
 

 

SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

MIĘDZY SESJAMI 

(11 – 26 października 2022 r.) 
 

 
 

FINANSE 
 

 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydanych zostało  
7 Zarządzeń finansowych: 

1) Zarządzenie Nr 229/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich  
z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego                           
i planów finansowych budżetu Gminy Strzelce Opolskie na rok 2022.  
 

Zarządzenie stanowi konsekwencję Uchwały Nr LVI/454/2022  
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 października 2022 r. 
zmieniającej Uchwałę Nr  XLVI/381/2021 Rady Miejskiej  w Strzelcach 
Opolskich z dnia 22  grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej   
Gminy Strzelce Opolskie na 2022 r. 
 

Zarządzenie obejmuje:  
✓ zmiany w planie wykonawczym budżetu gminy Strzelce Opolskie                      

na rok 2022 ustalonym Zarządzeniem Nr 1/2022 Burmistrza Strzelec 
Opolskich z dnia 3 stycznia 2022 r., w szczegółowości dochodów                                       
i wydatków budżetowych, z podziałem na poszczególne jednostki; 

✓ zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w  Strzelcach  Opolskich  
i w planach finansowych pozostałych jednostek budżetowych  
Gminy Strzelce Opolskie na rok 2022. 

2) Zarządzenie Nr 230/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia  
14 października 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu 
gminy na 2022 rok.  

Ujęte w Zarządzeniu przesunięcia środków finansowych związane są                   
z bieżącą działalnością, niezbędne były dla prawidłowej realizacji zadań. 

Zmiany w tym zakresie dokonane zostały na wniosek Dyrektora Gminnego 
Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op., Zastępcy Kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Kierowników Referatów:  Administracyjno-
Gospodarczego oraz Zarządzania i Gospodarowania Odpadami 
Komunalnymi.  



3) Zarządzenie Nr 231/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 
17  października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. 

Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 20.687,00 zł.  

Powyższe stanowi skutek przyznania Gminie środków z Funduszu 
Pomocy, przeznaczonych na realizację zadań związanych z pomocą 
obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa.  

4) Zarządzenie Nr 233/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia  
17 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku  
ze zmianą dotacji celowych. 

Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 792.445,17 zł, 
co stanowi skutek przyznanych Gminie dotacji:  
 

 

KWOTA 
DOTACJI 

(PLN) 

PRZEZNACZENIE 

434.383,17 środki przeznaczone na zwrot części podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 
producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów 
postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez 
gminę w II terminie płatniczym 2022 r.  

101.787 na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób                           
z zaburzeniami psychicznymi  
 

6.257,00 na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki  
oraz na obsługę tego zadania 
 

2.389 na wypłatę świadczenia wychowawczego, o którym mowa     
w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa  
w wychowywaniu dzieci 
 

247.629,00 na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym 
mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 
ww. świadczenia od 1 stycznia 
 

792.445,17 OGÓŁEM 

 

5) Zarządzenie Nr 235/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia  
21 października 2022 r. w sprawie częściowego rozdysponowania 
rezerwy ogólnej. Zarządzenie dotyczy rozdysponowania części rezerwy 
ogólnej w kwocie 90.000 zł. 



Rozdysponowania środków w tym zakresie dokonano z przeznaczeniem na: 
✓ 20.000 zł – na zwiększenie środków na zadanie „Wiaty przystankowe”. 

W Jędryniach uszkodzona została wiata przystankowa usytuowana  
w ciągu ul. Dębowej. Uszkodzenia są na tyle poważne, że nie nadaje się 
ona do użytkowania. W związku z powyższym, a także nadchodzącym 
okresem zimowym, zaszła konieczność rozebrania zniszczonej konstrukcji 
i zamontowania nowej wiaty.  
 

✓ 20.000 zł – z przeznaczeniem na opracowanie przez wybrany podmiot 
dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji klastra 
energii. 
Możliwości wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, na poziomie 

naszej gminy ściśle wiąże się z aktywnością lokalnych społeczności i jej 
zdolności do współdziałania i wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 
na potrzeby własne i zintegrowane rynki energii elektrycznej. 
Zwiększenie wykorzystania OZE w sektorze publicznym i prywatnym 
powiązane jest natomiast z powołaniem na poziomie międzygminnym  
(do 5 jst) klastra energii.  
 

✓ 50.000 zł – z przeznaczeniem na zwiększenie środków finansowych  
na zadanie „Minimalizacja negatywnych skutków pandemii Covid-19, 
poprzez poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców Gminy 
Strzelce Opolskie, dzięki wzbogaceniu oferty sportowo-rekreacyjnej 
MOSiR w Strzelcach Opolskich: przebudowa zaplecza 
gastronomicznego na saunarium z atrakcjami wodnymi”. 
 Najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu na wykonanie 
powyższego zadania opiewa na kwotę 449.565,00, natomiast w budżecie 
gminy na zadanie zabezpieczono środki w wysokości 400.000,00 zł.                     
Stąd niedobór środków na ten cel w wysokości 49.565 zł.  

 

6) Zarządzenie nr 236/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia  
24 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 

Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 80.456,00 zł. 
Powyższe stanowi skutek przyznania Gminie środków z Funduszu 
Pomocy, przeznaczonych na realizację zadań związanych z pomocą 
obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa.  

7) Zarządzenie Nr 237/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia  
24 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku  
ze zmianą dotacji celowych. Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu 
gminy o kwotę 265.986,00 zł, co stanowi skutek przyznanych gminie 
dotacji:  

 
 



KWOTA 
DOTACJI 

(PLN) 

PRZEZNACZENIE 

786,00 środki przeznaczone na realizację zadań związanych                          
z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających  
z ustawy o Karcie Dużej Rodziny  
 

265.200,00 środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków 
osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania 
realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty 
dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym  
 

20.000,00 dotacja na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – 
programu polegającego na przygotowaniu                                       
i przeprowadzeniu w roku 2022 wycieczek szkolnych 
związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi 
wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki. 

285.986,00 OGÓŁEM 

 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
 

 

TERMIN 
SKŁADANIA 

OFERT 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

16-09-2022 Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach 
zadania „Budowa domu przedpogrzebowego na 
cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach 
Opolskich”. 
     Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru nad 
budową domu przedpogrzebowego na cmentarzu 
komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich, 
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 
W postępowaniu uczestniczyło 5 firm: 
1) M5 Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Mateusz Sinicki, 

Niemodlin, 157 900,00 zł,  
2) best4.dom nieruchomości Franciszek Dezor, Opole 

36 285,00 zł,  
3) Zarządzanie Projektami Łukasz Baryła Krośniewice, 

84 870,00 zł,  
4) ATIN Usługi Techniczne w Budownictwie Kołodziej Piotr, 

Stary Ujazd, 88 560,00 zł,  



5) P.P.H.U. „J. STARAK” Jacek Starak, Pilchowice,               
42 465,00 zł,  

 
Najkorzystniejszą ofertę z ceną 36 285,00 zł złożyła firma 
best4.dom nieruchomości Franciszek Dezor. 
Oferta przyjęta została do realizacji – w dniu  
18 października miało miejsce podpisanie umowy  
z wybranym wykonawcą. 

14-10-2022 Minimalizacja negatywnych skutków pandemii Covid-19 
poprzez poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców 
Gminy Strzelce Opolskie dzięki wzbogaceniu oferty 
sportowo-rekreacyjnej MOSiR w Strzelcach Opolskich: 
przebudowa zaplecza gastronomicznego na saunarium 
z atrakcjami wodnymi etap I 
     Przedmiotem zamówienia jest pierwszy etap przebudowy 
zaplecza gastronomicznego na saunarium z atrakcjami 
wodnymi w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Strzelcach 
Opolskich. W postępowaniu ofertę złożyła 1 firma - Usługi 
Ogólnobudowlane Joachim Spyra z Błotnicy Strzeleckiej, 
która zaoferowała wykonanie zadanie za cenę 449 565 zł. 
Oferta przyjęta została do realizacji – w dniu 25 października 
podpisana została umowa z wybranym wykonawcą. 

 

 

INWESTYCJE  
 

ZADANIA W REALIZACJI 

• „Odwodnienie ulicy Kopernika w Suchej” - w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej.  
Wykonawcą zadania jest Biuro Projektów I. W. K. Proj. Mirosław Brzeziński  
z Opola.   
Umowna wartość zadania wynosi 9 840,00zł brutto. 

• „Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Strzelce Opolskie – 
termomodernizacja hali sportowej przy Placu Żeromskiego 5A                            
w Strzelcach Opolskich” – wykonawcą zadania jest firma Roman Sprancel 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STYL” z siedzibą w Osieku.  

Wartość inwestycji została określona na kwotę 1 175 825,10 zł.  

W ramach zadania zostanie docieplony dach budynku, wymieniona 
zostanie instalacja odgromowa, stolarka okienna i drzwiowa, 
docieplone zostaną wszystkie ściany budynku łącznie z wykonaniem 
izolacji pionowej i tynku elewacji. Zamontowany zostanie także 
podnośnik dla osób niepełnosprawnych.  



• „Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Strzelce Opolskie – 
rewitalizacja „Ogródka Jordanowskiego”, w szczególności zakup                             
i montaż wyposażenia (elementów placu zabaw)”. 

Wykonawcą zadania jest firma PPHU FACTOR Jolanta Gergont, Węgry. 

Umowna wartość zadania wynosi 321 500,00 zł.  

W ramach zadania zdemontowane zostaną istniejące na placu urządzenia 
oraz zamontowane zostaną nowe urządzenia zabawowe.  

• „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach 
Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje M" - etap II (budynek 
nr 1 i 2) – wykonawcą zadania jest Konsorcjum:  

1. INVEST-BUD Kompleksowa Realizacja Inwestycji Patryk Moszek,  
2. „WEMA” Kompleksowe Roboty Budowlane i Wykończeniowe Józef 

Moszek (ul. Młyńska 10; 47-20 8 Pokrzywnica). 
Wartość zadania wynosi: 

− 8 991 000,00 zł – budynek nr 1 

− 10 000 000,00 zł – budynek nr 2. 

Na budynku nr 1 rozpoczęto wykonywanie stropów nad piwnicami – 
trwa przygotowanie do ich betonowania na 1-szej sekcji budynku.  

Wykonano fundamenty oraz podkłady betonowe na budynku nr 2, trwa 
wyprowadzanie zbrojenia pod ściany piwniczne i trzpienie.  
Rozpoczęto również montaż szalunków. 

• „Rozbudowa ul. Polnej i budowa ul. Pogodnej w Strzelcach Opolskich - 
opracowanie dokumentacji projektowej” – zadanie zrealizuje Pracownia 
Projektowo Konstrukcyjno-Inżynieryjna Bronisław Waluga z Rudy Śląskiej. 
Wartość dokumentacji projektowej została określona na 85 997,00 zł.  
Zakres rzeczowy planowany do objęcia opracowaniem: 
1) ul. Pogodna – na całej długości, 
2) ul. Polna – na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowowiejską  

do skrzyżowania z ul. Pogodną. 

• „Remonty awaryjne chodników” – wartość zadania wynosi  
do 70 000 złotych.  

Wykonawcą zadania, w ramach którego usuwane są uszkodzenia 
występujące na gminnych chodnikach jest firma FUH „KARO” Roman 
Mrowiec z Kadłubca.  

• „Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe” – wykonawcą 
zadania jest firma RAFALIN Sp. z o. o. Sp. K. z Blachowni.  

Umowna wartość planowanych do wykonania robót wynosi 480 000 złotych. 
Remonty cząstkowe wykonano w sołectwach Warmątowice, Błotnica 
Strzelecka, Kadłub, Ligota Dolna, Grodzisko, Sucha, Osiek, Kalinowice                                                    
i Rozmierz, ogółem około 1200 m2. 



• „Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – zakup tłucznia” – 
umowna wartość dostarczonego materiału wynosi do 140 000 złotych. 
Zadanie wykonuje firma P.H.U. BEN-BUD Beniamin Hurek z Suchej. 

• „Remonty dróg wewnętrznych” – zadanie obejmuje remont dróg 
wewnętrznych na terenie gminy Strzelce Opolskie.  

Umowna wartość zadania wynosi do 50 000 zł, a wykonawcą robót jest firma 
„RAFALIN” Sp. z o.o., Spółka komandytowa z siedzibą w Blachowni. 

• „Ścinka poboczy” – umowna wartość zadania wynosi 30 000 złotych.  
Wykonawcą zadania jest  P.H.U. BEN-BUD Beniamin Hurek z Suchej. 

• „Przeglądy okresowe dróg” – wykonawcą zadania jest Biuro Badawczo - 
Projektowe Budownictwa Komunikacyjnego „TRANSCOMP” Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie.  

Zadanie polega na przeprowadzeniu przeglądów okresowych dróg gminnych 
na terenie Gminy Strzelce Opolskie. Wartość zawartej umowy to 24 600,00 
zł. 

• „Budowa drogi gminnej na działkach 5152/1, 5152/12, 5145/2, 4994/102 
oraz 4994/89 w Strzelcach Opolskich” (droga w rejonie ul. Kazimierza 
Wielkiego w Strzelcach Opolskich) – przeznaczona kwota na zadanie  
to 592 860 złotych.  

Wykonawcą zadania jest firma TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o. z siedzibą 
w Jaryszowie.  

W ramach zadania wykonany zostanie odcinek drogi o długości 135 m, 
szerokości 5,4 m z ciągiem pieszo – rowerowym o szerokości 3 m oraz 
oświetleniem typu LED w ilości 6 sztuk.  

W pasie drogowym zostanie także zlokalizowany kanał technologiczny.  

• „Poprawa bezpieczeństwa i estetyki wsi (chodnik przy ul. Wyzwolenia                      
w Rozmierzy)” - wykonawcą zadania realizowanego w ramach środków 
finansowych Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rozmierz jest FUH „KaRo” 
Roman Mrowiec z siedzibą w Kadłubcu. Przeznaczona kwota na zadanie 
to 14 000,00 zł.  

W ramach zadania powstanie chodnik z kostki brukowej betonowej na 
podbudowie z tłucznia kamiennego o powierzchni 56,70 m2. 

• „Oznakowanie pionowe dróg gminnych” – wartość zadania wynosi  
do 55 000 złotych.  

Wykonawcą zadania, w ramach którego realizowane jest oznakowanie 
pionowe dróg gminnych jest Zakład Remontowo Budowlany Artur Jureczko  
z Jemielnicy.  

• „Utrzymanie gminnych systemów odprowadzania wód opadowych                        
i roztopowych - czyszczenie wpustów ulicznych” – wykonawcą zadania 
jest P.H.U. BEN-BUD Hurek Beniamin z siedzibą w Suchej.  

Wartość zadania została ustalona na kwotę 66 000 zł.  

Odebrane zostały prace związane z pierwszym czyszczeniem - 1127 
wpustów ulicznych za łączną kwotę 27 611,50 zł.  



Termin drugiego czyszczenia wpustów uzgodniony zostanie  
z wykonawcą po spoczynku fenologicznym roślin. 

• „Rozbudowa Systemu Informacji Miejskiej w Gminie Strzelce Opolskie” 
– wykonawcą prac jest Zakład Remontowo-Budowlany Artur Jureczko  
z siedzibą w Jemielnicy za kwotę 17 662,80 zł.  

Rozpoczęto prace związane z montażem nowego oznakowania oraz 
wymianą nieczytelnych lub uszkodzonych tablic z nazwami ulic.  

W ramach zadania posadowione zostają 20 słupki, zamontowane 32 nowe 
tablice określające nazwy ulic, a także odtworzone zostaną 38 tablice 
z nieczytelnymi nazwami ulic. 

• „Eksploatacja oświetlenia będącego na stanie gminy Strzelce Opolskie” 
– zadanie realizuje Zakład Elektro-Instalacyjny Siwiec-Kokoszka S.C.  
ze Strzelec Opolskich. W ramach zadania w miarę występujących potrzeb 
naprawiane będą punkty świetlne będące własnością Gminy Strzelce 
Opolskie. 

• „Oświetlenie ulicy Makowej w Strzelcach Opolskich” - w zakresie 
opracowania dokumentacji projektowej.  

Wykonawcą zadania jest Zakład Usług Inwestycyjnych Mirosław Kostyra 
z Szymiszowa.  

Umowna wartość zadania wynosi 4 600,00 zł. 

• „Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego ul. Olszowskiej                                
w Warmątowicach” – wykonawcą zadania realizowanego w ramach 
funduszu sołeckiego jest Zakład Usług Elektrycznych Wojciech Hyliński                       
ze Zdzieszowic.  

Umowna wartość zadania, w ramach którego zamontowany zostanie jeden 
punkt świetlny wraz z układem pomiarowym wyniesie 11 808,00 zł. 

• „Wykonanie instalacji oświetleniowej na łączniku między ulicami Leśną 
i Wiejską w Ligocie Górnej”. 

Wykonawcą zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego jest firma 
ELEKTRIN Instalatorstwo Elektryczne Tomasz Froń z Leśnicy.  

Umowna wartość zadania w ramach którego zamontowany zostanie jeden 
punkt świetlny, wraz z układem pomiarowym wyniesie 9 850,00 zł. 

• „Poprawa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Dziewkowice” – 
wykonawcą zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego jest 
Zakład Usług Elektrycznych Wojciech Hyliński ze Zdzieszowic.  

Umowna wartość zadania, w ramach którego zamontowany zostanie jeden 
punkt świetlny w ciągu ul. Krótkiej w Dziewkowicach wyniesie 
6 000,00 zł. 

• „Usuwanie skutków nawalnych deszczy – odtworzenie zjazdu na 
posesję przy ul. Wiejskiej 22 w Niwkach” – wykonawcą zadania jest firma 
PHU „BEN-BUD” Beniamin Hurek z Suchej za kwotę 21 500,00 zł.  



Zakres robót obejmuje wymianę uszkodzonego przepustu, wykonanie 
nawierzchni zjazdu a także oczyszczenie odcinka rowu 
odwadniającego. 

Zadania zakończone 

• „Przeglądy okresowe obiektów inżynierskich” - wykonawcą zadania  
było PPHU „MAXDROGI” z siedzibą w Bielsku-Białej za kwotę 13 407,00 zł. 

• „Zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian piwnic budynku 
mieszkalnego przy ulicy Bocznicowej 6 w Strzelcach Opolskich” – 
wykonawcą dokumentacji technicznej za kwotę 36 900,00 zł  
było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Konstrukcyjne Jan Kostorz z Tychów.  

• „Oświetlenie zjazdu z publicznej drogi powiatowej ul. Dziewkowickiej               
na drogę wewnętrzną ul. Skalną w Strzelcach Opolskich – opracowanie 
dokumentacji projektowej” – projekt opracowało  Biuro Inżynierskie Marcin 
Smardz z Opola.  

Wartość wykonanej dokumentacji wynosi 3 444 zł. 

• „Przebudowa i rozbudowa ulicy Barwinek do posesji 12, 12a i 12b w m. 
Kadłub” – dokumentację projektową opracowało Biuro Rachunkowo-
Projektowe „GROSIK” Agnieszka Niedźwiedź.  

Wartość zadania wyniosła 9 163,00 zł. 

• „Usuwanie skutków nawalnych deszczy – odtworzenie nawierzchni 
drogi transportu rolnego w Niwkach – droga do Poznowic” – zadanie 
wykonała firma FUH „KaRo” Roman Mrowiec z siedzibą w miejscowości 
Kadłubiec. Wartość umowna zadania wynosiła 17 220 złotych.  

W ramach zadania wykonano remont nawierzchni tłuczniowej na 
długości 400mb (ok. 1600 m2). 

• „Poprawa odwodnienia sołectwa Suche Łany” [fun. soł. Suche Łany] – 
wykonawcą zadania była firma AGROTECH Roman Cytera ze Strzelec 
Opolskich. Wartość udzielonego zamówienia, w ramach którego odmulono 
rów, wyprofilowano skarpy a także zamontowano bariery zabezpieczające 
wyniosła 32 000 zł. 

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  
 

 
PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI: 

 

TERMIN  
PRZETARGU 

PRZEDMIOT PRZETARGU  
 

18.10.2022 I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gminnej położonej w Kadłubie, obejmującej działkę  
nr 724/2 z mapy 4 o pow. 0,0388ha. 
 



Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kadłub, 
działka nr 724/2 stanowi drogę wewnętrzną.  
Ww. działka pełni funkcję drogi dojazdowej do przyległych 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w związku 
z czym przetarg został ograniczony do właścicieli 
sąsiednich nieruchomości stanowiących działki nr 722, nr 
723, nr 1397/6  i nr 1397/7.  
 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 14.000 zł.  
Zbycie przedmiotowej działki zwolnione jest z podatku VAT 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r.                       
o podatku od towarów i usług. 
     W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu  
o przetargu  wadium w wymaganej wysokości wpłacili 
Państwo Adam i Iwona Langer zamieszkali w Kadłubie przy 
ul. Wolności 10, który również zgłosił swoje uczestnictwo                            
w przetargu jako osoby uprawnione.  
W wyniki przeprowadzonego przetargu, Państwo Iwona  
i Adam Langer, uznani zostali za nabywców 
nieruchomości za cenę 14.200 zł brutto.  

24.10.2022 III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach 
Opolskich przy ul. Okrężnej, obejmującej działkę                        
nr 4423/1 z mapy 21 o pow. 0,0509ha.  
Na podstawie obowiązującego „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta 
Strzelce Opolskie – w rejonie Nowej Wsi”, nieruchomość 
znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.  
Zabudowa przedmiotowej działki może być utrudniona                        
z uwagi na niewielką powierzchnię, przebieg linii zabudowy, 
sąsiedztwo linii kolejowej oraz istniejących w jej granicach                
i na działce sąsiedniej urządzeń sieci elektroenergetycznej.  
Przez działkę nr 4423/1 przechodzi elektroenergetyczna 
podziemna sieć kablowa wysokiego napięcia, które nie 
stanowi części składowej nieruchomości zgodnie z art. 49 Kc.  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 40.000zł 
netto ( +23% VAT).  
Z uwagi na brak zainteresowanych nabyciem 
nieruchomości, przetarg zakończył się wynikiem 
negatywnym. 
 

PRZETARGI OGŁOSZONE 
 

DATA 
PRZETARGU 

PRZEDMIOT PRZETARGU 



24.11.2022 I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gminnej położonej w Szymiszowie. 
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość obejmująca 
działkę nr 585/15 z mapy 3 o pow. 2,4780ha. 
Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów 
– Wieś”, działka nr 585/15 znajduje się na terenie 
oznaczonym jako teren gospodarowania odpadami,                   
dla którego obowiązuje przeznaczenie podstawowe - 
składowisko odpadów w rozumieniu przepisów 
odrębnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi.  
Dojście i dojazd do działki nr 585/15 zapewniony będzie 
poprzez ustanowienie odpłatnej i na czas nieokreślony 
służebności drogi koniecznej polegającej na prawie 
przechodu i przejazdu przez grunt o pow. 0,2470ha 
stanowiący geodezyjnie niewydzieloną część działki będącej 
własnością gminy Strzelce Opolskie, oznaczonej nr 585/13,  
na rzecz każdoczesnych właścicieli lub posiadaczy działki                    
nr 585/15. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 
5.000.000 zł. (+23% VAT). 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi przy zachowaniu 
następujących kryteriów:  
a) oferowana cena - 70 pkt,  
b) sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny                           

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – 20pkt.  

c) termin realizacji prac inwestycyjnych - 10pkt.  
Zgodnie z art. 596 k.c. zastrzega się na rzecz Gminy 
umowne prawo pierwokupu nieruchomości będącej 
przedmiotem przetargu na okres 5 lat od dnia 
niezrealizowania inwestycji według harmonogramu 
realizacji inwestycji złożonego wraz z ofertą lub prawo 
odkupu w rozumieniu art. 593 k.c.  
Wykonanie realizacji inwestycji w terminach wynikających                        
z przedstawionego w ofercie harmonogramu zabezpieczone 
będzie karą umowną w kwocie 5.000.000 zł. Księga wieczysta 
sprzedawanej nieruchomości zostanie obciążona hipoteką 
zwykłą do kwoty 5.000.000 zł, jako zabezpieczenie zapłaty 
kary umownej.  

28.11.2022 
 
 
 

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
niezabudowanej działki gminnej nr 58/2 z mapy 1 o pow. 
8,5493ha, położonej w Brzezinie. 
Na podstawie obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie 
we wsi Brzezina, działka nr 58/2 znajduje się na obszarze 
oznaczonym, jako teren obiektów produkcyjnych, składów               



i magazynów. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 
4.000.000 zł netto (+23%VAT). 

29.11.2022 II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach 
Opolskich przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26. 
Nieruchomość obejmuje działkę nr 1149 z mapy 6 o pow. 
0,1680ha zabudowaną budynkiem byłego przedszkola                
o powierzchni całkowitej 533m² oraz niezabudowane działki 
nr 1148/1 z mapy 6 o pow. 0,0846ha i nr 1148/2 z mapy 6                
o pow. 0,0269ha.  
Na działce nr 1149 znajduje się obiekt ujęty w Gminnej 
Ewidencji Zabytków jako WILLA nr karty 57/1320, objęty 
ochroną konserwatorską na mocy ustaleń planu.  
Wszystkie działki przeznaczone do sprzedaży znajdują się w 
strefie „B”- ochrony konserwatorskiej dóbr kultury i elementów 
zabytkowych.  
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie, 
podstawowym przeznaczeniem dla tego terenu są usługi 
oświaty, sportu i rekreacji, szkoła i przedszkola, 
natomiast równorzędne przeznaczenie to: usługi 
nieuciążliwe, usługi użyteczności publicznej  
oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.000.000 zł.  
Sprzedaż działki zabudowanej zwolniona jest od podatku 
VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów                
i usług, natomiast sprzedaż niezabudowanych działek nastąpi 
z obowiązkiem zapłaty podatku VAT w wysokości 23%.  

 
➢ Wynikiem negatywnym, z uwagi na brak zainteresowanych, zakończył 

się przeprowadzony w dniu 18 października IV przetarg ustny 
nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Strzelcach 
Opolskich przy Rynku 14. Przedmiot  przetargu stanowił lokal użytkowy 
położony na parterze budynku o ogólnej powierzchni użytkowej 165,36 m2 
wraz z przynależną piwnicą o pow. 35,23 m2 . Wywoławcza miesięczna 
stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu wynosiła 20 zł + 
23% VAT. W lokalu może być prowadzona działalność handlowo-
usługowa niekolidująca z funkcją mieszkaniową, z wyłączeniem 
sprzedaży odzieży używanej.  

 
 

ROLNICTWO 
 

 

REALIZACJA ZADAŃ W SOŁECTWACH 
✓ Zakończono i rozliczono zadanie polegające na modernizacji rowu  

w Rożniątowie – wartość zadania, które realizowane było w ramach 



funduszu sołeckiego wyniosła 32 000,00 zł, wykonawcą była firma DAVID  
z Osieka. 

✓ W trakcie realizacji jest dostawa sprzętów oraz urządzeń do ćwiczeń na 
teren rekreacyjny w Błotnicy Strzeleckiej – zadanie realizowane w ramach 
funduszu sołeckiego, wartość 24 330,39 zł.  

✓ W trakcie realizacji jest budowa wiaty w sołectwie Grodzisko – zadanie 
realizowane w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego oraz funduszu 
sołeckiego na łączną kwotę 65 000,00 zł, 

✓ Toczą się również postępowania, których przedmiotem jest dostawa 
towarów i usług związanych z realizacją w 9 sołectwach. 
Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. 

PROGRAMY DOTACYJNE 

„Ciepłe mieszkanie”  

Rozpoczęto działania, których celem jest zbadanie potencjału programu  
„Ciepłe Mieszkanie”.  
Program jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli lokali 
mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu 
ogrzewania, korzystających z indywidualnego źródła ciepła na paliwo 
stałe. Mieszkańcy spełniający m in. ten podstawowy warunek, będą mogli 
się starać o uzyskanie dofinansowania.  
Opracowano ankietę, którą mieszkańcy mogą złożyć w punkcie-konsultacyjno-
informacyjnym, wyrażając chęć uczestnictwa w programie.  
Powyższe pozwoli na określenie liczby beneficjentów oraz rodzaju 
oczekiwanego wsparcia. Będzie to również podstawa do wystąpienia 
o  dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
„Czyste Powietrze” 
Nadal dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszy się działalność 
Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego „Czyste Powietrze”.  
W opublikowanym rankingu dot. realizacji programu w gminach 
województwa opolskiego, Gmina Strzelce Opolskie znalazła się na 3 
miejscu. Od początku istnienia programu tj. od 2018 roku, do końca 
września 2022 mieszkańcy Gminy Strzelce Opolskie uzyskali 
dofinansowanie w łącznej kwocie 3 852 553,45 zł.  
 



 

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku. Średnia dzienna ilość porad 
udzielanych w punkcie osobiście, wynosi 9. Najliczniejsze są jednak konsultacje 
telefoniczne.  

„LIFE” 

Podpisany został aneks dotyczący realizacji programu LIFE, przedłużający 
okres obowiązkowego zatrudnienia Gminnego Koordynatora Programu 
Ochrony Powierza z 12 do 15 miesięcy. Na ten cel zostały przekazane 



dodatkowe środki w kwocie: 3 720 €. Przedłużono tym samym czas trwania 
projektu do 31.12.2023 r. 

„Oddychaj bez smogu” 
W trakcie realizacji jest V edycja gminnego programu „Oddychaj bez smogu”. 
Zgodnie z regulaminem do każdej wymiany nieefektywnego źródła ciepła 
beneficjent może otrzymać do 3 tys. zł. Program również cieszy się 
zainteresowaniem o czym świadczy złożenie przez mieszkańców 70 wniosków. 
Nabór został zakończony i trwają rozliczenia wykonanych już inwestycji. 
Do tej pory wydatkowano 57 000,00 zł.  

„Zatrzymać smog II” 

W trakcie realizacji jest program współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020 oraz budżetu gminy Strzelce Opolskie.  
Po przeprowadzeniu korekt do wniosku i uzyskaniu zgody na realizację 
kolejnych 20 inwestycji z terminem do końca listopada 2022 roku, 
podpisano umowy z mieszkańcami i czekamy na efekty realizacji.  

PROGRAM USUWANIA AZBESTU 

 

Gmina Strzelce Opolskie na mocy umowy z firmą Logistyka Odpadów-
Realizacje Sp. z o.o. z Bielska-Białej zrealizowała zadanie                                                
pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce 
Opolskie w roku 2022”.Łączenie od mieszkańców odebrano 65 ton odpadów 
azbestowych. Trwa okres rozliczeniowy z firmą oraz wnioskowanie do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej o zwrot kosztów w wysokości 40% poniesionych wydatków. 

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW 

Zakończył się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków, która ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł 
ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. 
Mieszkańcy który nie dotrzymali terminu na realizację obowiązku do końca 
czerwca, wciąż uzupełniają zaległości.    

Wszystkie złożone w Urzędzie deklaracje wprowadzone zostały  
do systemu, co umożliwia zarówno zakup węgla bezpośrednio  
w spółkach węglowych, jak i ubieganie się o należne dodatki w Ośrodku 
Pomocy Społecznej.  

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE 

Numeracja porządkowa budynków i nazw ulic: 



✓ Zakończono procedurę związaną ze zmianą przebiegu ul. Makowej                   
w Strzelcach Opolskich. Nowy przebieg ulicy obowiązuje od 21 października 
2022 r.  
 

✓ Wszczęto procedurę zmiany przebiegu ulic: Konwaliowej, Chabrowej, 
Stokrotkowej i Pogodnej w Strzelcach Opolskich. 

✓ Wszczęto procedurę nadania nazw dla dwóch ulic w Strzelcach Opolskich. 
Jedna z ulic położona jest rejonie ul. Mieszka I, druga w rejonie                                   
ul. Euzebiusza Ferta. 

✓ W okresie objętym sprawozdaniem, na terenie gminy nadano 2 numery 
porządkowe dla budynków.  

Dzierżawa  

Prowadzone jest postępowanie w sprawie kontynuacji umów dzierżawy 
sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz dzierżawy 
nieruchomości gminnych zabudowanych przepompowniami ścieków.  

Decyzje środowiskowe: 

W trakcie realizacji pozostają postępowania administracyjne w zakresie 
środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć: 

✓ instalacja do przetwarzania odpadów (tworzyw sztucznych).  
Na wniosek Coroflex Poland Sp. z o.o. Sp. k. rozpoczęto procedurę w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nałożono obowiązek 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

✓ poszerzenie działalności w ramach firmy Intersilesia McBride.  
Zakończono postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie. Wydano 
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

✓ budowa do 15 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 15MW wraz  
z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Rozmierz. 
Wszczęto postępowanie w przedmiotowej sprawie oraz wystąpiono                                    
o wymagane przepisami prawa opinie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Opolu, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej                     
w Strzelcach Opolskich oraz Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Wycinki drzew i utrzymanie terenów zielonych: 
✓ Wydano 2 decyzje administracyjne na usunięcie drzew. 
✓ Wpłynęło 10 wniosków i zgłoszeń dot. zamiaru usunięcia drzew. 
✓ Obserwowane jest wzmożone zainteresowanie wycinkami drzew z posesji 

prywatnych, w związku ze zbliżającą się zimą.  
✓ Zakończono zadanie polegające na koszeniu gminnych rowów 

melioracyjnych oraz trzecie koszenie poboczy dróg gminnych.  
Wykonawcą usługi jest firma Karo pana Romana Mrowca z Kadłubca.  

✓ W trakcie realizacji jest zadanie polegające na prowadzeniu prac 
porządkowych i usunięciu 27 szt. drzew na drodze do wieży Ischl.  



 

REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH I PROMOCJI  
 

 
➢ Pozytywnie kształtuje się w powiecie strzeleckim stopa bezrobocia.  

STOPA BEZROBOCIA W POWIATACH WOJ. OPOLSKIEGO,  

NA KONIEC WRZEŚNIA 2022 R. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W gminie Strzelce Opolskie liczba bezrobotnych wynosi 482,  

tj. o 76 osób mniej niż rok temu.  
Opr. Referat RSS wg danych WUP. Stan na 25 października 2022 r.  

➢ 24 października na Politechnice Opolskiej odbyło się II Forum Rozwoju 
Regionalnego, zorganizowane przez zarządy stref ekonomicznych - 

powiat Stopa bezrobocia 

brzeski  7,7% 

głubczycki 8,3% 

kędzierzyńsko-kozielski  6,7% 

kluczborski 6,3% 

krapkowicki 4,9% 

namysłowski  8,8% 

nyski  7,1% 

oleski 4,0% 

opolski  5,8% 

prudnicki 8,5% 

strzelecki  3,8% 

 

MIASTO OPOLE    3,1% 

WOJEWÓDZTWO 
OPOLSKIE 

5,6% 

POLSKA 5,1% 



Wałbrzyskiej i Katowickiej, pod patronatem opolskiego posła  
Marcina Ociepy.  

W panelach poświęconych gospodarce, innowacjom oraz współpracy 
biznesu z nauką uczestniczył Henryk Czempiel z Referatu Spraw 
Społecznych i Promocji. Podczas otwarcia Forum wręczano ministerialne 
odznaki za wkład w regionalny rozwój gospodarki oraz turystyki. W drugiej z 
wymienionych dziedzin wiceminister Sportu i Turystyki uhonorował m.in. 
Ryszarda Makowieckiego – twórcę Muzeum Sztuki Sakralnej w Ligocie 
Dolnej. 

 

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE  
 

 

➢ W dniach 10 października - 8 listopada 2022 r. wyłożony jest do 
publicznego wglądu projekt „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kadłub”,  
wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko.  
Z projektem planu można zapoznać się w siedzibie urzędu (pokój nr 25 - Biuro 
Architekta Miejskiego) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich pod adresem 
www.bip.strzelceopolskie.pl. Uwagi do projektu planu można wnosić w 
formie papierowej lub w formie elektronicznej w nieprzekraczalnym w 
terminie do dnia 22 listopada 2022 r. 

➢ Po dłuższym okresie niefunkcjonowania udostępniony został System 
Informacji Przestrzennej pod nowym adresem: sip.umstrzelce.pl. 

 

 

OŚWIATA 
 

 
 
➢ 11 października 2022 roku w Strzeleckim Ośrodku Kultury odbyły się 

gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej.  
Podczas uroczystości, w uznaniu szczególnych osiągnięć dydaktyczno-
wychowawczych oraz opiekuńczych Nagrodami Burmistrza  
uhonorowani zostali nauczycieli oraz kadra kierownicza jednostek 
oświatowych.  
Nagrody otrzymali:  

1. Sabina Knopik nauczycielka PSP nr 1 w Strzelcach Op. 
2. Ewa Raczyńska nauczycielka PSP nr 4 w Strzelcach Op. 
3. Kinga Lechowicz-Dudziak nauczycielka PSP Nr 7 w Strzelcach Op. 
4. Alina Koj nauczycielka ZPO w Kadłubie, 
5. Edyta Malecko nauczycielka ZPO w Błotnicy Strzeleckiej, 
6. Aneta Czarny dyrektor PSP nr 4 w Strzelcach Op. 
7. Wioletta Myśliwy dyrektor ZPO w Kadłubie,  

http://www.bip.strzelceopolskie.pl/


8. Jacek Łukaszczyk PSP nr 1 w Strzelcach Op. 
 

W gronie nagrodzonych znaleźli się również nauczyciele, którzy 
organizowali zajęcia języka polskiego dla uchodźców  z Ukrainy - osób 
dorosłych, które po 24 lutego znalazły schronienie na terenie naszej 
gminy. Nagrodzeni nauczyciele to: 
1. Małgorzata Barć nauczycielka PSP nr 1 w Strzelcach Opolskich, 
2. Joanna Szczużewska-Kryszyn nauczycielka PSP nr 4 w Strzelcach 

Opolskich,  
3. Bożena Łacna nauczycielka PSP nr 7 w Strzelcach Opolskich, 
4. Agnieszka Sobczyk nauczycielka ZPO w Błotnicy Strzeleckiej. 

 
Za najlepsze wyniki z egzaminu ósmoklasisty wśród szkół gminy 

Strzelce Opolskie nagrody otrzymały PSP nr 7 w Strzelcach Opolskich 
oraz PSP w Kadłubie. 

 
➢ 20 października w Oleśnie odbyła się gala Opolskiego Kuratora Oświaty 

z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której wręczono medale  
i odznaczenia.    
Z naszej gminy wyróżnieni zostali: 

 
▪ Srebrny Krzyż Zasługi: 
- p. Krystyna Drzyzga z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Strzelcach 

Opolskich, 
 
▪ Złoty Medal za Długoletnią Służbę: 
- p. Ewa Bukowska z Przedszkola Publicznego nr 9 w Strzelcach Opolskich, 
- p. Łucja Lipok z Przedszkola Publicznego nr 9 w Strzelcach Opolskich, 
- p. Marek Szproch z Publicznej Szkoły Podstawowej w Szymiszowie, 
- p. Brygida Hadelko z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelcach 

Opolskich, 
 
▪ Srebrny Medal za Długoletnią Służbę: 
- p. Lucyna Olejnik z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelcach 

Opolskich, 
- p. Agnieszka Strzałek z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelcach 

Opolskich, 
 
▪ Brązowy Medal za Długoletnią Służbę: 
- p. Ewa Stanuch-Dyduch z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelcach 

Opolskich 
 
▪ Medal Komisji Edukacji Narodowej: 
- Damian Obrusznik z Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek, 
- p. Jan Jacheć z Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek, 
- p. Maria Chudala z Przedszkola Publicznego nr 4 w Strzelcach Opolskich, 



- p. Beata Kaliciak z Przedszkola Publicznego nr 5 w Strzelcach Opolskich, 
- p. Joanna Kmiecik z Zespołu Placówek Oświatowych w Dziewkowicach. 

 
➢ 12 października 2022 podpisano umowę na rewaloryzację budynku 

dawnego przedszkola w Dziewkowicach.   
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Ogólnobudowlane Spyra 
Joachim z Błotnicy Strzeleckiej z ceną brutto 1.195.500 zł.  
Budynek ma być udostępniony szkole i społeczności lokalnej od 1 września 
2023 r. Na to zadanie lokalna społeczność Dziewkowic, przy wsparciu gminy 
Strzelce Opolskie pozyskała 1 mln zł, w ramach Konkursu Fundacji Most the 
Most „Nasz Zabytek”. 
 

➢ 26 września, szkoła w Rozmierce wspólnie ze Stowarzyszeniem                                   
Na Rzecz Rozwoju Wsi Rozmierka „Nasza Rozmierka” podsumowały                                    
projekt współfinasowany ze środków Samorządu Województwa 
Opolskiego pt. „Z Odnową Wsi za pan brat, uczniowie poznają wiejski 
świat”. W ramach projektu zakupiono dla szkoły sześciokąt wielofunkcyjny 
oraz stolik do gry w szachy. Wartość zadania około 10 000 zł 
W podsumowaniu wzięli udział uczniowie kl. I-III oraz zaproszeni uczniowie                           
z zaprzyjaźnionej szkoły z Chechła.  
Odbyły się gry i zabawy oraz występy uczniów.  

 
➢ Sukcesy odnoszą uczniowie PSP Nr 4 w Strzelcach Op.:  
 

✓ Jacek Dombrowski uzyskał tytuł Prymus Opolszczyzny w kategorii 
– wiedza. Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego Prymus 
Opolszczyzny przyznawana jest uczniom osiągającym w danym roku 
szkolnym najwyższe wyniki w nauce oraz sukcesy w olimpiadach, 
konkursach, turniejach, przeglądach.  

✓ Franciszek Jarzembowski uzyskał tytuł Najlepszego Ucznia Powiatu 
Strzeleckiego 2021r. w kategorii Najlepszy Uczeń Szkoły 
Podstawowej. Nagroda przyznawana jest przez Powiat Strzelecki 
uczniom osiągającym najwyższe wyniki w nauce oraz sukcesy                                
w olimpiadach i konkursach.  

➢ 28 września 2022 r. drużyna Zespołu Placówek Oświatowych w Kadłubie 
(w składzie: Agata Badura, Alicja Szłapa i Kamil Muc) zajęła III miejsce  
w finale Terenowego Turnieju Ekologicznego „Annogórski Ekolog 
2022”, zorganizowanym przez Zespół Opolskich Parków 
Krajobrazowych. 

➢ 30 września 2022r. nauczyciele, uczniowie oraz rodzice z Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach Opolskich oraz Zespołu 
Placówek Oświatowych w Suchej wzięli udział w debacie „Szkoła bez 
ocen”, zorganizowanej przez Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie-
Koźlu.  

 

POMOC SPOŁECZNA 



 
➢ Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację zadań związanych  

z pomocą i wsparciem dla obywateli Ukrainy, którzy wyjechali ze 
swojego kraju ze względu na trwający tam konflikt zbrojny: 
✓ Dotychczas złożonych zostało 546 wniosków o świadczenie 300 zł. 

Świadczenie wypłacono na rzecz 929 osób, na kwotę 287.700 zł. 
✓ złożonych zostało 537 wniosków o świadczenie pieniężne  

za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.  
Kwota świadczenia, wynosi 40 zł za 1 osobę dziennie.  
Dotychczas wypłacona kwota świadczeń z tytułu zapewnienia 
zakwaterowania i wyżywienia wyniosła 2.684.160 zł.  

✓ Uchodźcy są głównie zakwaterowani w mieszkaniach i domach.  
prywatnych. 
W pomieszczeniach, pozostających w dyspozycji Gminy, aktualnie                         
3 osoby zakwaterowane są w budynku przy ul. Parafialnej 2  
oraz 5 osób w budynku mieszkań chronionych przy ul. Kard. 
Wyszyńskiego 10 w Strzelcach Opolskich. 

 
✓ W następstwie podpisanej w dniu 2 sierpnia br. pomiędzy 

Województwem Opolskim w imieniu którego działa Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Opolu a Gminą Strzelce Opolskie Umowy 
partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Solidarni z Ukrainą – 
pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” (w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014 – 2020, Oś Priorytetowa XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy 
w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju, 
Działanie 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą), podpisana umowa na 
przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania obejmującego 
utworzenie w budynku po szkole podstawowej w Szymiszowie przy 
ul. Wolności, 8 mieszkań dla migrantów wojennych z Ukrainy. 

 
 
➢ Od 18 sierpnia 2022 r. są przyjmowane wnioski o dodatek węglowy. 

Dotychczas zostało przyjętych 3.789 wniosków (stan na dzień 20 
października). Wypłacono do tej pory środki na ten cel w wys. 5 106 000,00 
zł (1702 wnioski) 

 
➢ Do 31 października 2022 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy. 

Dotychczas wpłynęły 1.823 wnioski. Kwota wypłaconych świadczeń 
wyniosła 1 087 051,97 zł. 

 
➢ Osoby ogrzewające swoje domy m.in. gazem LPG, peletem drzewnym, 

drewnem kawałkowym czy olejem opałowym – zgodnie z ustawą z dnia 
17 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych 
źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - otrzymają jednorazowe 
wsparcie finansowe w postaci dodatku.  



Dotychczas zostało przyjętych 388 wniosków (stan na 20 października) 
Powołana ustawa wprowadza także dopłaty dla ciepłownictwa 
systemowego. Ciepłownie otrzymają rekompensatę za zakup paliw 
grzewczych. Ochroną objęte będą mieszkania oraz podmioty wrażliwe m.in. 
szkoły, szpitale, żłobki, OSP. 

 
➢ W związku ze zbliżającym się okresem zimowym oraz aktualną sytuacją 

w kraju związaną z kosztami i trudnościami z zakupem opału, Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich dokonał analizy środowisk 
wiejskich.  

Ustalono co następuje: 

✓ Sołtysi Gminy Strzelce Opolskie po rozpoznaniu swoich środowisk 
lokalnych nie zgłaszają problemów u swoich mieszkańców                                
w zakresie braku opału na okres zimowy.  
Ustalono współpracę i stały kontakt z tym zakresie. 

✓ Pracownicy socjalni tut. Ośrodka dokonali analizy podległych 
środowisk, nawiązali kontakt z osobami/rodzinami, które corocznie 
korzystały z pomocy finansowej na zakup opału.  
Z dokonanych ustaleń wynika, iż osoby/rodziny te posiadają 
zabezpieczenie opału na okres zimowy w niewielkich ilościach, tj. 
1/2 lub 1 tony węgla, a ponadto również i drewna. Posiadanie 
niewielkiej ilości związane jest z dużymi kosztami zakupu opału.  
Osoby/rodziny oczekują na zmniejszenie cen na rynku, możliwość 
zakupu na stronie PGG lub możliwych innych rozwiązań proponowanych 
przez rząd/gminę. Oświadczyli także, iż zamierzają kupować opał 
sukcesywnie, w mniejszych ilościach. 

 

SPRAWY ROŻNE 
 

 
➢ W związku z istniejącą w kraju trudną sytuacją na rynku węgla: 

✓ w następstwie pisma otrzymanego 30 września 2022 r. ze spółki PGE 
Paliwa, wystosowane zostało zapytanie do Prezesa Strzeleckich 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Op. o możliwość 
zaangażowania kierowanej spółki w uzyskaniu zezwolenia  
na prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot węglowy. 

W dniu 11 października 2022 r. otrzymałem odpowiedź ze SWiK, z 
informacją, iż spółka popiera wszelkie inicjatywy udzielania pomocy 
mieszkańcom, jednak analiza zagadnienia jest bardzo złożona i wymaga 
rozpoznania ryzyk w obszarze dotychczas nieznanym pracownikom SWiK, 
gdyż zadanie to nie zostało przewidziane jako zadanie o charakterze 
użyteczności publicznej ani też w dokumentach powołujących lub 
powierzających Spółce określone w prawie zadania. Ponadto Spółka w 
piśmie zaznacza, że nie zatrudnia pracowników z odpowiednimi 
kwalifikacjami, którym mogłaby powierzyć specjalistyczne zadanie 



zakupu, oceny jakości i dystrybucji węgla oraz miejsc na legalne 
składowanie i magazynowanie paliw stałych.  
 

✓ W dniu 11 października 2022 r. wystąpiłem z zapytaniem do Członka 
Zarządu ds. Operacyjnych Energetyki Cieplnej Opolszczyzny SA – 
Pana Mirosława Romanowicza, o informację czy Energetyka Cieplna 
Opolszczyzny SA posiadająca swój oddział w Strzelcach Opolskich 
przy ul. Strzelców Bytomskich 88, może prowadzić w imieniu Gminy 
Strzelce Opolskie sprzedaż węgla dla naszych mieszkańców.  

Spółka ECO wyraziła chęć udostępnienia dla potrzeb sprzedaży węgla 
terenu strzeleckiego oddziału ZEC, jednak bez obsady kadrowej.  
 

✓ W dniu 21 października 2022 r. do Urzędu wpłynęła propozycja 
spółki SAM BUD ROL. Zgodnie z propozycją spółki:  
 
1. Gmina rezygnuje z realizacji programu sprzedaży preferencyjnej, co 

pozwoli innym podmiotom na zgłoszenie się do wykonania tego 
zadania. W takiej sytuacji przedmiotowa spółka zawarłaby umowę                                  
z importerem i w całości odpowiadała za proces sprzedaży.  
 

2. Gmina przystępuje do programu sprzedaży preferencyjnej i zawiera 
umowę z importerem na dostawy węgla.  
Spółka oferuje wówczas kompleksową usługę odbioru węgla od 
importera, przetransportowania do składu, magazynowania i obsługi 
klienta. Z kolei klientowi detalicznemu spółka jest w stanie zaoferować 
pakiet usług dodatkowych, takich jak: transport, workowanie, 
pakowanie do worków typu big-bag, itp.  
W takiej formie współpracy gmina kupuje i sprzedaje węgiel,  
a przedmiotowa spółka oferuje określoną usługę.  
Wynagrodzenie będzie wówczas pokryte z różnicy między ceną 
zakupu, a ceną sprzedaży .  

 
✓ W dniu 24 października 2022 r. skierowałem zapytanie dotyczące 

rozważenia propozycji współpracy w ramach dystrybucji węgla  
do podmiotów: 
- Ewpol Group Sp. z o.o. Sp. k. Adam Zawadzki w Szymiszowie, 
- PHU ESTLAD Skład Opału Strzelce Opolskie, 
- Wanda Skład Opału Wanda Legierska w Szymiszowie, 
- Translis. Sprzedaż Opału Henryk Lis w Strzelcach Opolskich.  
 
Wstępne warunki współpracy polegałyby na odbiorze zakupionego przez 
Gminę węgla ze wskazanego miejsca, transporcie do Strzelec Opolskich 
oraz jego dystrybucji uprawnionym mieszkańcom gminy w ustalonej przez  
Rząd cenie – maksymalnej 2 000 zł brutto. 
Na dzień dzisiejszy tylko Firma Ewpol Group z Szymiszowa wyraziła 
wolę współpracy.  



 
✓ Gmina Strzelce Opolskie zamierza przystąpić do rządowego 

programu sprzedaży węgla, zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą 
o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa 
domowe.Według zapowiedzi rządu, jedno gospodarstwo domowe 
będzie mogło nabyć 1,5 tony węgla w tym roku oraz 1,5 tony po 1 
stycznia 2023 r. 

Do zakupu węgla w preferencyjnej cenie maksymalnie 2000 zł za tonę 
uprawnione będą: 

• osoby, którym przysługuje dodatek węglowy (tj. osoby, którym 
wypłacono lub przyznano dodatek węglowy, a źródło węglowe figuruje 
w Centralnej Ewidencji Emisyjności Ciepła jako główne źródło 
ogrzewania domu), 

• osoby, które nie nabyły paliwa stałego na sezon grzewczy 
2022/2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co 
najmniej takiej, jaka będzie określona w rozporządzeniu (dotyczy 
to zarówno wnioskodawcy jak i wszystkich członków gospodarstwa 
domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny). 

 
W związku z powyższym gmina, która zamierza kupić węgiel dla 
mieszkańców, musi najpierw dokonać „wstępnego ustalenia liczby 
gospodarstw domowych zainteresowanych preferencyjnym 
zakupem”, a następnie zawrzeć umowę z przedsiębiorstwem.  
 
Mieszkańcy gminy mogą zgłaszać chęć zakupu węgla: 
• mailem na adres: wegiel@opsstrzelce.pl podając ilość oraz rodzaj 

potrzebnego opału, a także adres nieruchomości, 
lub 

• wypełniając formularz na stronie docs.google.com/forms/. 
 

➢ Zgodnie z ustawą o preferencyjnym zakupie węgla, zainteresowana 
zakupem węgla dla mieszkańców gmina będzie miała trzy dni od 
wejścia w życie ustawy, by poinformować o tym na stronie BIP.  
Jeśli tego nie ogłosi, węgiel mieszkańcom z jej terenu będzie mogła 
sprzedawać sąsiednia gmina lub inny podmiot.   
Gminy będą mogły dokonywać wspólnego zakupu paliwa stałego  
w ramach umowy zawartej między gminami. 

 
✓ Ustawa, którą obecnie zajmuje się Senat przewiduje fakultatywną 

rolę radnych w procesie regulującym zakup węgla przez 
mieszkańców. 
Zgodnie z przepisami ustawy, rada gminy będzie miała możliwość 
określić w drodze uchwały: 

− tryb i sposób rozpatrywania wniosków o zakup, 

− kryteria dotyczące pierwszeństwa dokonania zakupu 
preferencyjnego,  

mailto:wegiel@opsstrzelce.pl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOi2xmXMmwdF-I4eW_lZKy3TgrgGScSOYmIzx-Cm7ubgthsA/viewform


− dokumenty dołączone do wniosku o zakup, potwierdzające spełnienie 
przez wnioskodawcę kryteriów.  

 
➢ Gminy od zakupionego węgla nie będą musiały płacić podatku 

akcyzowego.  
➢ Do zakupu węgla nie będzie stosowało się także przepisów  

o zamówieniach publicznych, ale informacja o udzieleniu takiego 
zamówienia musi znaleźć się w biuletynie zamówień publicznych.   

➢ Zadaniem gminy będzie odbiór węgla z położonego na terytorium kraju 
miejsca jego składowania, do miejsca dystrybucji.    

➢ Różnica pomiędzy ceną zakupu paliwa stałego przez gminę, a ceną 
sprzedaży tego paliwa stanowić będzie dochód gminy – do 500 zł  
za tonę, co ma pokryć koszty transportu węgla z miejsca składowania 
do miejsca dystrybucji.  
Wiążące decyzje dopiero przed nami.  

 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I SPRAWY WOJSKOWE  
 

W zakresie zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych 

▪ Zakończono zadanie pn.: „Modernizacja pokrycia dachu obiektu 

remizy OSP Szymiszów”.  

Zadanie realizowała Firma Usługi Ogólnobudowlane Jan Ploch.  

 Koszt zadania to kwota 119.777,40 zł (odbiór robót zaplanowano na 

przyszły tydzień). 

▪ Aktualnie (bez większych zakłóceń) trwają prace związane z inwestycją  

pn. „Modernizacja obiektu remizy OSP Strzelce Opolskie - etap V”.  

Zadanie realizuje Firma Usługi Ogólnobudowlane Jan Ploch.   

 Koszt zadania to kwota 152.870,00 zł. 

➢ Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji Gmina Strzelce Opolskie otrzymała prewencyjnie 
tabletki jodku potasu.  
Preparat przekazano w ilości zabezpieczającej potrzeby 
mieszkańców. Będzie on dystrybuowany w wyznaczonych punktach w 
momencie zagrożenia radiacyjnego na podstawie decyzji Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tabletki zostały już 
przetransportowane w wyznaczone punkty wydawania. 

 

Gminne Punkty wydawania tabletek jodowych  

dla mieszkańców miasta: 

 

1. Ratusz Plac Myśliwca 1   

2. Ratusz II, ul. M. Prawego 21 

3. PSP Nr 1, ul. Kozielska 34 



4. PSP Nr 4, ul. Sosnowa 3 

5. PSP Nr 7, ul. Wyszyńskiego 2 

 

Gminne Punkty wydawania tabletek jodowych 

dla mieszkańców wiosek: 

 

1. ZPO Kadłub, ul. Powstańców Śl. 26 

 (dla mieszkańców sołectw: Kadłub, Kadłub- Piec,  Osiek i Grodzisko) 

2. ZPO Dziewkowice, ul. Strzelecka 3  

 (dla mieszkańców sołectw: Dziewkowice i Szczepanek) 

3. ZPO Błotnica Strzelecka, ul. Toszecka 19 

 (dla mieszkańców sołectw: Błotnica Strzelecka, Warmątowice  

i Płużnica Wielka)                     

4. ZPO Kalinowice, ul. Szkolna 1 

 (dla mieszkańców sołectw: Kalinowice, Kalinów, Rożniątów, Ligota 

Górna, Ligota Dolna i Niwki) 

5. PSP Szymiszów, ul. Szkolna 2   

 (dla mieszkańców sołectw: Szymiszów i Szymiszów Osiedle) 

6. ZPO Sucha, ul. Kościelna 40 

(dla mieszkańców sołectw: Sucha, Rozmierz, Rozmierka i Jędrynie).                                                             

 

Utworzony został również mobilny punkt na bazie Strzeleckiej 
Spółdzielni Socjalnej przy ul. Wyszyńskiego 10 w Strzelcach 
Opolskich. 

 

▪ W dniach 20-21 października 2022r. Gmina uczestniczyła  
w ćwiczeniach obronnych „PIAST-22”. Głównym celem ćwiczeń była 
realizacja przez organy administracji publicznej zadań obronnych, w 
tym zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza 
(HNS), podczas reagowania na współczesne zagrożenia 
bezpieczeństwa narodowego. 
 
Ćwiczenia obejmujące planowanie, organizację i realizację zadań 
obronnych przeprowadzone zostały w 2 etapach:  

 etap I- 20 października  

 etap II- 21 października  
Ujęte w planach cele i zadania szkoleniowe zostały zrealizowane.  

 

SPORT  
 

 
 



➢ W niedzielę 16 października w Parku Miejskim, w pobliżu górki 
„KAŚKI” odbył się XV Otwarty Bieg Przełajowy na dystansie 6 km  
oraz II Marsz Nordic Walking na dystansie 3 km.  
W biegu wzięło udział 16 biegaczy, natomiast w marszu Nordic Walking 
uczestniczyło 9 zawodników  
Starterem biegu był p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Pan Paweł Białas.Zwycięzcy w kategorii generalnej otrzymali puchary i 
dyplomy, natomiast w kategoriach wiekowych medale oraz dyplomy . 
 

WYNIKI 

BIEGU PRZEŁAJOWY 

Kategoria generalna kobiet: 
I miejsce – Aneta Murawska 
II miejsce – Agata Łuszczyna 
III miejsce – Julia Ledniowska 
 

Kategoria generalna mężczyzn: 
I miejsce – Zygmunt Bytomski 
II miejsce – Mateusz Wojdyła 
III miejsce – Błażej Samelski 
 

 

MARSZ NORDIC WALKING 
 

Kategoria generalna kobiet: 
I miejsce – Elżbieta Kiwka 
II miejsce – Aleksandra Bar 
III miejsce – Monika Neznal 
 

Kategoria generalna mężczyzn: 
I miejsce –  Zbigniew Kiwka 
II miejsce – Czesław Michalak 
 
 
 

 

 

KULTURA 
 

 

 

 

15.10.2022 KUBA KOTOWICZ TRIO – Koncert w ramach VIII Strzeleckich 
Ogrodów Jazzowych. 

16.10.2022 MAGICZNY KONCERT BAJKI ŚWIATA – spektakl dla dzieci 
16.10.2022 KONCERT OPERETKOWO MUSICALOWY „BAŚŃ DLA 

DOROSŁYCH” 
21.10.2022 WERNISAŻ WYSTAWY OBRAZÓW 27. OGÓLNOPOL-

SKIEGO PLENERU MALARSKIEGO (Galeria SOK) 
 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 
 
28.10.2022 MARCIN ZBIGNIEW WOJCIECH – występ (stand up)  

(sala widowiskowa SOK) 
29.10.2022 HANNA BANASZAK – koncert w ramach VIII Strzeleckich 

Ogrodów Jazzowych (sala widowiskowa SOK) 
 



 
06.11.2022 BAJKA O ZŁOTEJ KACZCE – spektakl dla dzieci  

(sala widowiskowa SOK) 
12.11.2022 BEATA PRZYBYTEK – koncert w ramach VIII Strzeleckich  

Ogrodów Jazzowych (Dobra Opcja) 
22.11.2022 IDĘ DO KINA – 4 seanse filmowe (sala widowiskowa SOK) 
26.11.2022 SANDRA MIKA - koncert w ramach VIII Strzeleckich Ogrodów 

Jazzowych (Dobra Opcja) 
30.11.2022 NARODOWY TEATR EDUKACJI – spektakle teatralne dla 

szkół (sala widowiskowa SOK) 
 
 

 

INNE WYDARZENIA 
 

 
12.10.2022 IX Konferencja profilaktyczna pod patronatem Burmistrza 

Strzelec Opolskich „Współczesne problemy młodzieży                      
a aktualna sytuacja w Gminie”. 
Celem konferencji było podniesienie świadomości                           
o problemach społecznych w Gminie Strzelce Opolskie 
poprzez poznanie wyników badań oraz rekomendacji                       
do planowania działań w sferze psychologiczno-
pedagogicznej.  
Przedstawiciele wszystkich jednostek oświatowych                                             
i terapeutycznych mogli wysłuchać wykładów dr Magdaleny 
Piejko-Płonki oraz dr Michała Wanke dotyczących zachowań 
ryzykownych i dobrostanu psychicznego młodzieży w 
świetle najnowszych badań socjologicznych.  
Danuta Poważa, pedagog i trener Centrum Rozwiązania 
Problemów Społecznych w Warszawie, przedstawiła wyniki z 
raportu "Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w 
Gminie Strzelce Opolskie".  

15.10.2022 XXXVII Strzelecki Pchli Targ (Plac Stefana Żeromskiego                      
w Strzelcach Op.) 

15.10.2022 Uroczystość nadania nazwy dla ronda położonego  
w Strzelcach Opolskich w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 409 
u zbiegu ulic: Gogolińskiej, Braci Prankel, Bursztynowej.  
 
Uchwałą Nr XLVIII/389/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. Rada 
Miejska nadała ww. rondu nazwę „Rondo Kresowian”. 
Teraz przyszedł czas, by w sposób uroczysty i symboliczny, w 
obecności środowisk kresowych nadać nazwę „Rondo 
Kresowian” i odsłonić obelisk honorując wszystkich kresowian, 
którzy swoje życie związali z Ziemią Strzelecką.   
 
 



17-18.10. 
2022 

Europejskie Forum Samorządowe (Poznań). 
Europejskie Forum Samorządowe to spotkanie 
przedstawicielek samorządów każdego stopnia, biznesu, 
polityki i nauki.  
Podczas Forum omawiane były najważniejsze problemy, przed 
jakimi stoją jednostki samorządu.  

19-21.10. 
2022 

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO 
(Poznań).  
Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO                          
to największe i najważniejsze wydarzenie konferencyjno-
wystawiennicze dla branży ochrony klimatu, środowiska, 
gospodarki komunalnej i zrównoważonego rozwoju. 
Ekspozycję targów POLECO tworzy grono firm produkcyjnych 
i usługowych z branży recyklingu, odpadów, techniki 
komunalnej, odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza                  
i klimatu, czyli rozwiązań dedykowanych samorządom. 
Kompleksowa oferta, którą wystawcy z Polski i zagranicy 
zaprezentowali w Poznaniu to przegląd najnowszych 
ekologicznych trendów oraz technologiczne nowinki dla każdej 
gałęzi przemysłu, a także rozwiązania z zakresu adaptacji                 
do zmian klimatu. 
 

19.10.2022 Forum Seniorów Województwa Opolskiego (sala 
konferencyjna Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Strzelcach Opolskich). 
 

Strzelce były gospodarzem wyjazdowego posiedzenia Forum 
Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego.  
Spotkanie z organizacjami senioralnymi, Gminną Radą 
Seniorów i władzami Gminy Strzelce Opolskie było okazją 
do wymiany doświadczeń i podsumowania działań na 
rzecz osób 60+.  
Członkowie Forum Seniorów odwiedzili m.in. mieszkania 
chronione i stołówkę Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej. 
Strzeleccy seniorzy mieli także okazję, by podzielić się z 
gośćmi swymi pasjami i zainteresowaniami. W Strzeleckim 
Ośrodku Kultury zorganizowano wystawę tkactwa i ceramiki, 
zaprezentowali się też amatorzy teatru. 
 

20.10.2022 Jubileusze małżeńskie (Ratusz, sala Rady Miejskiej) 
 
Małżonkowie, którzy przeżyli ze sobą 50 i 60 lat spotkali się w 
sali Rady Miejskiej strzeleckiego ratusza, by wspólnie 
świętować jubileusze pożycia małżeńskiego.  
 

https://pl-pl.facebook.com/forumseniorowopolskie?__cft__%5b0%5d=AZXDfAbre_9p2D7wM5CRgr47QQv6qknpuYpaFw100gAivFpIsANYx1SDs5jTQ4x2fBubZoS8ALSTT0z16uIJkTIbVl5s_MEoyEhsMGCgHUd-H96P1PPnD6Z2C9cwXE0KCVYc9GcwF89ZTkQHXdOmOdYE3V7OHpt3l7L9TztTHIaDWMa8Bkr9BKJpxk_o5VLMLe09HY5WmKqluj2h_98ZlkIQ&__tn__=-%5dK-R
https://pl-pl.facebook.com/forumseniorowopolskie?__cft__%5b0%5d=AZXDfAbre_9p2D7wM5CRgr47QQv6qknpuYpaFw100gAivFpIsANYx1SDs5jTQ4x2fBubZoS8ALSTT0z16uIJkTIbVl5s_MEoyEhsMGCgHUd-H96P1PPnD6Z2C9cwXE0KCVYc9GcwF89ZTkQHXdOmOdYE3V7OHpt3l7L9TztTHIaDWMa8Bkr9BKJpxk_o5VLMLe09HY5WmKqluj2h_98ZlkIQ&__tn__=-%5dK-R


Wiceburmistrz Maria Feliniak oraz wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Antoni Karecki i Henryk Rudner odznaczyli 
medalami nadanymi przez Prezydenta RP pary 
obchodzące Złote Gody: 
• Janinę i Mariana Łagida ze Strzelec Opolskich, 
• Helenę i Henryka Makowskich ze Strzelec Opolskich, 
• Krystynę i Ryszarda Ostapiuków ze Strzelec Opolskich, 
• Irenę i Andrzeja Wacławków ze Strzelec Opolskich, 
• Elżbietę i Wiesława Zalejskich ze Strzelec Opolskich, 
• Brygidę i Józefa Ziarków ze Strzelec Opolskich. 
60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo 
Gertruda i Brunon Raszka ze Strzelec Opolskich. 
Jubileusze 50 lat pożycia małżeńskiego obchodzili również 
Państwo: 
• Kazimiera i Ernest Jeszke ze Strzelec Opolskich, 
• Maria i Jerzy Kapica z Grodziska, 
• Czesława i Tadeusz Krajewscy ze Strzelec Opolskich. 
Pary te nie mogły wziąć udziału w uroczystości, dlatego 
odznaczenia wręczone zostały im wcześniej.  
 

24.10.2022 Regionalne Święto Edukacji (Opole, Teatr im. Jana 
Kochanowskiego). 
 

26.10.2022 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  
Kraina Św. Anny (Krapkowice) 
W porządku posiedzenia m.in. podjęcie uchwał w sprawie: 
✓ zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Stowarzyszenia Kraina 

Św. Anny w zakresie pozostałych do wykorzystania środków 
finansowych, 

✓ zmiany w treści Regulaminu Rady Programowej 
Stowarzyszenia Kraina Św. Anny,  

✓ zmiany kwoty składek członkowskich.  
 

 

 


