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Z okazji 

Międzynarodowego Dnia Kobiet
Wszystkim Paniom – mieszkankom Powiatu Strzeleckiego

przekazujemy najserdeczniejsze życzenia:

zdrowia, uśmiechu na co dzień, 

spełnienia marzeń, tych osobistych i zawodowych 

oraz sukcesów w dążeniu do celu

Rada i Zarząd Powiatu Strzeleckiego

Z okazji 
Światowego 

Dnia Konsumenta

zapraszamy na spotkanie

Z Rzecznikiem 
przy kawie 

15 marca 2018 r. o godz. 10.00

Sala narad Starostwa Powiatowego
Szczegóły – str. 8

Zaproszenia dla naszych 
Czytelników!

Pięć wejściówek 
– wraz z osobą towarzyszącą 
–	mamy	na	wyjątkowy	wieczór,	

czyli	Galę	Lauri	2018!

Uroczystość	zaplanowana	jest	

w sobotę 17 marca 2018 r., o godz. 17.00 

w	Powiatowym	Centrum	Kultury	w	Strzelcach	Opolskich	
przy	ul.	Dworcowej	23.

Wówczas	poznamy	Laureata	konkursu	„Poznaj	Moją	Nową	Firmę”	oraz	nazwisko	
Nauczyciela	Roku	i	nazwiska	Najlepszych	Uczniów	Powiatu	Strzeleckiego.	

Będzie	też	–	na	żywo	–	występ	zespołu	„Iwan	Iwanilia”,	a	klasy	gastronomiczne	
Centrum	Kształcenia	Zawodowego	i	Ustawicznego	w	Strzelcach	Opolskich	znów	za-
błysną	swoim	kunsztem	kulinarnym	w	serwowanych	przez	siebie	oryginalnych	prze-
kąskach.		

Szykujcie	się	na	niezapomniany	wieczór!	
Podwójne	zaproszenia	otrzymają	ci	Czytelnicy,	

którzy	jako	pierwsi	z	najnowszym	numerem	naszego	dwutygodnika	
przyjdą	do	pok.	nr	310	(3	p.)	w	strzeleckim	Starostwie	Powiatowym	

przy	ul.	Jordanowskiej	2	w	Strzelcach	Opolskich.

Po	 raz	 pierwszy	 Dom	 Pielgrzyma	
gościł	 podczas	 dwudniowego	 (5	 i	 6	mar-
ca)	spotkania	członków	Zarządu	Związku	
Powiatów Polski – z inicjatywy starosty 
Józefa	Swaczyny,	który	jest	równocześnie	
przewodniczącym	 Komisji	 Rewizyjnej	
ZPP.	

Spotkanie	 było	 okazją	 nie	 tylko	 do	
zatwierdzenia	 materiałów	 na	 Kongres	
Związku	 Powiatów	 Polskich,	 zaplanowa-
ny	w	Warszawie	na	kwiecień	br.,	ale	rów-
nież	do	dyskusji	m.in.	na	temat	sytuacji	w	
powiatowych	szpitalach,	a	 także	na	temat	
funkcjonowania	nowego	systemu	oświaty	

oraz	działań	Ministerstwa	Edukacji	Naro-
dowej	 w	 zakresie	 fi	nansowania	 szkolni-
ctwa	zawodowego.	Stąd	właśnie	spotkanie	
z	 minister	 Anną	 Zalewską.	 Na	 pamiątkę	
otrzymała	ona	drewnianą	fi	gurkę	w.	Anny	
Samotrzeciej,	 przekazaną	 przez	 starostę	
Józefa	Swaczynę.

Goście,	członkowie	Zarządu	ZPP	pod-
czas	pobytu	na	Górze	św.	Anny	zapoznali	
się	z	naszym	-	czekającym	na	rewitalizację	
–	Pomnikiem	Historii;	odwiedzili	również	
Kamień	Śląski	–	z	kaplicą	św.	Jacka	i	Se-
bastianeum.

Zasadą	konkursu	„Poznaj	Moją	Nową	Firmę”	jest	oddanie	głosu	
mieszkańcom	powiatu	strzeleckiego.	To	do	nich	należy	decydujący	
głos	w	sprawie	wyboru	laureata.	Pretendentów	do	tytułu	można	było	

Padł	rekord:	ponad	2,5	tysiąca	głosów!
wybierać	spośród	zgłoszonych	przez	samorządy	gminne	fi	rm,	które	
powstały	w	latach	2016-2017,	a	krótkie	wizytówki	fi	rm	startujących	
w	tegorocznej	edycji	i	walczących	o	prestiżowy	tytuł	oraz	reklamę	
w	postaci	baneru	i	fi	lmu	reklamowego	publikowane	były	na	łamach	
naszego	dwutygodnika,	na	stronie	internetowej	Powiatu	Strzeleckie-
go	oraz	na	FB.	Wszędzie	tam,	podobnie	jak	w	holu	starostwa,	można	
było	znaleźć	również	Kartę	do	głosowania.	Wystarczyło	wskazać	na	
niej	jedną	fi	rmę	i	odpowiedzieć	na	proste	pytanie,	by	wziąć	udział	
nie	tylko	w	wyborze	laureata,	ale	i	pomóc	swojemu	szczęściu,	czyli	
wygrać	duży	telewizor.	

„Sierotka”,	czyli	Martynka,	nie	miała	łatwego	zadania:	jak	tu	
wybrać	szczęśliwca	spośród	blisko	2,5	tysiąca	kart?	3-latka	liczyć	
jeszcze	 nie	 potrafi	,	 ale	wybrać	 tę	 jedną	 szczęśliwą	 kartę	 –	 jak	
najbardziej!

Łącznie	do	urny	ustawionej	w	holu	starostwa	wrzucono	2547	
kart	do	głosowania,	z	czego	2457	głosów	było	ważnych	(dla	porów-
nania:	w	pierwszej	edycji	konkursu,	przed	dwoma	laty,	głosów	waż-
nych	oddano	890),	a	tylko	90	nieważnych	(w	pierwszej	edycji	–	67).	

O	tym,	która	z	fi	rm	zdobyła	najwięcej	głosów	i	tym	samym	tytuł	
Laureata,	 podobnie	 jak	nazwisko	 szczęśliwca,	 któremu	przypadł	
telewizor,	dowiecie	się	Państwo	podczas	tegorocznej	Gali	Lauri,	w	
sobotę	17	marca	br.	Relacja	z	uroczystości	już	w	następnym	numerze	
naszego	dwutygodnika.

Starostowie	z	całej	Polski	
na	Górze	Św.	Anny

6	marca	 br.	 w	Ośrodku	Doradztwa	Rolniczego	w	 Łosiowie	
wręczono	nagrody	w	wojewódzkiej	edycji	konkursu	podczas	kon-
ferencji	„SuperMleko	2017”	organizowanej	przez	Opolski	Ośro-
dek	 Doradztwa	 Rolniczego	 w	 Łosiowie,	 okręgowe	 spółdzielnie	
mleczarskie,	 Urząd	 Marszałkowski	 Województwa	 Opolskiego	 i	
Polską	Federację	Hodowców	Bydła	i	Producentów	Mleka	Oddział	
Opole.

Miło	nam	poinformować,	że	wśród	najlepszych	producentów	
znaleźli	się	rolnicy	z	terenu	powiatu	strzeleckiego.

W	kategorii	II	-	obejmującej	gospodarstwa	produkujące	rocz-
nie	powyżej	110	tys.	l	do	250	tys.	litrów	mleka	III	miejsce	zajął	Jo-
achim	Mrohs	–	Szymiszów,	gm.	Strzelce	Opolskie.	pow.	strzelecki	
–	Zott	Polska;	w	kategorii	IV	–	obejmującej	gospodarstwa	produ-
kujące	rocznie	powyżej	600	tys.	litrów	mleka	III	miejsce	zajął	Kry-
stian	Klich	–	Raszowa,	gm.	Leśnica,	pow.	strzelecki	–	Zott	Polska,	
a	wyróżnienie	w	tej	samej	kategorii	Michaela	Sacher	–	Rozmierz,	
gm.	Rozmierz,	pow.	strzelecki	–	Zott	Polska.	

Serdecznie gratulujemy!

SuperMleko	2017,	
czyli	„nasi”	
z nagrodami
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Sala  widowiskowa Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich ul. Dworcowa 23 

11 kwietnia 2019 roku od 10:00 do 13:00



W trakcie Targów zapewniamy:

•	 Oferty	pracy	największych	pracodawców	naszego	powiatu
•	 Oferty	pracy	firm	ulokowanych	w	specjalnej	strefie	ekonomicznej	w	Olszowej
•	 Atrakcyjne	oferty	w	różnych	branżach	i	zawodach
•	 Promocję	nowych	firm	i	zakładów
•	 Ofertę	edukacyjną	szkół	wyższych	województwa	opolskiego
•	 Propozycje	wsparcia	młodych	osób	przez	Opolską	Wojewódzką	Komendę	
Ochotniczych	Hufców	Pracy

•	 Oferty	pracy	za	granicą	w	ramach	sieci	EURES
•	 Porady	doradcy	zawodowego
•	 Doradztwo	dla	przedsiębiorczych	–	możliwości	wsparcia	własnej	działalności	
gospodarczej

•	 Stoisko	informacyjne	Punktu	Informacyjnego	o	Funduszach	Europejskich

Wśród	 wystawców	 m.in.:	 MUBEA,	 IFA,	 KRONOSPAN,	 Intersilesia	 McBride,	
Alchemia	WRA,	Adamietz-ARPANEL,	SILVA,	COROPLAST,	TRANSANNABERG,	
Track	Tec	Koltram,	FM,	Packprofil,	UNIMOT,	Energo	Mechanik	i	wiele	innych	
firm	naszego	regionu	oraz	Uniwersytet	Opolski,	Politechnika	Opolska,	Wyższa	
Szkoła	 Zarządzania	 i	 Administracji,	 Państwowa	 Medyczna	 Wyższa	 Szkoła		
Zawodowa,	Państwowa	Wyższa	Szkoła	Zawodowa	w	Nysie.
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