew.: 760, 761, 763.
Tel. +48 77 4401756
Wydział Organizacyjny
Wydział Komunikacji i Transportu:
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755,
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
756, 757, 758, 764
Prawo jazdy 706
Zespół Kontroli
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718 Tel. wew.: 705.
Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701

=

na naszej Stacji Kontroli

MYCIE POJAZDU GRATIS

ZAPRASZAMY
poniedziałek - piątek 7.00 - 20.00, sobota 8.00 - 12.00

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Inwestycji i Zarządzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791
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