
PKS-em na odpust 
do św. Jacka 

   Przedsiębiorstwo PKS w Strzelcach  Opolskich  SA  informuje, że uruchamia w dniu 
17 sierpnia 2014 r  /niedziela/ przewóz  osób na   Uroczystości Odpustowe ku czci Św. 
Jacka  w Kamieniu Śląskim.
Odjazd autobusu:  Strzelce Op. Dworzec Autobusowy godz.9.30
                               Strzelce Op. przystanek Agromet godz. 9.40
                               Rożniątów I  godz. 9.44
                               Rożniątów II godz. 9.45
                               Kalinów  godz. 9.49
                               Kalinowice   skrz. godz.9.52
                               Kalinowice Wieś  godz. 9.54
                               Kalinowice Sława godz. 9.55
                               Poznowice godz. 9.58
                               Siedlec godz. 10.02
                               Otmice szkoła  godz. 10.08        
Powrót:  wyjazd z Kamienia Śląskiego godz. 14.00

ZAPRASZAMY

Wydział Komunikacji i Transportu 
czynny do 18.00

Od 7 lipca br. Wydział Komunikacji i Transportu starostwa 
czynny jest codziennie do godziny 18:00, 

tj. poniedziałek 8:00 – 18:00, wtorek – piątek 7:30 – 18:00. 

Zapraszamy Państwa do skorzystania z możliwości załatwienia REJE-
STRACJI POJAZDU w godzinach popołudniowych. Mamy nadzieję, że 
wydłużone godziny pracy pozwolą skrócić czas oczekiwania na załatwie-
nie Państwa sprawy, pozwolą uniknąć porannego tłoku w tym wydziale. 
 
W sierpniu 2014 roku Wydział Komunikacji i Transportu czynny będzie również  
w dniu 23 SIERPNIA 2014 roku (SOBOTA) w godzinach od 9.00 do 13.00. 
 
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, informujemy, iż istnieje również 
możliwość indywidualnego umówienia daty i godziny REJESTRACJI POJAZDÓW 
w Wydziale Komunikacji i Transportu pod numerem telefonu 77 4401 700.

Z ogromną przyjemnością informujemy, 
że Powiat Strzelecki znalazł się w wąskim 
gronie siedmiu powiatów, które w II edycji 
ogólnopolskiego konkursu zostały wyróżnio-
ne certyfikatem (nasz ma numer 0053/2014), 
potwierdzającym, że spełnia wymagania 
najlepszych powiatów Unii Europejskiej. 
Certyfikat przyznano na podstawie oceny 
Kapituły Plebiscytu „Euro – Powiat” w opar-
ciu o dotychczasowe działania samorządu. 
Organizatorem konkursu jest Fundacja „Eu-
roPartner”, a patronat nad przedsięwzięciem 
objęło Ministerstwo Gospodarki. Wyróżnie-
nia i nagrody zostały wręczone laureatom 4 
sierpnia w Warszawie.

Jesteśmy „Euro-Powiatem”!

- Bardzo nas cieszy uznanie kapituły 
konkursu, tym bardziej, że to jeden z niewielu 
plebiscytów, w których tytułu nie zdobywa 
się dzięki wniesieniu jakiejś opłaty – mówi 
starosta Józef Swaczyna. – To docenienie na-
szych działań, w wyniku których nasza „mała 
ojczyzna” zmienia się. Poprawia się stan dróg 
(choć nie w tempie, jakiego wszyscy byśmy 
oczekiwali), powstają nowe obiekty sportowe, 
unowocześnia się baza dydaktyczna szkół, 
modernizuje się wyposażenie szpitala, po-
prawia komfort pobytu w naszych Domach 
Pomocy Społecznej, zmienia się organizacja 
pracy starostwa, zwłaszcza tych komórek, 
które przyjmują najwięcej interesantów 

(choćby Wydziału Komunikacji i Transportu, 
który pracuje popołudniami). Dobrze współ-
pracujemy z organizacjami pozarządowymi. 
Wspieramy finansowo przedsięwzięcia 
związane z ratowaniem zabytków na terenie 
naszego powiatu. Konsekwentnie zbliżamy 
się do wysokich standardów europejskich. 
To również wyraz uznania dla wszystkich 
pracowników starostwa. Dodam jeszcze, że 
certyfikat „Euro-Powiat” nie jest nadawany 
„po wsze czasy”. Jego ważność upływa z 
dniem 31 grudnia 2015 roku. Mam nadzieję, 
że również w kolejnych latach będziemy speł-
niać wszystkie kryteria, by móc rywalizować 
w następnych edycjach konkursu.

Ścieżka za milion

Milion wprawdzie nie cały, ale prawie - 
988.970 tysięcy złotych wyniósł koszt inwestycji 
pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 
powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica 
- Zalesie Śląskie  na  odcinku Zdzieszowice 
- Leśnica  wraz z dokumentacją projektową”, 
której końcowy odbiór techniczny  przeprowa-
dzony został 23 lipca. W tym roku zakończono 
ostatni, trzeci etap inwestycji – budowy ścieżki 
pieszo – rowerowej na odcinku długości 750 m 
od Zdzieszowic w kierunku Leśnicy. Zadanie 
polegało na budowie ciągu pieszo – rowerowe-

go o szerokości 2,50 m – ścieżka odsunięta od 
krawędzi jezdni, budowie odwodnienia drogi: 
odwodnienie powierzchniowe, liniowe jako 
ścieki z prefabrykatów betonowych długości 
682 m, studzienki ściekowe wpustów ulicznych 
z 12 przykanalikami pod drogą oraz wykonaniem 
oznakowania.

Inwestycję rozpoczęto w roku 2012, kiedy 
przygotowano dokumentację projektową, na któ-
rą wydano 28.566 tysięcy (ze środków Powiatu 
Strzeleckiego). W następnym roku zrealizowano 
I etap inwestycji – już przy współpracy z Gminą 

Leśnica. Obydwa samorządy, tzn. samorząd 
gminny i powiatowy przeznaczyły na to zadanie 
po 307. 129  zł. Dzięki temu wybudowany został 
odcinek ścieżki o długości 1025,75 mb.

W bieżącym roku współfinansowanie 
budowy przez Gminę Leśnica i Powiat Strze-
lecki zostało utrzymane – każdy z samorządów 
przeznaczył [pieniądze z własnego budżetu na ten 
cel. Do tego wspaniałomyślnie dołożyła się – w 
postaci darowizny – spółka z Dąbrowy Górniczej 
– ArcelorMittal. I ta darowizna była fantastycz-
nym wsparciem – bo 200 tysięcy złotych to 
przy obecnej mizerii finansów samorządów to 
niemała suma (umowa o przekazaniu darowizny 
na budowę tej ścieżki została podpisana między 
władzami powiatu i spółki jeszcze w lutym tego 
roku). W imieniu wszystkich mieszkańców 
powiatu – serdeczne podziękowania dla zarządu 
ArcelorMitta SA. 

Trzeci, ostatni etap, czyli wszystkie prace 
wykonane w roku bieżącym kosztowały ponad 
354 tysiące złotych.

Wykonawcą zadania był Firma Handlowo-
-Usługowa Zygfryd Dapa z Ostrożnicy. Podczas 
odbioru komisja pozytywnie oceniła jakość 
wykonanych robót, nakazując jedynie wykonanie 
poprawek w pracach wykończeniowych.

Mamy więc świetną ścieżkę pieszo-ro-
werową na trasie Zdzieszowice – Leśnica o 
długości 1.779 m.

4 sierpnia zostały podpisane trzy umowy dotacyjne - udzielone z budżetu Powiatu Strze-
leckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków. Z rąk Starosty Strzeleckiego Józefa Swaczyny oraz 
Wicestarosty Waldemara Gaidy umowę dotacyjną odebrali: Proboszcz parafii pw. św. 
Wawrzyńca ks. Rudolf Nieszwiec, Proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP ks. Henryk 
Pichen oraz przedstawiciel Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu – Brat 
Paweł Siennicki.

Powiat Strzelecki 
ratuje zabytki

Więcej czytaj na str. 5
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Ostatnia przed wakacyjną przerwą sesja 
rady Powiatu zwołana została na 30 lipca. Na 
wstępie przewodniczący Rady Henryk Barto-
szek poinformował, że przed sesją radny Jan 
Bogusz złożył na jego ręce oświadczenie o 
następującej treści: 

„W związku ze wszczęciem postępowania 
lustracyjnego w sprawie zgodności z prawdą 
mojego oświadczenia lustracyjnego oddaję 
się do dyspozycji Rady i składam rezygnację 
z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu Strzeleckiego. 

Mimo że w życiu kierowałem się i kie-
ruję się jasno określonymi i przejrzystymi 
zasadami, w których ważne miejsce stanowi 
człowiek i nie mogę sobie przypomnieć, bym 
sprzeniewierzył się tej zasadzie – to jednak 
uważam, że osoby pełniące funkcje w organach 
władzy powiatu winny być jak przysłowiowa 
„żona Cezara”” poza wszelkimi podejrzeniami 
– stąd moja decyzja”. 

Radny Jan Zubek: – W imieniu rad-
nych Klubu Ziemi Strzeleckiej wnoszę o 
uwzględnienie w porządku projektu uchwały 
w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Jana 
Bogusza z pełnienia funkcji Wiceprzewodni-
czącego Rady. 

Przewodniczący H. Bartoszek: – W 
związku z brakiem dalszych uwag, poddaję 
pod głosowanie wniosek Starosty o zmiany w 
porządku obrad polegające na wprowadzeniu 
dodatkowych 3 uchwał oraz wniesienia auto-
poprawek. W tej kwestii radni byli jednogłośni 
– 18 było za. 

Natomiast wniosek radnego J. Zubka w 
sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia 
rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego 
Rady przyjęty został przy 14 głosach za i 3 
wstrzymujących się,  jeden radny nie brał 
udziału w głosowaniu.

Wątpliwości radnego Janusza Żyłki, czy 
wnioski o zmiany w porządku obrad powinny 
być w tym momencie sesji głosowane rozwiał 
przewodniczący Rady, przypominając, że na 
każdej praktycznie sesji wprowadza się zmiany 
do porządku obrad, natomiast radca prawny 
odpowiedział na pytanie o głosowanie nad 
rezygnacją radnego z funkcji wiceprzewodni-
czącego Rady Powiatu, informując, że zgodnie 
z art. 14 ustawy o samorządzie powiatowym 
taka rezygnacja wymaga podjęcia przez Radę 
Powiatu stosownej uchwały i uchwała ta może 
zostać przyjęta na tej samej sesji, na której 
wniosek został złożony. Radca prawny dodał 
również, że „Przewodniczący zgodnie ze Sta-
tutem ma prawo proponować zmiany porządku 
obrad, które zgodnie z ustawą o samorządzie 
powiatowym wymagają uzyskania kwalifiko-
wanej większości głosów”.

Radny J. Żyłka: - Chciałem to usłyszeć i 
chciałem, by było to zaprotokołowane.

Po przedstawieniu przez starostę Józefa 
Swaczynę informacji o pracy Zarządu Powiatu, 
radny Ryszard Nocoń poprosił o wyjaśnienie 
kwestii dotyczącej znieważenia urzędnika, jaka 
pojawiła się w informacji nadesłanej radnym. 

Starosta J. Swaczyna: – Temat jest zło-
żony i w zasadzie dotyczy dwóch spraw. W ko-
respondencji pewna pani pracownice jednego 
wydziału nazwała „kretynkami”. Druga sprawa 
dotyczy znieważenia wicestarosty w donosie, 
a właściwie skardze, w której posądza się 
wicestarostę o „ustawianie” wyboru dyrektora 
PCK. Uważam, że nie takich słów powinno się 
używać, jak zostały użyte - powinniśmy się w 
Rzeczpospolitej szanować. 

Radny J. Żyłka: – Uchwałę nr 652/2014 
w sprawie sprzedaży nieruchomości powiatu 
strzeleckiego położonej  w Zawadzkiem pod-
jęto w związku z przeprowadzeniem kolejnych 
rokowań w celu zbycia nieruchomości. Czy 
może pan kilka zdań powiedzieć nt. tych 
rokowań? 

Starosta J. Swaczyna: – Rokowania się 
jeszcze nie odbyły. 

W następnym punkcie obrad przewod-
niczący Komisji Bezpieczeństwa przedstawił 
opinię komisji na temat sytuacji w służbie 
zdrowia – prowadzenia polityki informacyjnej 
przez szpital oraz obsługi pacjenta; realizacji 
zakupów aparatury i sprzętu oraz zadań in-
westycyjnych.

Radny R. Nocoń: – Komisja wysłuchała 
obszernego omówienia informacji nt. działal-
ności Szpitala Powiatowego. Szczegółowo 
omawiano problem komunikacji – w związku 
z tym, że były skargi na niewłaściwy sposób 
odnoszenia się lekarzy do pacjentów. Dlatego 
też zostały zorganizowane szkolenia perso-
nelu w tej materii, mające na celu poprawę 
komunikacji między pacjentami, lekarzami i 
pozostałym personelem. Zwróciliśmy uwagę 
na  dużą liczbę nieobecności chorobowych 
personelu pielęgniarskiego. To burzy system 
pracy szpitala i obsługi. Omawiana była rów-
nież sprawa budowy lądowiska. W tej chwili 

są 3 propozycje jego lokalizacji, obecnie pre-
ferowana jest lokalizacja przy Staży Pożarnej, 
czyli przy skrzyżowaniu ul. Marka Prawego 
i Zakładowej, choć to też problematyczne 
miejsce, bo trzeba będzie wyciąć drzewa, po-
nadto przebiega tam linia średniego napięcia.  
Dyrektor szpitala zwróciła uwagę na plano-
wany konkurs ofert w zakresie pogotowia. Są 
przymiarki, by zrezygnować z dotychczasowej 
formy, czyli połączenia powiatów strzeleckie-
go i krapkowickiego, bo ten ostatni powiat 
również chce startować konkursie. Jeśli nasz 
szpital konkurs przegra – może to wpłynąć na 
pogorszenie jego sytuacji finansowej. Radni 
podkreślili wysoką liczbę urodzeń w naszym 
szpitalu, który pod tym względem utrzymuje 
drugą pozycję w województwie. Zwróciliśmy 
również uwagę na to, że od 2012 r. nie działa 
poradnia  endokrynologiczna, która jest bardzo 
potrzebna. Dyrektor B. Czempiel zapowiedzia-
ła, ze poradnia będzie reaktywowana. Informa-
cja została przyjęta przez członków Komisji 
jednogłośnie, bez uwag z podkreśleniem, że 
materiał został przygotowany perfekcyjnie. 
Budującym jest fakt, że w sytuacji gdy wiele 
szpitali ma problemy finansowe, nasz ma 
wynik dodatni. 

Przewodniczący Komisji Budżetu 
Franciszek Łupak: – Jak co roku posie-
dzenie naszej komisji odbyło się w siedzibie 
szpitala. Przedmiotem analizy były głównie 
inwestycje. Komisja wysłuchała wyjaśnień 
dyrektor Czempiel, a przedstawiona informacja 
została pozytywnie zaopiniowana. W 2013 r. 
szpital Powiatowy dzięki wysokim normom i 
standardom, jakie spełnią wszystkie komórki 
organizacyjne, uzyskał dobre miejsce w ogól-
nopolskim rankingu szpitali pod nazwą Bez-
pieczny Szpital przygotowanym przez dziennik 
Rzeczpospolita i 4 miejsce w województwie. 
Na swoje utrzymanie Szpital rocznie wydaje 
ok. 40 mln zł, posiada 199 łóżek na 6 oddzia-
łach. Szpital hospitalizuje średnio rocznie ok. 
8.600 pacjentów. Najwięcej z nich pochodzi 
z gminy Strzelce Op. – 47%, z Zawadzkiego 
– 14%. Najmniej z Kolonowskiego – 5% i 
Izbicka  - 6%. 10 poradni specjalistycznych 
przyjmuje rocznie 20 tys. pacjentów. Liczba 
wyjazdów pogotowia ratunkowego to 3736 w 
powiecie strzeleckim i 3541 w powiecie krap-
kowickim. Liczba zatrudnionych pracowników 
to 401 osób, w tym 47 lekarzy. 21,5 mln zł na 
40 mln zł ogółem stanowią koszty osobowe, 
czyli 61,3%. Inwestycje w 2013 r. nie były za 
duże, bo 261 tys. zł i dotyczyły utrzymania 
obiektu w należytym stanie. Zysk w 2013 r. 
wyniósł 109 tys. zł, do tego dochodzi amortyza-
cja. W poprzednich latach strata była związana 
z dużymi inwestycjami, niemniej należą się 
słowa uznania dla dyrekcji szpitala za dodatnie 
wyniki. Szpital opracował program dostosowa-
nia infrastruktury do roku 2016, związany z 
wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia. 
W ramach tych działań przewiduje się projekty 
różnych zadań o łącznej wartości 15,4 mln zł. 
Ujęte tam są koszty budowy lądowiska. Komi-
sja rozpatrywała propozycje jego lokalizacji. 
Planuje się także zakup: artroskopu, laparo-
skopu i histeroskopu o wartości do 0,5 mln zł. 
Artroskop ma służyć leczeniu stawów. Podczas 
rozważania tej kwestii przez Komisję, padł 
wniosek radnego J. Żyłki, by Zarząd Powiatu 
wystąpił do gmin o partycypację w kosztach 
zakupu artroskopu. Koszt urządzenia  wynosi 
ok. 100 tys. zł, a udział gmin w tym przedsię-
wzięciu powinien być uzależniony procentowo 
od liczby hospitalizowanych mieszkańców. W 
czasie dyskusji padły propozycje, że 30 tys. zł 
da powiat, a resztę 7 gmin po 10 tys. zł. Jako 
źródło pochodzenia środków naszych powia-
towych wnioskodawca wskazał oszczędności 
z przetargów na drogi. Wniosek poddany pod 
głosowanie został przyjęty 4 głosami za przy 
1 wstrzymującym się. Ja bym miał do tego 
wniosku uwagi: to plan na lata 2014-2016, po 
drugie - kończy się kadencja, władz samorzą-
dowych, poza tym nie mamy takiej pozycji w 
budżecie. Jeśli brać pod uwagę oszczędności 
w przetargach, to te pieniądze dalej wyko-
rzystujmy na poprawę warunków na naszych 
drogach. Budżet nasz nie jest z gumy i nie da 
się więcej rozciągnąć. Owszem, każda pomoc 
ma wydźwięk pozytywny, ale z drugiej strony 
my realizujemy swoją uchwałę budżetową, 
a szpital realizuje swój plan i pod swój plan 
tworzy program wydatków inwestycyjnych. 

Radny J. Żyłka: – Przewodniczący został 
przegłosowany i nie zgadza się z tym wnio-
skiem, ale to nie jest chyba moment aby swoje 
zdanie na ten temat powtarzać. Nie pierwszy 
raz na tym forum jestem posądzany o rzucanie 
czegoś pod publiczkę, dlatego odpowiadam: ja 
to złożyłem na Komisji Budżetu, nie na forum 
Rady, bo uważam że praca radnego w komisji 
nie może polegać na tym, że przyjdziemy i 
wypijemy kawę, poopowiadamy sobie, po-
uśmiechamy się i pójdziemy do domu. Jeśli 

zajmujemy się w tym przypadku szpitalem, 
pani dyrektor mówi o jakiejś sytuacji, to ja nie 
mówię o inwestycjach, których nie możemy 
zrealizować, ale szukam czegoś małego, co 
możemy zrobić we współpracy z samorzą-
dami lokalnymi.  Jeszcze jedno, bez względu 
na to czy kadencja trwa 3 miesiące, czy rok, 
nie jest żadnym usprawiedliwieniem do tego, 
żebyśmy w związku z tym że się kończy, nie 
robili niczego. 

Starosta J. Swaczyna: – Stanę po stronie 
Przewodniczącego F. Łupaka, nie dlatego 
że jesteśmy z jednego klubu. Już trochę lat 
jestem w Radzie i pamiętam, że w 1. czy w 
2. kadencji zgłosiliśmy się do samorządów 
gminnych, patrząc na słupki procentowe pa-
cjentów - można sprawdzić, jaki był odzew. 
Mówimy o artroskopie, a zapominamy, że 
pani dyrektor powiedziała, że pierwszopla-
nowym zakupem powinien być aparat USG, 
którego koszt to ponad 200 tys. zł. Są jeszcze 
inne potrzeby szpitala. Założyliśmy sobie, 
że rok 2014 będzie okresem poprawy stanu 
dróg powiatowych. To widać. Te 10 mln zł 
w budżecie drogowym przynoszą jakiś efekt. 
Oczywiście możemy sobie powiedzieć, że są 
oszczędności z przetargów, dzięki temu robimy 
kolejne odcinki. Możemy sobie teraz dawać: 
do DPS na podwyżki 200 tys. zł, do oświaty 
na podwyżki 100 tys. zł. 

Przyjdzie czas na szpital. Na pewno, 
jeśli będzie tak daleko w kwestii lądowiska, 
w przyszłym roku pani dyrektor stanie przed 
dylematem i przyjdzie do tej Rady, która zosta-
nie wybrana i będzie się zastanawiać na etapie 
tworzenia budżetu, ile trzeba będzie poręczyć 
szpitalowi i o ile zmniejszymy inwestycje w 
powiecie z tego powodu. Tak niestety będzie, 
bo szpital nie ma pieniędzy na inwestycje, a 
jedynie na leczenie. A drobne zakupy udaje 
się zrobić dzięki oszczędzaniu. 

Panie Januszu, nie powie mi pan, że to nie 
jest nośmy temat – wszyscy powiedzą, że pan 
Żyłka chce do szpitala kupić nowy sprzęt, ale 
Rada to odrzuca. To jest nośny temat – za długo 
jestem w polityce, żeby nie znać takich haseł. 
Proszę troszkę uczciwości i zrozumienia, że nie 
tędy droga, bo wielokrotnie pomagaliśmy szpi-
talowi w różnych sytuacjach i pomagamy cały 
czas. Wszystkie kredyty, które zaciąga szpital 
i my dajemy poręczenia, to są nasze koszty.

Radny Norbert Lysek: – Komisja 
Gospodarcza zapoznała się z informacją pani 
dyrektor i stwierdziła, że kierunki działania 
Szpitala Powiatowego są poprawne. Komisja 
zwróciła uwagę na to, że czego byśmy nie 
mówili, czego byśmy nie chcieli, jakiej apa-
ratury, to oceną szpitala będzie zawsze wynik 
finansowy. O tym jako radni musimy pamiętać. 
Jeśli coś stanie się w szpitalu, to wina spadnie 
na właściciela, którym jest Powiat Strzelecki. 
Uważam, że trzeba analizować co można, 
a czego nie można. Mnie jako ekonomistę 
przeraża, że 61,3% to koszty płac w kosztach 
ogółem. Proszę mi pokazać drugą taką insty-
tucję w powiecie, która ma taki udział kosztów 
wynagrodzenia w całości kosztów. 

Skarbnik Powiatu Jolanta Drochomi-
recka: – Podobną strukturę mają szkoły. My 
fetyszyzujemy zawód lekarza, to święta krowa 
– jemu wszystko wolno, nawet lekceważyć 
pacjenta, bo to jest pan doktor. Nieprawda, a 
gdzie jest sprawiedliwość? Ja jestem członkiem 
Rady Społecznej WCM. Tam co kwartał poja-
wia się temat za małych zarobków i straszenia, 
że się zwolnią. W WCM bardzo dużo lekarzy 
odeszło, wszyscy pojechali do pracy za granicą 
i wrócili. Mam pretensje do dyr. Piskozuba, 
że ich przyjął z powrotem. Służba zdrowia to 
wrażliwa część naszej działalności, ale trzeba 
do niej podchodzić racjonalnie. Reasumując, 
Komisja Gospodarcza jednogłośnie przyjęła 
informację o działalności Szpitala Powiato-
wego w roku 2013. 

Radny Piotr Szuba: – Komisja Edukacji 
zaopiniowała materiał pozytywnie. 

Również wszyscy radni w głosowaniu 
pozytywnie zaopiniowali informację dot. 
sytuacji w służbie zdrowia. 

W następnym punkcie obrad przewodni-
czący Rady odczytał informację wynikającą z 
analizy oświadczeń majątkowych radnych, a 
starosta J. Swaczyna - informację wynikającą z 
analizy oświadczeń majątkowych kierowników 
jednostek organizacyjnych powiatu. 

Kolejnym punktem była informacja 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego dotycząca stanu sanitarnego powiatu. 

Radny R. Nocoń: – Na posiedzeniu 
Komisji Bezpieczeństwa radni zadali Inspektor 
Katarzynie Kanozie szereg pytań. Jedno z nich 
dotyczyło kwestii sprzeciwu rodziców wobec 
szczepienia swych dzieci. U nas takie problemy 
nie wystąpiły, ale mimo to kilkoro rodziców 
nie zgłosiło dzieci do szczepień. Pani dyrektor 
podkreślała stan wody pitnej z wodociągów. 
Oprócz wodociągu w DPS w Zawadzkiem, 

z którego korzysta ok. 200 osób, pozostałe 
wodociągi dostarczają wodę całkowicie zdatną 
do picia. W DPS w Zawadzkiem woda jest 
również zdatna do picia, ale z pewnymi za-
strzeżeniami dotyczącymi mętności i wysokiej 
zawartości żelaza, co nie jest wskaźnikiem 
dyskwalifikującym. Stan sanitarny naszego 
powiatu jest dobry, dyrektor Kanoza podała 
ilość przeprowadzonych kontroli, czynności 
wykonanych przez Sanepid. Informacja została 
przyjęta jednogłośnie bez uwag. 

Radny N. Lysek: – Komisja Gospodarcza 
problem sytuacji sanitarnej powiatu analizowa-
ła bardzo szczegółowo. Zwrócono szczególną 
uwagę na jakość wód w powiecie - jest bardzo 
dobra. Poza tym nie stwierdzono żadnych 
uchybień, dlatego też Komisja jednogłośnie 
przyjęła informację Inspektora Sanitarnego 
Powiatu. 

Również Komisja Budżetu i Komisja 
Edukacji jednogłośnie pozytywnie zaopinio-
wała informację. W głosowaniu podobnie 
wypowiedzieli się radni – 18 za. 

Również jednomyślni byli radni na temat 
projektu uchwały w sprawie zmiany wielo-
letniej prognozy finansowej powiatu (wraz z 
autopoprawkami):    18 za. 

Następnie Skarbnik Powiatu J. Dro-
chomirecka przedstawiła autopoprawkę do 
projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu 
i zmian w budżecie powiatu strzeleckiego na 
rok 2014. Związane było to z dotacją z budżetu 
gminy Kolonowskie w wys. 2 tys. zł z prze-
znaczeniem celowym dla KP PSP w Strzelcach 
Op. na współfinansowanie zakupu sprzętu i 
urządzeń do ratownictwa medycznego oraz 
przyznaniu przez MEN dofinansowania w wys. 
10 tys. zł na doposażenie w sprzęt szkolny i 
pomoce dydaktyczne Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w Strzelcach Op. - Ponadto w 
uchwale następuje wprowadzenie klasyfikacji 
wydatków przeznaczonych na prace remonto-
we i konserwatorskie obiektów zabytkowych 
w powiecie strzeleckim (o czym piszemy w 
innym miejscu) – mówiła Skarbnik Powiatu.

Uchwała w sprawie zmiany budżetu i 
zmian w budżecie powiatu na rok 2014 (wraz 
z autopoprawkami) została przyjęty jednogłoś-
nie, podobnie jak kolejne uchwały:
-  w sprawie udzielenia dotacji z budżetu 

Powiatu Strzeleckiego na prace konser-
watorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków

-  w sprawie:  1) zakresu i formy informacji 
o przebiegu wykonania budżetu Powia-
tu    Strzeleckiego za pierwsze półrocze 
danego roku budżetowego, 2) zakresu 
i formy informacji o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej, w tym 
o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o 
których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy  
z dnia 27 sierpnia z 2009 r. o finansach 
publicznych  
Następnie głos zabrała przewodnicząca 

Komisji Rewizyjnej Joanna Mróz w sprawie 
skargi na PINB. 

Radna J. Mróz: - Komisja Rewizyjna 
na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2014 r. w toku 
przeprowadzonego postępowania wyjaśniają-
cego, po wysłuchaniu wyjaśnień Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzel-
cach Opolskich oraz opinii radcy prawnego 
stwierdziła, że zarzuty podniesione w skardze 
dotyczą postępowania administracyjnego. 

Zatem, w oparciu o treść skargi Komi-
sja uznała, że skarga dotyczy Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego jako or-
ganu administracji publicznej działającego w 
określonym postępowaniu administracyjnym. 

Ponieważ w takiej sytuacji organem 
właściwym do rozpatrzenia skargi jest wo-
jewoda poprzez Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Opolu, Rada Powiatu 
Strzeleckiego, w oparciu o stanowisko Komisji 
Rewizyjnej postanowiła przekazać skargę do 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego w Opolu. 

W głosowaniu 17 radnych opowiedziało 
się za, 1 wstrzymał się. 

Kolejna kwestia dotyczyła rozpatrzenia 
skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum 
Kultury  w Strzelcach Opolskich. 

Radna J. Mróz: - Rada Powiatu Strze-
leckiego na sesji w dniu 25 czerwca 2014 
r. skierowała skargę pani J.Z. na Dyrektora 
Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach 
Opolskich, celem przeprowadzenia postępo-
wania wyjaśniającego. 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w 
dniu 23 lipca 2014 r. wnikliwie przeanalizo-
wała treść skargi, wysłuchała opinii Dyrektora 
Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach 
Opolskich oraz radcy prawnego. W wyniku 
powyższego Komisja stwierdza, że w gestii 
kompetencji Komisji leży ustalenie zasadności 
zarzutów pod adresem Dyrektor Powiatowego 
Centrum Kultury w zakresie „marnotrawienia 
pieniędzy publicznych”.  

Zarzut zatajenia faktu kradzieży słucha-
wek z biblioteki jest bezpodstawny, bowiem 
fakt kradzieży został zgłoszony na Policję. 
Ponadto prowadzone jest postępowanie przed 
sądem rodzinnym przeciwko nieletniemu 
sprawcy. 

W stosunku do zarzutu dotyczącego 
„trwonienia publicznych pieniędzy” w wyniku 
zwolnienia pani J.Z. z obowiązku świadczenia 
pracy z zachowaniem wynagrodzenia, Komisja 
nie dopatrzyła się nieprawidłowości w prowa-
dzeniu gospodarki finansowej przez Dyrektor 
PCK, która nie przekroczyła w tym zakresie 
ustawowych uprawnień. 

Komisja stwierdziła, że po wpłynięciu 
skargi do Starostwa Powiatowego w Strzel-
cach Op., została przeprowadzona kontrola 
wewnętrzna przez pracowników Starostwa. 
Komisja stwierdza, iż ocena skutków zawarcia 
umów oraz zarzuty dotyczące mobbingu nie 
leżą w zakresie kompetencji Komisji Rewi-
zyjnej, lecz podlegają rozstrzygnięciu przez 
sąd pracy. 

Chciałam zaznaczyć, że po sesji wpłynęła 
do Komisji jeszcze jedna skarga w tej sprawie 
innej pani – K.Z. Skargi tej nie rozpatrywa-
liśmy, bowiem Komisja może prowadzić 
postępowanie wyjaśniające na zlecenie Rady. 
Poruszone są w niej zupełnie inne zarzuty. 
(W dalszej części obrad Rada zleciła Komisji 
Rewizyjnej zajęcie się tą sprawą).

W związku z brakiem uwag Przewodni-
czący odczytał, a następnie poddał pod głoso-
wanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum 
Kultury  w Strzelcach Opolskich: 17 za (1 
radny nie uczestniczył w głosowaniu).

W kolejnym punkcie radni przeszli 
do projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
rezygnacji radnego Jana Bogusza z funkcji 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. 

Radny J. Żyłka: – w imieniu Klubu 
Radnych PO chciałem poinformować, że 
szanujemy decyzję radnego, ale z uwagi na 
fakt, że mamy wątpliwości co do procedury 
dot. podejmowanej dziś uchwały, będziemy 
wstrzymywać się od głosu. 

Starosta J. Swaczyna: – W imieniu 
Klubu Radnych MN informuję, że jesteśmy 
przeciwko rezygnacji z funkcji Wiceprze-
wodniczącego Rady Powiatu. Przez całe lata, 
gdy J. Bogusz pełnił funkcję radnego, teraz 
Wiceprzewodniczącego Rady, zawsze dbał o 
interesy społeczności naszej małej ojczyzny. 
Wielokrotnie ścieraliśmy się poglądami, ale 
myślę, że każdy z nas chce dobra tego powiatu. 
Uważam, że tylko niezawisłe sądy mogą o tym 
rozstrzygnąć, a my możemy tylko poczekać na 

Sesja Rady Powiatu
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ASYSTENT USŁUG  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie
POCZTOWYCH ¾ etatu  -  umiejętność profesjonalnej obsługi klienta,
  - obsługa komputera (dobra znajomość pakietu Office)
  -  podstawowa znajomość  języka angielskiego,
  -  wysoka orientacja klienta,
  -  skuteczność w dążeniu do rezultatów, -  komunikatywność,
  -  dobra organizacja pracy własnej
LISTONOSZ STRZELCE  OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat. B,
  -  możliwość wykorzystania samochodu prywatnego do celów 

służbowych
SPECJALISTA DS. REKRUTACJI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie ogólnokształcące,
I ADMINISTRACJI  - znajomość zagadnień prawa pracy zasad rekrutacji,
  - dobra organizacja czasu pracy, pomysłowość,
  -  biegła znajomość języka angielskiego
LABORANT POMIARÓW STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe – inżynieria środowiska,
ŚRODOWISKA PRACY  - prawo jazdy kat. B,
  -  mile widziane doświadczenie w wykonywaniu pomiarów środo-

wiska pracy,
  -  dobra znajomość j. niemieckiego
ASYSTENT ZARZĄDU/TŁUMACZ ZAWADZKIE -  wykształcenie wyższe, - biegła znajomość języka angielskiego,
  -  mile widziana biegła znajomość języka niemieckiego,
  -  obsługa komputera (Word, Excel),
  -  bardzo dobra organizacja czasu pracy, dokładność, sumienność
REFERENT TECHNICZNY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie – techniczne,
W DZIALE GŁÓWNEGO  -  umiejętność pracy w zespole, obsługa komputera, 
MECHANIKA   dokładność, -upr. SEP do 1kV,
  -  upr. do obsługi sprężarek (ew. do nabycia w trakcie pracy)
PRACOWNIK BIUROWY ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie- wyższe; - obsługa komputera,
  -  znajomość programu CAD, - doświadczenie mile widziane,
  - dobra znajomość języka niemieckiego
PRACOWNIK BIUROWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie, - obsługa urządzeń biurowych,
  -  znajomość języka niemieckiego
MOBILNY STRZELCE OPOLSKIE -  komunikatywność
SPRZEDAWCA POŻYCZEK
KASJER-SPRZEDAWCA LEŚNICA - obsługa kasy fiskalnej, - aktualna książeczka sanepidowska,
PIEKARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - samodzielność,
  -  aktualna książeczka sanepidowska, - 6 letnie doświadczenie
KIEROWNIK BARU MOP CHECHŁO -  doświadczenie
POMOC KUCHENNA MOP CHECHŁO
BUFETOWA-BUFETOWY MOP CHECHŁO 
KUCHARZ/RKA STANISZCZE WIELKIE - wykształcenie zawodowe lub średnie,
lub POMOC KUCHENNA  -  umiejętność gotowania i sprzątania,
  - doświadczenie mile widziane
KUCHARZ/KUCHARKA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie kierunkowe,
  -  doświadczenie w restauracji jako kucharz/kucharka
KUCHARZ/KA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, średnie,
  -  gotowanie, planowanie produkcji gastronomicznej i gospodarki  

magazynowej,
  -  bardzo dobra organizacja pracy, - roczne doświadczenie
ROBOTNIK BUDOWLANY  STANISZCZE -  mile widziane doświadczenie w branży budowlanej, 
 WIELKIE-WG ZLECEŃ -  dobra organizacja pracy, - chęć do pracy,
  -  sumienność, - dokładność
  -  mile widziane prawo jazdy kat.B
MURARZ – OCIEPLENIOWIEC WG.ZLECEŃ -  umiejętność murowania
BRYGADZISTA – PRACOWNIK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe-mechanik,
 SERWISU WYMIANY OPON  -  umiejętność obsługi maszyn serwisu opon,
  -  3 letnie doświadczenie jako brygadzista – pracownik serwisu 

wymiany opon,
  -  słaba znajomość niemieckiego/angielskiego
MECHANIK, STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe,
PRACOWNIK SERWISU OPON  -  umiejętność obsługi geometrii, urządzeń diagnostycznych, maszyn 

wymiany opon,
  -  min. 3 letnie doświadczenie jako mechanik, pracownik serwisu 

opon,
  -  słaba znajomość niemieckiego/angielskiego

OBSŁUGA KLIENTA SERWIS STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie techniczne (mechanik),
OPON, MECHANIKA POJ.  - znajomość rynku oponiarskiego, części samochodowych,
  -  5 letnie doświadczenie jako pracownik: obsługi klienta, serwis 

opon, mechaniki pojazdowej,
  -  słaba znajomość niemieckiego/angielskiego
LAKIERNIK SAMOCHODWY SZCZEPANEK -  wykształcenie zawodowe; - doświadczenie jako lakiernik
MECHANIK SAMOCHODOWY ŻYROWA -  umiejętność naprawy samochodów
BLACHARZ SAMOCHODOWY KROŚNICA -  wykształcenie zawodowe, - chęć przyuczenia w zawodzie
MECHANIK SAMOCHODWY KROŚNICA -  wykształcenie zawodowe, - chęć przyuczenia w zawodzie
KIEROWCA SAMOCHODU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe,- prawo jazdy kat. C+E,
 CIĘŻAROWEGO -  mile widziane upr. na HDS, - doświadczenie
KIEORWCA KAT. C+E TRASY -  prawo jazdy kat. C+E, - kurs na przewóz rzeczy,
  MIĘDZYNARODOWE - mile widziane upr. ADR,
  -  mile widziana znajomość języka niemieckiego
KIEORWCA KAT. C+E TRASY KRAJOWE -  prawo jazdy kat. C+E, - kurs na przewóz rzeczy
KIEROWCA KAT. C+E TRASY MIĘDZYN. -  wykształcenie zawodowe, -prawo jazdy kat. C+E,
  - karta kierowcy, - upr. na przewóz rzeczy,
  -  aktualne badania lekarskie
KIEROWCA C+E TRASY - mile widziane wykształcenie jako kierowca – mechanik,
  MIĘDZYNARODOWE -  mile widziana znajomość języka niemieckiego
FREZER ZAWADZKIE -  wykształcenie zawodowe,
  -  doświadczenie na stanowisku frezer lub frezer CNC, opcjonalne 

doświadczenie na stanowisku operator innych maszyn stero-
wanych numerycznie – upr. do obsługi suwnicy sterowanej z 
poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo

ŚLUSARZ  ZAWADZKIE -  wykształcenie zawodowe, -mile widziane upr. spawacza
SZLIFIERZ METALI ZAWADZKIE -  wykształcenie zawodowe, - doświadczenie jako szlifierz,
  -  obsługa suwnicy sterowanej z dołu – hakowy,
  - znajomość rysunku technicznego
MISTRZ ZMIANOWY ZAWADZKIE - wykształcenie średnie
KIEROWNIK DS. PRODUKCJI KOLONOWSKIE -  wykształcenie średnie, mile widziane wyższe techniczne,
  -  umiejętność zarządzania produkcją, pracownikami,
  -  co najmniej rok doświadczenia na ww stanowisku
PRACOWNIK OCHRONY ZIMNA WÓDKA -  doświadczenie, - stopień niepełnosprawności
OPERATOR PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie, - obsługa komputera mile widziana,
  -  mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
PRACOWNIK LINII PRODUKCYJNEJ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - zdolności manualne,
  -  dyspozycyjność do pracy w systemie czterobrygadowym,
  -  zaangażowanie
PRACOWNIK HALI PRODUKCYJNEJ ZAWADZKIE -  wykształcenie zawodowe- średnie, - zdolności manualne,
PAKOWACZ TOWARU OLSZOWA -  wykształcenie min. zawodowe,
  -  pracowitość, zaangażowanie, dyspozycyjność od zaraz,
  -  doświadczenie w pracy fizycznej

OGŁOSZENIE!!!
w dniu 14.08.2014 roku 
w godz. 10.00 – 12.00 
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spotkanie rekrutacyjne z Agencją Pracy:
Gi Group Sp. z o.o. z Katowic

na stanowisko:  pracownik linii produkcyjnej

miejsce pracy:
INTERSILESIA McBRIDE POLSKA Sp. z o.o.

Strzelce Opolskie

***

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Strzelcach Opolskich dla Dorosłych

planuje rozpoczęcie od września bezpłatnych kursów 
oraz zaprasza do bezpłatnego Liceum Ogólnokształcącego 

(szczegóły na stronie www.ckziu-strzelce.pl)
 

osoby chcące uzupełnić swoje wykształcenie lub zdobyć nowy zawód zapraszamy 
na spotkanie informacyjnie w dniu 18.08.2014 roku 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Op. - sala nr 22 I piętro
o godz. 10.00 – kobiety

o godz. 11.00 – mężczyźni

to rozstrzygnięcie. Dlatego nasz Klub jest za 
tym, by w dalszym ciągu pełnił pan zaszczytną 
funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Strzeleckiego. A panu osobiście jako człowie-
kowi życzę, by sprawy potoczyły się tak, jak 
pan wielokrotnie oświadczał. Znamy czasy 
mroczne PRL i nie nam to osądzać. 

Radny J. Zubek: – W imieniu Klubu 
SZS: uważamy, że radny Jan Bogusz swoją 
postawą bardzo rzeczowego, zdecydowanego i 
prawego człowieka zasługuje na to, by udzielić 
mu kredytu zaufania. My to uczynimy jako 
Klub Radnych i jesteśmy przeciwni temu, by 
Jan Bogusz zrezygnował z Wiceprzewodniczą-
cego Rady Powiatu. 

Radny N. Lysek: – Stawiam wniosek 
abstrakcyjny – wnioskuję o likwidację IPN-u. 
Czas, by te rzeczy się skończyły. Ja też mo-
głem być współpracownikiem, bo co tydzień 
2 funkcjonariuszy SB się ze mną spotykało. 

W głosowaniu nad uchwałą w sprawie 
przyjęcia rezygnacji radnego Jana Bogusza 
z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Po-
wiatu radni podzielili się: 0 za,  14 przeciw, 
3 wstrzymujące się  (radny J. Bogusz  opuścił 
salę narad na czas głosowania). Uchwała nie 
została podjęta, a radny J. Bogusz  jest nadal 
Wiceprzewodniczącym Rady. 

W punkcie interpelacje radny Kazimierz 
Kubal wrócił do wniosku Przewodniczącego 
Klubu Radnych PO złożonego na forum Komi-
sji Budżetu. - Ten wniosek został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję stosunkiem 
głosów 4:1. Dlaczego przewodniczący Rady 
zablokował ten wniosek w stosunku do 
radnych? Rozumiem, gdyby ten wniosek na 
Komisji padł, ale jeśli został umotywowany, 
został zgłoszony, to wydaje mi się, że obo-
wiązkiem Przewodniczącego Komisji Budżetu 
jest zgłoszenie tego wniosku na forum Rady. 
Jeżeli ten wniosek na forum Rady przechodzi, 
wówczas Zarząd podejmuje w związku z tym 
wnioskiem odpowiednie działania. Jeśli na 
forum Rady wniosek nie przechodzi, Zarząd 
ma spokój. Ale taka jest demokracja. Wydaje 
mi się, że skoro wniosek przechodzi na Komisji 
Budżetu, to powinien być zgłoszony na forum 
Rady i wtedy dopiero są to decyzje do Zarządu 
na tak, lub do Zarządu na nie. 

Radca prawny P. Szyndzielorz wyjaśnił, 
że wniosek, skierowany do Zarządu Powiatu 
po rozpatrzeniu przez Zarząd trafi pod obrady 
Rady. 

Radny J. Żyłka: – A co będzie jeśli ten 
wniosek nie trafi pod obrady Rady? Ja nawią-
zuję do wielu wniosków i często mam wrażenie 
na komisjach, że to Zarząd jest właściwy do 
decydowania o powiecie, a nie Rada Powiatu. 
Podkreślam wiele razy: Zarząd Powiatu wyko-
nuje zadania, które narzuca mu, czy wskazuje 
poprzez głosowania i uchwały Rada Powiatu. 
Jaką mam pewność, że ten wniosek wróci po 
Zarządzie? 

P. Szendzielorz: – Nie jest tak, że z 
wnioskiem nie dzieje się nic. Zarząd oczy-
wiście musi rozpatrzyć wniosek i coś z nim 
zrobić. Nie jest też tak do końca, że Zarząd 
wykonuje to, co nakazuje mu Rada, dlatego że 
podział kompetencji w każdej jst jest między 
dwa organy, które czasem się zazębią, ale 
generalnie kompetencje są podzielone między 
organ uchwałodawczy i organ wykonawczy. 
Nie zawsze jest tak, że zadania organu wyko-
nawczego polegają na realizacji (bardzo często 
oczywiście tak jest) tego, co przygotuje organ 
uchwałodawczy. Dlatego, że gros z tych zadań, 
to zadania wynikające wprost z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, a nieko-
niecznie z uchwał Rady. 

Starosta J. Swaczyna: - Za miesiąc, 
na kolejnej sesji, Zarząd odpowie Komisji 
Budżetu, a wy jako Klub PO będziecie albo i 
nie będziecie zgadzać się z opinią Zarządu. Nie 
każdy wniosek, który jest na Komisji, musi być 
zaakceptowany przez Radę Powiatu. Daleki 
jestem od tego, abym ja o czymś decydował. 
Szanuję Zarząd, wielokrotnie nie zgadzam się 
z Zarządem, który mnie przegłosuje i szanuję 
bardzo radnych powiatu strzeleckiego. Bo wy 
jesteście przedstawicielami tej społeczności 
lokalnej, ale nie zwalnia was to z tego, że 
trzeba szanować pewne sprawy. Daleki jestem 
od tego, by czegoś nie realizować. Ja unikam i 
członkowie z mojego Klubu unikamy polityki, 
w przeciwieństwie do wielu samorządów, które 
prowadzą rozgrywki. 

Zwracając się do radnego J. Żyłki starosta 
poprosił, by na następnej sesji powiedział, ile 
wniosków złożył i ile zostało odrzuconych. 

Radny J. Żyłka: – Od razu podam 
jeden przykład: na poprzednim posiedzeniu 
Rady zgłosiliśmy wniosek, do tej pory mamy 
wątpliwości i mam nadzieję sprawa się nie 
skończy, odrzucony przez państwa w sposób 
niezgodny ze Statutem i ustawą o samorządzie 
powiatowym. Mam nadzieję, że niebawem 
sprawa wróci na forum Rady Powiatu. Dzisiaj 
wniosek złożony przez pana radnego Zubka z 
Zarządu Powiatu, w imieniu swojego Klubu 
uważam za nieprawny, ponieważ powinien być 
złożony w formie pisemnej, podpisany przez 
3 radnych co najmniej. Taki wniosek nie padł, 
dlatego nie wiem na jakiej podstawie Rada 
głosowała uchwałę. 

Radny N. Lysek: – Chciałem poinfor-
mować, że Komisja Gospodarcza odbyła 
wyjazdowe posiedzenie do Nadleśnictwa 
Strzelce Op. Było to już trzecie Nadleśnictwo, 
które odwiedziliśmy. Trzeba stwierdzić, że 
gdybyśmy mieli tak racjonalną tak systemową 
gospodarkę we wszystkich dziedzinach, byłoby 
bardzo dobrze. Gospodarka leśna w naszym 
powiecie jest bardzo dobra. Korzystając z głosu 
chciałbym zapytać, czy projekt drogi z Izbicka 
do Otmic jest robiony? 

Starosta J. Swaczyna: – Wykonawca 
dokumentacji został wyłoniony. Naciskamy, 
by skończył w terminie, bo do końca września 
jest nabór na tzw. schetynówki. Na pewno tej 
drogi nie będziemy robić od razu całej, bo koszt 
jest zbyt duży. Nie wycofujemy się z zamiaru 
zgłoszenia tej drogi do schetynówek na 2015 
r. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ten odcinek 
jest najgorszy. 

Radny J. Żyłka: – Składam wniosek, by 
Rada Powiatu przegłosowała zobowiązanie 
starosty do podjęcia działań mających na celu 
wysondowanie partycypacji w kosztach przez 
gminy w ewentualnym zakupie artroskopu.

W głosowaniu (6 za, 9 przeciw, 2 wstrzy-
mujące się) wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przewodniczący H. Bartoszek poin-
formował, wpłynęła również uchwała Rady 
Powiatu w Nysie w sprawie stanowiska dot. 
zmiany ustawy Kodeks wyborczy w zakresie 
wprowadzenia jednomandatowych okręgów 
wyborczych w wyborach do rad powiatu oraz 
bezpośredniego wyboru starosty. Uważam, że 
po spotkaniu Konwentu Starostów Woj. Opol-
skiego zostanie wypracowany model. 

Radny J. Bogusz: – Chciałbym po-
dziękować za ciepłe słowa dotyczące mojej 
dotychczasowej pracy i zaufanie. Myślę, że 
nie zawiodę państwa. 

(it)



do niewątpliwych plusów w dokonaniach 
naszego sa-
morządu.

 A mi -
n u s y ?  T o 
oczywiście, 
i  niezmien-
nie! ,  d rogi 
powiatowe. 
Ich stan to te-
mat wiodący 
i stale obecny 
na posiedze-
niach komisji 
i na sesjach 
Rady Powiatu. Należy jednak zauważyć, że 
pomimo trudnej sytuacji finansowej – która 
jest nie tylko naszą „przypadłością”, ale 
wszystkich jednostek samorządu terytorial-
nego – udało się nam co nieco poprawić . 
Głównie dzięki programowi „schetynówek”, 
Regionalnemu Programowi Operacyjnemu i 
współpracy samorządów z naszego powiatu. 
Te zmiany są, choć odbywają się nie w 
takim tempie, jakiego oczekiwałoby całe 
społeczeństwo. Ale trzeba tu przypomnieć, 
że zaszłości w remontowaniu dróg powiato-
wych było tak wiele, że trudno je wszystkie 
nadrobić w krótkim czasie. Dodam jeszcze, 
że w tym roku wydamy na drogi więcej, niż 
w poprzednim okresie.
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Poczułam się, jakbym odnalazła 
zgubiony już dar przeżywania i cieszenia 
się, które – wydawało się – straciłam 
bezpowrotnie. Bo to właśnie kojarzyło 
się w mojej wyobraźni ze ślepotą i z całą 
bezradnością wobec świata i otoczenia. 

A jednak - przekonałam się, że wszyst-
ko jest jak dawniej, a tylko ja nie widzę. 
Nie było to łatwe wyjść do ludzi, rozma-
wiać z nimi, robić coś wtedy, gdy patrzą 
inaczej. Kiedyś w szpitalu obudziłam 
się pośród nocy i owładnęła mną groza. 
Uświadomiłam sobie, że skoro nie widzę, 
to nie będę mogła oddychać. Nim dotarła 
do mnie absurdalność tej myśli, napraw-
dę poczęłam się dusić. Później dopiero 
zdałam sobie wyjaśnić powiązanie – lęku 
przed niewidzeniem z podstawowymi 
sprawami, z którymi w życiu nie będę się 
mogła uporać jako niewidoma. Wiem dziś 
dobrze – albo mi się zdaje – iż każdy, kto 
traci wzrok, musi przez to przejść. Nie tyl-
ko ja miałam takie naiwne wyobrażenie. Ile 
razy mnie pytano: „Jak ty śpisz, skoro nie 
widzisz” albo „Jesteś niewidoma, więc nie 
możesz przecież sama jeść”. Nie od razu 
takie pytania śmieszyły mnie, był czas, gdy 
mnie przygnębiały. I może przez bardzo 
krótki czas, ale rzeczywiście jakby przeko-
nywały, że tak będzie naprawdę. I że okażą 
się czymś nieuniknionym. Przekonywały, 
chociaż z doświadczenia wiedziałam, jak 
jest w rzeczywistości. 

Wszystko jest jak dawniej, 
tylko ja nie widzę 

Opowiedz mi swoją historię. Najważniejszy dzień życia

Niewidomi - łatwo poddający się. Któ-
rzy nie potrafią bronić swojego stanowiska, 
nawet swojego skromnego zdania. Bez 
pracy, bez możliwości usamodzielnienia 
się dzięki własnym zarobkom, trudno mieć 
dobrą pozycję społeczną, być szanowanym 
przez innych, osiągnąć obrany cel. 

Wiem już, jakie to okropne są te 
pierwsze tygodnie i miesiące. Każdemu, 
kto przestaje widzieć, świat ucieka spod 
nóg. Dotychczasowe życie wali się w gruzy 
i niełatwo komuś takiemu przetłumaczyć, 
że i bez wzroku można żyć, pracować i być 
szczęśliwym. Że niewidomi mają możli-
wości, które stopniowo pozwolą im na 
przygotowanie się do powrotu do normal-
nych warunków. Nasz Los i przyszłość… 
Musimy wierzyć w to, co mówią inni. Po-

winniśmy się tej sztuki nauczyć - przecież 
na każdym kroku potrzebna jest nam czyjaś 
pomoc. Musimy nauczyć się być pokorny-
mi i życzliwymi oraz uprzejmymi wobec 
ludzi, od których – niestety - jesteśmy 
zależnymi. Ta nasza pokora i życzliwość 
bardzo często jest zapłatą za pomoc, której 
nam udzielają czy będą udzielać. 

Nie zaliczam się do mocnych i pew-
nych siebie. Czasami mam w sobie tyle 
strachu i niepewności, że trudno mi z tym 
wytrzymać. I tak myślę sobie: gdyby nie 
pomoc przyjaciół w tamtym okresie… 
Oni pozwolili mi odzyskać znów wiarę 
w siebie.

Mieszkanka powiatu strzeleckiego
(dane do wiadomości redakcji)

W poprzednim numerze naszego dwutygodnika rozpoczęliśmy druk wspomnień 
mieszkańców naszego powiatu, nadesłanych na konkurs „Opowiedz mi swoją historię. 
Najważniejszy dzień życia”. Chcieliśmy, by powstała z nich książka, która nosząc tytuł 
„Strzelczan portret bardzo osobisty” miała stanowić kontynuację „Albumu Strzelczan 
Rodzinnego”. Wszystkie nadesłane teksty są niezwykle interesujące i poruszające. 
Układają się w niebywale barwną mozaikę. Niestety, na razie jest ich zbyt mało, by 
mogła powstać publikacja książkowa. Mamy jednak nadzieję, że lektura nadesłanych 
już tekstów zachęci naszych kolejnych Czytelników do przekazywania nam swoich 
wspomnień (prosimy także o zdjęcia). 

Oczywiście swoje dane można zastrzec do wiadomości redakcji.
 

Pierwsze półrocze 2014 r. upłynęło w 
Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach  
Op. pod znakiem koncertów, konkursów, 
spektakli teatralnych i spotkań autorskich. 
Nie zabrakło też zajęć warsztatowych dla 
dzieci i młodzieży, zaś miłośnicy sztuki 
malarskiej mogli zakosztować  jej uroków 
podczas wernisaży.

Pierwszą inicjatywą podjętą przez 
Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach 
Opolskich w roku 2014 było ogłoszenia 
konkursu na logo instytucji. Spośród 18 
złożonych prac Jury wybrało zwycięską 
pracę, która od tej chwili jest znakiem roz-
poznawczym Centrum i ilustruje graficznie 
naszą misję - otwartość na świat szeroko 
pojętej kultury. Wśród innych licznych 
konkursów warto wymienić także konkurs 
fotograficzny „Powiat strzelecki zimą”, czy 
konkurs literacko-plastyczny adresowany do 
najmłodszych pod hasłem „Portret dziadka  
i babci w literaturze”. Wpłynęły nań 253 
prace z całego powiatu, co przeszło nawet 
oczekiwania samych organizatorów! Podob-
nie wdzięcznym tematem okazały się palmy 
wielkanocne, które wykonane własnoręcznie 
z naturalnych elementów były przedmiotem  
I Powiatowego Konkursu Palm Wielka-
nocnych. Wyeksponowane w wystawie 
pokonkursowej wprowadzały w kwietniu do 
Centrum powiew wiosny.

W pierwszym półroczu 2014 roku 
sala widowiskowa Centrum rozbrzmiewała 
różnymi gatunkami muzyki. Zorganizo-
wano koncerty kapeli góralskiej, zespołów 
hip-hopwych, czy rockowych, jak TSA. 
Na naszej scenie prezentowały sie także 
obiecujące zespoły i wokaliści amatorscy, 
jak podczas „Rockowego zakończenia roku” 
w czerwcu, podczas którego dla swoich 
rówieśników zagrały młodzieżowe zespoły 
Anthela i Trouble Cc. Publiczność zgro-
madzoną na sali widowiskowej Centrum 
bawiły i wzruszały także zespoły teatralne  
i kabarety, jak Kabaret Ciach,  Kabaret Ske-
czów Męczących czy Teatr A. Swój debiut mia-
ły u nas amatorskie grupy teatralne: „Zza kur-
tyny” - stworzona przy naszym Centrum oraz  
Ars Fictis, działająca na co dzień przy Cen-
trum Kultury w Kolonowskiem. 

Na miłośników malarstwa czekały w 
Galerii III Filary wystawy prac takich arty-
stów, jak Beata van Wijngaarden, Agnieszka 

Kujawa-Bartosik, Małgorzata Mutor czy 
grupa artystyczna „Opawskie Stowarzyszenie 
Artystyczne”. W Regionalnej Izbie Tradycji 
prezentowano z kolei ekspozycje zatytułowa-
ne „Izba pamięci lotników 15 armii powietrz-
nej USA AF oraz robotników przymusowych 
i jeńców wojennych II wojny światowej”  
Stowarzyszenia „Blechhamer 1944, „Strój 
Śląska Opolskiego” czy „Rękodzieło ludowe 
twórców lokalnych”, prezentująca przepiękne 
prace (rzeźby, koronki, frywolitki) artystów  
z naszego regionu. W tym miejscu przypo-
mnimy tylko, że obecnie Centrum zbiera 
eksponaty, by stworzyć wystawę stałą na 
temat historii naszego powiatu. Zachęcamy  
- współtwórzcie ją z nami!

W okresie od stycznia do czerwca 2014 
r. w Powiatowym Centrum Kultury odbywały 
się także zajęcia w ramach Dziecięcej Politech-
niki Opolskiej, a także zajęcia warsztatowe, 
czytelnicze i edukacyjne w Powiatowej Bi-
bliotece Publicznej. W okresie ferii zimowych  
w ramach organizowanych przez bibliotekę 
zajęć udział wzięło łącznie 150 dzieci. Bi-
blioteka włączała się w ogólnopolskie akcje 
jak „Czytam sobie”, „Wolność, czujesz to?” 
czy „Tydzień z Internetem” (relacja w TVP 
Opole). Zorganizowano trzy spotkania au-
torskie, w których udział wzięło około 200 
czytelników.

Warto też „pochwalić się” tym, iż w 
kwietniu i czerwcu 2014 r. rozpoczęto reali-
zację dwóch projektów, na które środki finan-
sowe Powiatowe Centrum Kultury pozyskało  
z Narodowego Centrum Kultury. Są to projek-
ty „COOLtura bliżej Ciebie” oraz „Profesor 
Ę na tropie poprawnej polszczyzny – teatr 
cienia”. Oba projekty realizowane będą do 
końca listopada b.r. i przewidują szereg 
ciekawych warsztatów, spotkań, imprez 
integracyjnych itp.

Nie sposób  na kilku gazetowych szpal-
tach wymienić wszystkich inicjatyw, które 
miały miejsce w Powiatowym Centrum Kultu-
ry w mijających miesiącach. Były tu przecież  
i projekcje filmowe, i turnieje, i debaty spo-
łeczne... Kolejne miesiące zapowiadają się 
równie interesująco, dlatego śledźcie nasz 
NOWY profil na Facebooku (https://www.
facebook.com/PowiatoweCentrumKultury-
StrzelceOp), polubiajcie i koniecznie - korzy-
stajcie z naszej kulturalnej oferty!  

Joanna Popów-Bogdoł

Koledze Stanisławowi Dłutowskiemu 
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Matki 
składają  

członkowie Zarządu Oddziału Rejonowego 
PZERiI w Strzelcach Opolskich 

Powiatowe Centrum Kultury  

W sobotę, 2 sierpnia, w Łąkach 
Kozielskich uroczyście otwarto nowy 
klub wiejski, wraz z poświęceniem po-
mieszczeń. Długo oczekiwana przez 
wszystkich mieszkańców inwestycja 
polegająca na rozbudowie i przebudowie 
istniejących budynków zakończyła się 
godnie i z pompą (motopompę przekazali 
strażakom burmistrz Łukasz Jastrzębski 
i radny Teodor Jahn). Wcześniej jednak 
uhonorowano zasłużonych strażaków z 
OSP Łąki Kozielskie. W budynku oprócz 

Ostatnie cztery lata to moja druga ka-
dencja w radzie Powiatu Strzeleckiego, ale 
pierwsza jako przewodniczącego Komisji 
Edukacji, zajmującej się nie tylko oświatą, ale 
i kulturą, i pomocą społeczną – by wymienić 
najważniejsze tylko jej zadania. Właśnie 
w tej kadencji przyszło nam podejmować 
najtrudniejsze decyzje w tych dziedzinach.

Najważniejsze zmiany dotyczyły edu-
kacji w placówkach, dla których Powiat 
Strzelecki jest organem prowadzącym. Były 
to zmiany najważniejsze, ale i najtrudniejsze 
– i dla nas, radnych, i dla całej społeczności 
lokalnej. Wraz ze stale zmniejszająca się 
liczbą uczniów musieliśmy przeprowadzić 
reorganizację sieci placówek oświatowych. 
Te decyzje budziły emocje – bo przecież to 
jedna z najistotniejszych sfer pod względem 
społecznym. 

Inne ważkie decyzje związane były z 
organizacją pieczy zastępczej. Musieliśmy 
dostosować się do odgórnych wytycznych, 
ale są to pozytywne zmiany. 

Nie musimy się wstydzić zmian w na-
szych Domach Pomocy Społecznej. Dzięki 
wymogom związanym ze standaryzacją w 
poprzednich latach, udało się nam – dzięki 
niezbędnym remontom i modernizacjom – 
podnieść komfort pobytu i opieki nad ich 
mieszkańcami.

Te wskazane wyżej obszary zaliczam 

Radni oceniają kadencję

To niełatwy czas
mówi Piotr Szuba

Pierwsze półrocze za nami

klubu wiejskiego i remizy OSP będą mieli 
swoje siedziby: sołtys, rada sołecka i koło 
DFK. Nic dziwnego, że przy remoncie było 
zaangażowanych tylu mieszkańców wsi. 
Za to należą się nie tylko podziękowania, 
ale i słowa ogromnego uznania.

Inwestycja kosztowała ponad 1,3 mln 
złotych - a sołectwo dzięki temu nie tylko 
wypiękniało, ale i zintegrowało się. Widać 
było to zresztą podczas uroczystości, w 
której tak wiele osób brało udział, i to nie 
tylko oficjeli.

W uroczystości uczestniczyli Wi-
cemarszałek Województwa Opolskiego 
Roman Kolek, Starosta Strzelecki Józef 
Swaczyna, członek Zarządu Powiatu Strze-
leckiego Waldemar Bednarek, Komendant 
Powiatowy PSP Stefan Szłapa, członek Za-
rządy Głównego Związku OSP RP Teresa 
Tiszbierek, poczty sztandarowe i strażacy 
z pozostałych jednostek z Gminy Leśnica, 
projektanci i wykonawcy inwestycji oraz 
mieszkańcy Łąk Kozielskich.

mg

Nowy klub w Łąkach Kozielskich

Fot. Jolanta Duda

Fot. Jolanta Duda
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Lato w Powiatowym Centrum Kultury 
Rodzinny sierpień 

W piątek 25.07 gościliśmy w Powiatowej Bibliotece Publicznej grupę przedszkolaków z Publicznego Przedszkola 
nr 4 w Strzelcach Opolskich. Maluchy zapoznały się z wierszem “Lokomotywa” a następnie wcieliły w pociąg i 
jadąc po całym obiekcie zbierały do swoich wagoników pluszowych gości. Po wycieczce nadszedł czas na krótki 
konkurs na temat znajomości przeczytanego wierszyka- wszyscy spisali się doskonale.
Nietypowe warsztaty odbyły się w Powiatowym Centrum Kultury 4 i 5 sierpnia. Gościliśmy Circus Bandit 
Show, akrobatkę z Wrocławia. Podczas zajęć można było nauczyć się różnych sztuczek związanych z hula 
hopem. Dwudniowe warsztaty zwieńczyło przedstawienie dla całych rodzin, The Kitchen Show.

W sierpniu także:
W dalszym ciągu trwają zajęcia z teatru cienia. Profesor Ę na tropie poprawnej polszczyzny to 
projekt, którego celem jest promowanie języka ojczystego wśród młodego pokolenia poprzez teatr. Czekają 
jeszcze 4 wolne miejsca dla dzieci i młodzieży od 9 roku życia. Zapisy pod numerem telefonu 77 412 30 13.
20 sierpnia zapraszamy wszystkich chętnych na turniej gier planszowych, który rozpocznie się o godzinie 
12 i potrwa do 17, w Powiatowej Bibliotece Publicznej w PCK. Wstęp wolny.
22 sierpnia uczta kinowa czeka amatorów dobrego filmu. Zapraszamy na projekcję filmu „Nietykalni” 
o godzinie 20. Pokaz filmu odbędzie się „pod chmurką” w ogrodzie Powiatowego Centrum Kultury. Prosimy 
zabrać śpiwory lub koce. W razie niepogody projekcja przeniesiona zostanie do Sali Widowiskowej. Wstęp wolny.

W poniedziałek 11.08 
rozpoczęły się 
warsztaty 

z łucznictwa 
tradycyjnego. 

Za nami już zapoznanie się z 
asortymentem łuczniczym oraz 
pierwsze próby strzelania. Zajęcia 
prowadzone są przez fachowca 
z Opola. Dobra wiadomość dla 
spóźnialskich: Można jeszcze 
zapisać się na warsztaty, które od-
będą się 18 i 20 sierpnia o godzinie 
10. Koszt jednych, dwugodzin-
nych zajęć to 15 zł. Zapisy pod 
numerem telefonu 77 412 30 13.

Uchylimy także rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o końców-
kę wakacji! 30 sierpnia w PCK odbędzie się impreza 
„Babie Lato”, która ma na celu rodzinne i aktywne 
spędzenie czasu. Motyw przewodni imprezy to smaki 
lata. Zapraszamy m.in. na warsztaty carvingu ( wycina-
nie w owocach) warsztaty z malowania owocami i wiele 
innych. W programie także atrakcje dla dzieci oraz o 
19.00 koncert zespołu Muzyka Końca Lata. Wstęp na 
imprezę i udział w warsztatach wolny!!
W dalszym ciągu czekamy także na niepotrzebne „staro-
cie”, które maja Państwo w domach. Prosimy o przejrzenie piwnic i zgłaszanie się do Działu Promocji w PCK.
To tylko nieliczne z wydarzeń, jakie czekają na Państwa w sierpniu! Szczegóły dotyczące wszystkich wydarzeń 
można znaleźć na stronie internetowej www.centrum-kultury.eu oraz na NOWYM fanpage’u :
www.facebook.com/PowiatoweCentrumKulturyStrzelceOp

Dotacje udzielone przez Radę Powiatu 
Strzeleckiego otrzymali następujący 
beneficjenci: 
 
1. Zgromadzenie Braci Szkół Chrześ-

cijańskich w Kopcu z przeznacze-
niem na dofinansowanie zadania pn. 
„Wymiana pokrycia dachowego w 
obiekcie Pałacyk Myśliwski w Za-
wadzkiem” w wysokości 20.000,00 zł

2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Jemielnicy z 
przeznaczeniem na dofinansowanie 
prac konserwatorskich, restaurator-
skich przy zabytku – zespole dwóch 
obrazów ze scenami z życia Marii 
(Narodzenie, Nawiedzenie) z Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzię-
cia NMP w Jemielnicy w wysokości 
25.000,00 zł 

3. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 
Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich 
z przeznaczeniem  na dofinansowanie 
zadania pn. „Zabudowa okien nisko-
emisyjnych w kościele parafialnym  
pw. Św. Wawrzyńca w Strzelcach 
Opolskich” w wysokości  35.000,00 
zł.

Powiat 
Strzelecki 

ratuje 
zabytki

dok. ze str. 1

OGŁOSZENIE!!!

w dniu 22.08.2014 roku 
o godz. 12.00 

 w PUP w Strzelcach Opolskich; sala nr 22 – I piętro

spotkanie rekrutacyjne 

z firmą Coroplast Sp. z o.o.
na stanowisko:  operator maszyn

miejsce pracy:
docelowo STRZELCE OPOLSKIE

szkolenie / przyuczenie:
KRAPKOWICE lub DYLAKI

 
Proszę zabrać ze sobą: świadectwa pracy  

oraz ostatnie świadectwo szkolne (do wglądu przez pracodawcę)

W ramach Akcji „Laryngektomowani Dzieciom” 
zapraszamy dzieci rozpoczynające w tym roku edukację, 

oraz klas I-III na bezpłatne badania:

* przesiewowe wzroku - Salony Optyczne MAXIMA
* badanie słuchu, gotowości szkolnej 6-latków (aparat mowy, emocjonalność, arty-

kulatory mowy, oraz zaburzeń sprzężonych (asperger, autyzm, mutyzm, ADHD, 
nadpobudliwość psychoruchowa, jąkanie)

neurologopeda mgr Małgorzata Janik Jankowska

Dodatkowo możliwość konsultacji
* nowoczesna metoda stymulacji słuchowej Terapia Johansena
* Od godz. 13.00-14.00 porady psychologa - psycholog Wiktoria Kubiec
Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – bez względu na wiek

Staniszcze Wielkie, Plac Targowy 14
23 sierpnia 2014 w godz. 10.00-18.00

Zapisy tylko telefonicznie 509 255 440

W poprzednim numerze naszego 
dwutygodnika informowaliśmy o nieroz-
strzygnięciu konkursu fotograficznego 
pt. „Śladami projektów unijnych Powiatu 
Strzeleckiego”. Powód? Mimo że wykaz 
projektów realizowanych ze środków 
unijnych przez Powiat Strzelecki lub/i 
jednostki podległe  był dostępny na 
stronie www.powiatstrzelecki.pl oraz na 
www.facebook.com/starostwostrzeleckie, 
większość nadesłanych zdjęć prezento-
wała projekty gmin! Jedynie dwie prace 
przestawiały projekty zrealizowane przez 
samorząd naszego powiatu, niestety, te 
zdjęcia miały charakter informacyjny, brak 

25 lipca uroczyście odsłonięto tablicę na 
Domu Laryngektomowanego w Stanisz-
czach Wielkich., który prowadzi Stowa-
rzyszenie Ambasada Sukcesu.  To jedyny 
taki dom na świecie, o czym również 
informuje tablica. 

Budynek, który przejęło Stowarzyszenie, 
właśnie rozpoczął nowe życie (przeznaczo-
ny był do rozbiórki). Ma być też miejscem, 
w którym nowe życie rozpoczną osoby po 
usunięciu krtani. Tu ma odbywać się nauka 
mowy, rehabilitacja, zajęcia terapeutyczne.  

Dom Laryngektomowanego 
już działa

im było natomiast walorów artystycznych, 
które umożliwiłyby ich wykorzystanie 
w materiałach promocyjnych Powiatu 
Strzeleckiego. 

Decyzją Zarządu Powiatu powta-
rzamy konkurs fotograficzny! Termin 
nadsyłania prac – do 31 sierpnia. 

Wykaz projektów, które można foto-
grafować stanowi tym razem nie załącznik, 
a integralną część regulaminu konkursu. 

Szczegóły konkursu i regulamin do-
stępne są na stronie internetowej: 
www.powiatstrzelecki.pl

Bliższe informacje można uzyskać 
pod nr tel. 77 440 17 13

Konkurs fotograficzny 
– jeszcze raz!
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29 lipca br. policjantki, policjanci oraz 
pracownicy cywilni Komendy Powiatowej 
Policji w Strzelcach Opolskich obchodzili 
95 rocznicę powstania Polskiej Policji. 
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 09.30 
mszą świętą w Parafii św. Wawrzyńca. 
Nabożeństwo w intencji policjantek, po-
licjantów, pracowników cywilnych oraz 
ich rodzin odprawił proboszcz ks. Rudolf 
Nieszwiec. 

Po mszy odbyły się główne uroczy-
stości w Powiatowym Centrum Kultury 
w Strzelcach Opolskich. W obchodach 
uczestniczyli: I Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Jan 
Lach, starosta strzelecki Józef burmistrzo-
wie i wójtowie z powiatu strzeleckiego, 
przedstawiciele władz samorządowych, 
prokuratury, straży pożarnej, więzienni-
ctwa oraz innych instytucji. 

W trakcie uroczystości policjantki 
i policjanci otrzymali odznaczenia pań-
stwowe, wyróżnienia, a także mianowania 
na wyższe stopnie służbowe. W tym roku 
awanse na kolejny stopień służbowy 
otrzymało 51 strzeleckich funkcjonariuszy. 

Zarząd Powiatu Strzeleckiego wy-
różnił dwóch policjantów za działania 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa na 
terenie powiatu strzeleckiego – asp. 
szt. Marka Mańkę i st. asp. Aleksandra 
Barszczewskiego. 

I Zastępca Komendanta Wojewódz-
kiego w Opolu insp. Jan Lach oraz przybyli 
goście na ręce p.o. Komendanta Powia-
towego Policji w Strzelcach Opolskich 
nadkom. Krzysztofa Łyżwę złożyli podzię-
kowania oraz gratulacje dla policjantów za 
ich codzienną ciężką służbę. 

Na wyższe stopnie policyjne zostali 
mianowani:
Nadkomisarzem Policji
kom. Sławomir Nowak 
kom. Wojciech Kuczyński
kom. Marcin Jastrzębski

Aspirantem sztabowym Policji
st. asp. Przemysław Bariasz 
st. asp.  Roman Gadomski
st. asp. Przemysław Kubisz
st.asp. Andrzej Szymszon
st. asp. Dariusz Wrona 

Starszym aspirantem Policji
asp.  Aleksander Barszczewski 
asp. Tomasz Cieślicki
asp.  Witold Galeja 
asp.  Wojciech Gawroński 
asp. Bartosz Niedoba
asp.  Adam Skowronek 
asp. Grzegorz Sowiński
asp.  Roman Szabat 

Aspirantem Policji
mł. asp. Marcin Kwiatkowski 
mł. asp. Mariusz Łotocki 
mł. asp. Dominik Puszczewicz
mł. asp. Adam Tymiński
mł. asp. Aleksandra Wolny

Młodszym aspirantem Policji 
sierż. szt. Karol Kamiński
sierż. szt. Arnold Skorupa
sierż. szt. Damian Zembik 

Święto strzeleckich policjantów
Sierżantem sztabowym Policji
st. sierż. Marcin Bielecki
st. sierż. Rafał Gruszka 
st. sierż. Krzysztof Kinel
st. sierż. Katarzyna Nowak 
st. sierż. Joanna Tomczuk 
st. sierż. Janusz Szczurowski
st. sierż. Robert Woźniak

Starszym sierżantem policji
sierż. Marcin Klyssek
sierż. Piotr Morawski
sierż. Dominik Sapiński

Sierżantem policji
st. post. Mariusz Bedynek
st. post. Przemysław Giedrojc 

Starszym posterunkowym Policji
post. Robert Gasch 
post. Daria Kantor
post. Jarosław Klimczyk 
post. Edyta Kwiatkowska
post. Katarzyna Kyc
post. Agnieszka Lech 
post. Damian Łojek 
post. Adam Maciejowski
post. Kamil Madej 
post. Dominik Matonóg
post. Adam Misztal 
post. Ewa Ośródka 
post. Magdalena Pruszkowska
post. Krzysztof Spiżewski
post. Krystian Szefer

Postanowieniem Prezydenta RP za 
wzorowe, wyjątkowo sumienne wykony-
wanie obowiązków wynikających z pracy 
zawodowej odznaczony został „Medalem 
srebrnym za długoletnią służbę”- pod-
insp. Mirosław Kocoń 

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrz-
nych w uznaniu szczególnych zasług w 
zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi 
oraz utrzymania bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego nadano:

Złotą Odznakę „Zasłużony Poli-
cjant” - kom. Krzysztof Kordek 

Brązową Odznakę „Zasłużony Po-
licjant”- asp. Mariusz Gałas 

Stałe dyżury specjalistów
ds. funduszy europejskich

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim 
zaprasza na bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze 
środków Unii Europejskiej (w tym m. in. na założenie działalności gospodarczej lub 
rozwój prowadzonej firmy) w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.
Dyżury będą odbywały się w każdy drugi wtorek miesiąca, godz. 09:00-13:00

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2, 47 -100 Strzelce Opolskie

Szczegółowych informacji udziela Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu tel. 77 472 50 39; 77 403 41 79

e-mail: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl

Spotkanie informacyjne dla osób 
zainteresowanych założeniem działalności 
gospodarczej

Lokalny Punkt Informacyjny Fundu-
szy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu 
zaprasza na bezpłatne spotkanie informa-
cyjne dotyczące możliwości uzyskania 
wsparcia na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. 

Na spotkaniu przedstawione zostaną 
informacje nt. aktualnie realizowanych 
projektów w ramach Działania 6.2 Wspar-
cie oraz promocja przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, oferujących dotacje na 
założenie działalności gospodarczej. 

Dodatkowo, przedstawione zostaną 
inne możliwości wsparcia rozwoju przed-
siębiorczości (m.in. oferta instytucji oto-

czenia biznesu w województwie opolskim, 
pożyczki i poręczenia na rozwój działalno-
ści gospodarczej, szkolenia dofinansowane 
ze środków Unii Europejskiej, działalność 
Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich w województwie opolskim).

Spotkanie skierowane jest do osób 
pozostających bez zatrudnienia/nie-
aktywnych zawodowo i jednocześnie 
należących do przynajmniej jednej z 
poniższych grup osób:

• w wieku 18-30 lat,
• powyżej 50 roku życia,
• zamieszkujących tereny wiejskie,
• niepełnosprawnych,
• długotrwale bezrobotnych.

Spotkanie odbędzie się 22 sierpnia 
2014 r. o godz. 10:00 w Starostwie Po-
wiatowym w Strzelcach Opolskich przy 

ul. ul. Jordanowskiej 2, 47-100 Strzelce 
Opolskie (sala narad).

W celu zgłoszenia chęci udziału w 
spotkaniu prosimy o wypełnienie for-
mularza zgłoszeniowego. Ze względu 
na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale 
decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które 
zakwalifikują się na spotkanie zostaną o 
tym powiadomione drogą elektroniczną i/
lub telefoniczną po zakończeniu rekrutacji. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt 
z Głównym Punktem Informacyjnym 
Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu 
pod numerem telefonu: 77 44 04 720-722 
lub adresem poczty elektronicznej: info@
opolskie.pl.

Zapraszamy 
serdecznie!

Myślisz o własnej firmie?
Przyjdź na spotkanie

HODOWCO, PAMIĘTAJ!!!

Za świnie zabite, poddane ubojowi 
oraz padłe w wyniku zastosowanych 
zabiegów nakazanych przez IW przy 
zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń 
przysługuje odszkodowanie ze środków 
budżetu państwa.

Kraj, w którym wystąpi ASF narażony 
jest na bardzo duże straty ekonomiczne w 
przemyśle mięsnym oraz hodowli, powo-
dowane wstrzymaniem obrotu i eksportu 
świń, mięsa wieprzowego oraz produktów 

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Strzelcach Op. informuje, że 
podmioty prowadzące produkcję pierwot-
ną pochodzenia roślinnego oraz podmioty 
prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych 
produktów obowiązane są złożyć wniosek 
o wpis do rejestru zakładów podlegających 
urzędowej kontroli organów Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 61 i 
art. 63 ust. 2 i 3 ustawy bezpieczeństwie 
dnia  25 sierpnia 2006r.  o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia (Dz.U. z 2010r. nr 136 
poz. 914 ze z zm.) w terminie co najmniej 
na 14 dni przed dniem rozpoczęcia plano-
wanej działalności. 

Wzór wniosku o wpis do rejestru za-
kładów podlegających urzędowej kontroli 
organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

Obowiązek rejestracji 
produkcji pierwotnej

można pobrać w siedzibie stacji lub na 
stronie internetowej www.pssestrzelce.
pis.gov.pl    
-  w zakładce: Powiatowa Stacja Sani-

tarno - Epidemiologiczna w Strzelcach 
Op./ Komórki organizacyjne/ Oddział 
Higieny Żywności, Żywienia i Przed-
miotów Użytku/ Formularze.         
We wniosku należy podać zakres i 

wielkość produkcji, rodzaj produktów po-
chodzenia roślinnego wraz z dołączonym 
zaświadczeniem o wpisie do ewidencji 
gospodarstw rolnych.

Prowadzenie działalności bez złoże-
nia wniosku o wpis do rejestru zakładów 
będzie skutkowało  wymierzeniem kary 
pieniężnej zgodnie z art. 103 ust.1 i art. 
104 ust. ww. ustawy.

Afrykański pomór świń
Informacja dla hodowców trzody chlewnej

pozyskiwanych od świń, a także padnię-
ciami świń i kosztami likwidacji ognisk 
choroby.

ASF jest zagrożeniem zarówno dla 
dużych, jak i małych gospodarstw.
ul. Wspólna 30, 
00-930 Warszawa
tel.: (22) 623-20-88,  
fax: (22) 623-14-08,  
e-mail:  wet@wetgiw.gov.pl, www.wetgiw.
gov.pl

Główny Inspektor Weterynarii
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tel. 77/4428008, fax 77/4428009

Dom Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422, 
fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich 
tel.77 4612701,  
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl  
hkajstura@ckziu-strzelce.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Zawadzkiem
tel. 77  4616430, 
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl

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

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Leśnicy 
tel. 77 4615261
e-mail: mowlesnica@gmail.com

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wycho-wawczy w Leśnicy
tel. 77 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

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

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

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

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 
744, 745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 
756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

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

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54;  77/ 461 23 20;

tel kom. 604 540 402 
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MAGAZYNIER ZAWADZKIE -  wykształcenie min. średnie,
  -  mile widz. urp. na wózki widłowe
MAGAZYNIER/OPERATOR STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe,
WÓZKA WIDŁOWEGO  -  obsługa komputera,
  -  upr. na wózki widłowe,
  -  słaba znajomość języka angielskiego
USTAWIACZ MASZYN STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, średnie 

techniczne,
  -  znajomość budowy maszyn,
  -  doświadczenie na podobnym stano-

wisku,
  -  mile widziana komunikatywna 

znajomość języka niemieckiego
AUTOMATYK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe 
UTRZYMANIA RUCHU   automatyczne lub elektryczne,
   - umiejętność diagnozowania opro-

gramowania PLC, parametryzacji 
przetwornic częstotliwości czytania 
schematów elektrycznych,

  -  upr. SEP do 1 kV,
  -  doświadczenie w dziale utrzymania 

ruchu
MECHANIK UTRZYMANIA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe
RUCHU    mechaniczne,
   -  doświad. w dziale utrzymania ruchu
OPERATOR URZĄDZEŃ ŻĘDOWICE  - wykształcenie zawodowe 
PRZEMYSŁU   lub średnie,   
SZKLARSKIEGO  - obsługa komputera
OPERATOR SUWNICY ZAWADZKIE - upr. SI lub SII z koniecznością 

rozszerzenia uprawnień w ciągu 2 
miesięcy od zatrudnienia

OPERATOR URZĄDZEŃ ZAWADZKIE 
WALCOWNICZYCH
OPERATOR ŁADOWARKI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe,
  -  upr. na ładowarki klasy II lub Ł-34,
  - doświad. na podobnym stanowisku
OPERATOR MASZYN KROŚNICA 
DO OBSŁUGI PELETU
POMOCNIK OPERATORA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie,
  -  rozróżnianie barw,
  -  upr. do obsługi wózków widłowych 

mile widziane,
  - mile widziane doświadczenie na 

produkcji
PIECOWY ZAWADZKIE - upr. energetyczne grupy II
ELEKTRYK SIECI ZAWADZKIE  -  upr. SEP, GR I powyżej 1kV 
ELEKTRYCZNYCH
ASYSTENT TECHNIKA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie techniczne,
  -  upr. : suwnice, elektryczne,
  -  słaba znajomość języka angielskiego
ELEKTRYK ZAWADZKIE - wykształcenie zawodowe,
  -  doświadczenie w pracy na podobnym 

stanowisku,
  -  znajomość pneumatyki, mechaniki, 

elektroniki, budowy maszyn,
  -  znajomość urządzeń automatyki 

przemysłowej,
  -  podstawowa znajomość sterowników 

PLC będzie mile widziana,
  -  upr. Sep do 1kV,
  -  uprawnienia UDT w zakresie kon-

serwacji urządzeń transportowych 
EII i MIII (suwnice) mile,

  -  umiejętność czytania rysunku 
technicznego, czytania schematów 
elektrycznych, umiejętność pracy 
w zespole, 

  -  brak przeciwwskazań do pracy na 
wysokości powyżej 3m

SORTOWANIE WARZYW ROLNIK DANIEC - zdolności manualne,
  -  aktualna książeczka sanepidowska
OBUWNIK MONTAŻYSTA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie – mechaniczne,
  -  mile widziane doświadczenie przy 

pracy przy wtryskarkach,
  - gotowość do pracy w systemie 

zmianowym,
  - dokładność, precyzyjność, zaanga-

żowanie
SPRZĄTACZKA ½ etatu STRZELCE OPOLSKIE -  mile widziane doświadczenie na 

podobnym stanowisku,
  -  umiejętność sprzątania, utrzymania 

czystości,
  -  stopień niepełnosprawności
MECHANIK WÓZKÓW SZYMISZÓW -  wykształcenie zawodowe,
WIDŁOWYCH  -  umiejętność naprawy wózków wid-

łowych, samochodów, ciągników 
rolniczych,

  -  prawo jazdy kat. B,
  -  doświadczenie

O F E R T Y   
P R A C Y

c.d.

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA 
OCZEKIWANIA

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji stworzyła specjalistyczny program skierowany do 
dzieci i młodzieży w wieku 4 -16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim: „Kom-
pleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku 
inwalidzkim”.

Udział we wszystkich proponowanych przez nas działaniach jest całkowicie 
bezpłatny.

Chcemy, aby Twoje dziecko zwiększyło swoje umiejętności jazdy na wózku, aby 
było bardziej samodzielne i niezależne w dorosłym życiu. Pragniemy to osiągnąć po-
przez zapewnienie mu kompleksowego, w pełni profesjonalnego wsparcia, zarówno 
szkoleniowego jak i doradczego. 

Dojeżdżamy do dzieci w szpitalach, szkołach i placówkach wychowawczych - w 
jak najwcześniejszym etapie ich życia. Chcemy pokazać im i ich rodzicom proponowane 
przez nas formy pomocy i wsparcia. 

Każde dziecko – także Twoje - może wziąć udział w zajęciach rehabilitacyjno-
-sportowych dla dzieci i młodzieży organizowanych w każdym województwie. Zajęcia 
obejmują technikę jazdy na wózku, trening usprawniający, gry zespołowe, zabawy inte-
gracyjne, naukę przesiadania, wykłady, a także spotkania w plenerze. 

W projekcie realizujemy także szkolenia weekendowe. Zapraszamy na nie rodziców 
i dzieci, które potrzebują szybkiego i indywidualnego przeszkolenia. Niewielka liczba 
uczestników i obecność aż dwójki doświadczonych Instruktorów Aktywnej Rehabilitacji 
sprawia, że zarówno rodzice jak i dzieci mogą optymalnie wykorzystać przekazywaną 
im ogromną dawkę wiedzy i umiejętności praktycznych. 

Serdecznie zapraszamy również na Obozy Aktywnej Rehabilitacji podczas które-
go Twoje dziecko będzie miało możliwość wypróbowania sił w różnych dyscyplinach 
sportowych, przy czym wszystkie zajęcia treningowe są dopasowane do jego potrzeb 
oraz możliwości. 

Nierozłącznym elementem projektu są szkolenia dla rodziców. 
Przynajmniej jedno z rodziców powinno wziąć udział w szkoleniu, które będzie 

częścią zajęć w regionie, szkolenia weekendowego lub obozu. Program obejmuje wykłady 
z urologii i higieny, budowy wózka aktywnego, profilaktyki odleżyn, psychologicznych 
uwarunkowań rozwoju dziecka niepełnosprawnego, problemów dojrzewania. Rodzice 
mają okazję usiąść na wózku i razem z dzieckiem wziąć udział w zajęciach.

Instruktorzy udzielający porad w domu, prowadzący zajęcia w regionie a także 
podczas obozów i szkoleń dla dzieci są w większości osobami poruszającymi się na 
wózkach inwalidzkich i prezentując swoje własne doświadczenia, stanowią konkretne, 
bardzo silnie oddziałujące wzorce osobowe dla uczestników. 

Unikatowym działaniem Fundacji jest wdrożenie Międzynarodowej Klasyfikacji 
ICF do oceny funkcjonowania i niepełnosprawności osób objętych naszym wsparciem. 
Fundacja jako pierwsza w Polsce posługuje się tą klasyfikacją do diagnozowania i oceny 
efektywności działań w kompleksowej rehabilitacji chorych z dysfunkcjami narządu ruchu. 
System pozawala na zaproponowanie wsparcia, które jest indywidualnie i precyzyjnie 
dobrane do potrzeb konkretnej osoby. 

osoba odpowiedzialna za projekt w regionie: 
Magdalena Piekarek, tel.  516 479 333, mail: magdalena.piekarek@far.org.pl

Biuro Regionalne FAR
ul. M. Konopnickiej 2, 46-100 Namysłów, mail: biuro.opolskie@far.org.pl

Tel/fax: 77 410 36 88, www.far.org.pl/opolskie

https://www.facebook.com/pages/Fundacja-Aktywnej-Rehabilitacji-region-opol-
ski/1426441224254111

MIEJSCE ZAJĘĆ:  Hala Sportowa wydz. Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Poli-
techniki Opolskiej, ul. Prószkowska 76; GODZ. 10:00-13:00

TERMINY ZAJĘĆ: 13 wrzesień, 11 październik, 22 listopad, 13 grudzień

Bezpłatne wsparcie dla 
dzieci na wózkach (4-16 lat) 

Patronat:

Organizator:

Kierownik turnieju/kontakt
Tel: /E-mail:
Miejsce:

Termin:
Zapisy:
Składka startowa:
kobiety i juniorzy:
Nagrody:

Program turnieju:

Marszałek Województwa Opolskiego
Starosta Powiatu Strzeleckiego
Burmistrz Miasta Strzelce Opolskie 
Burmistrz Miasta Zawadzkie
Opolski Związek Skata
Sekcja Skata GOSiT Zawadzkie
Franciszek Świtała
602747325 / fswit@interia.pl
Powiatowe Centrum Kultury
Strzelce Opolskie ul. Dworcowa 23
31 sierpnia 2014 r. (niedziela), godz. 10.00
w dniu turnieju do godz. 9.30 (kolejność zgłoszeń)
20 zł.
10 zł
90 % wpisowego 
dodatkowe nagrody sponsorowane
3 x 36 rozdań

Mistrzostwa skata w Zawadzkiem
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością dziś składamy najserdeczniejsze życzenia trojgu mieszkańcom powiatu strzeleckiego, którzy 
w ostatnim czasie świętowali swoje okrągłe, dziewięćdziesiąte urodziny.

Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2013

Reklama jest nagrodą w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2013 w kategorii przetwórstwo rolno-spożywcze

OPIS PRODUKTU/USŁUGI

Kordelas Strzelecki dla dwóch osób to zestaw trzech rodzajów grillowanego mięsa: polę-
dwicy wieprzowej, filetu z kurczaka oraz  filetu z indyka. Mięso jest marynowane w aroma-
tycznych ziołach z dodatkiem boczku wędzonego, cebuli i papryki. Kordelas podawany jest  
z dodatkiem placków ziemniaczanych, klusek śląskich i podsmażanych ziemniaków z 
nutą sosu pieczeniowego i dipu czosnkowego w otoczeniu gotowanych warzyw i zestawu 
zdrowych surówek. 

Kordelas Strzelecki dla dwóch osób

DANE FIRMY
Restauracja Ratuszowa 

Rynek 6
47-100 Strzelce Opolskie

Tel. 77 463 00 64
www.restauracjaratuszowa.com

W dniu 7 sierpnia b.r. został przeprowadzony w Porębie końcowy odbiór techniczny robót 
wykonanych w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 1805 O Strzelce Opolskie 
– Leśnica – Kędzierzyn – Koźle na odcinku Poręba – Leśnica”. Zadanie polegało na 
usunięciu szkód klęski żywiołowej – deszczu nawalnego z dnia 18 czerwca 2013 r. Po 
ponad roku czasu, droga powiatowa została z sukcesem odbudowana.

W ramach zadania wykonano:
-  remont nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości ok. 1,3 km na całej szerokości 

jezdni,
-  uzupełnienie zniszczonych poboczy i wyrw,
-  remont odwodnienia liniowego z korytek betonowych na długości ok. 1,6 km,
-  wymianę barier ochronnych stalowych na długości ok. 0,27 km,
-  konserwację skarp rowów przydrożnych wraz z umocnieniem z płyt betonowych i 

materiałem kamiennym,
-  odmulenie rowów przydrożnych i kanalizacji deszczowej.
Wykonawcą robót była firma „TRAKT” z Kluczborka, całkowita wartość zadania wyniosła 
prawie 892 tys. zł. Powiat Strzelecki otrzymał na ten cel dotację z Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w wysokości 700 tyś. zł.

To drugie co do wielkości (koszty , zakres techniczny) przedsięwzięcie na drodze powia-
towej, realizowane w roku bieżącym.

Droga powiatowa 
w Porębie już odbudowana

Najwcześniej swój Jubileusz 90-lecia świę-
tował w tym gronie Pan Jan Gałgański, 
mieszkający w Strzelcach Opolskich - 30 
lipca. Z listem gratulacyjnym, serdecznymi 
życzeniami i okolicznościowym upomin-
kiem w imieniu władz samorządu powiato-
wego odwiedził Go w tym dniu Jan Zubek, 
członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego.

31 lipca 90 rocznicę urodzin obchodziła 
Pani Maria Polaczek, mieszkanka Kad-
łuba. W dniu Jej święta z gratulacjami, 
kwiatami, życzeniami i koszem słodkości 
pospieszył starosta Józef Swaczyna.

Pani Róża Biskup, mieszkanka Zalesia 
Śląskiego, swój Jubileusz 90-lecia święto-
wała 4 sierpnia, a życzenia, kwiaty i gratu-
lacje w imieniu władz i całej społeczności 
Powiatu Strzeleckiego przekazał Walde-
mar Bednarek, członek Zarządu Powiatu. 30 lipca Jubileusz 90-lecia świętował Pan Jan Gałgański, mieszkający w Strzelcach 

Opolskich 

31 lipca 90 rocznicę urodzin obchodziła Pani Maria Polaczek, miesz-
kanka Kadłuba

Pani Róża Biskup, mieszkanka Zalesia Śląskiego, swój 
Jubileusz 90-lecia świętowała 4 sierpnia


