
I na Ślonsku dziś wilijoł,
do wieczerzi już siadomy.
Oma, Opa, Muter z Fatrym,
dzisiej wszyskich w doma momy.
Zupa już nalonoł momy,
jeszcze yno porzykomy,
wszyskym dobrze winszujymy,
karpia i makówki zjymy.

Muter już otwieroł okno,
by Dzieciontko wlyjź umiało.
Na gyszynki, na podarki
wszysky bajtly już czekajom.
I kolyndy śpiywać chcymy,
tak se wszyjscy radujymy,
że dziesiej se Jezus rodzi
i że tyż na Ślonsk przichodzi.

Pobłogosław Dziecionteczko,
błogosław nasz hajmat czorny,
pobłogosław wszyskich ludzi,
błogosław całi Ślonsk Górny.
Odra, Góra Śwyntyj Any
i strzelecki kraj nasz cały,
co by wszyscy w zgodzie żyli
i świyntami se cieszyli!

Monika Twardoń z Raszowej

I na Ślonsku dziś wilijoł

na melodię kolędy „Bóg sie rodzi”

Jubileusz  dwutygodnika „Powiat Strzelecki”

17 grudnia odbyło się podsumowanie konkursów z okazji 10-lecia naszej gazety. Na pamiątkowym 
zdjęciu - nagrodzeni i wyróżnieni. więcej czytaj na str. 10 i 11

Na Najlepszy Produkt Powiatu głosujemy do 17 stycznia 2014 roku.
Do wygrania telewizor.

 Święta Bożego Narodzenia to czas ra-
dości, bliskości, ciepła. Czy któreś zapadły 
nam z jakiegoś wyjątkowego powodu w 
pamięć? Zapytaliśmy o to kilka osób.
 Ks. Józefa Krawca w powiecie strze-
leckim nie trzeba nikomu chyba przedsta-
wiać, ale dla porządku przypomnijmy - to 
kapłan z pasją społecznikowską, kapelan 
więzienny, założyciel Stowarzyszenia 
Barka. 

Ta pamiętna Wigilia…
-  Było kilka Wigilii Bożego Narodze-
nia, które otwierały kolejne etapy mojego 
życia. Każdą z nich pamiętam z innego 
powodu. 24 grudnia 1980 roku. To miała 
być pierwsza Wigilia bez mojego brata – 
który był już po święceniach kapłańskich 
i święta miał spędzić poza domem rodzin-
nym. Wiedzieliśmy, że brak jednej osoby w 
tak zżytej rodzinie jak nasza, będzie bardzo 
odczuwalny. Nie dość tego - tego samego 

dnia o godzinie 20 zmarł mój ojciec. Ale 
pamiętam też inne Wigilie. Tę pierwszą, 
którą świętowałem dwa razy. Najpierw 
była wieczerza w parafii w Kluczborku, 
gdzie trafiłem tuż po święceniach, a 
potem – już rodzinnym domu, z mamą, 
która nie mogła przecież zostać samotna 
w takim dniu. Pierwszą „barkową” Wigilię 
także mam w pamięci. Nie było nas wtedy 

dok. na str. 4

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż dnia 
24.12.2013 r. (Wigilia)

oraz 
31.12.2013 r. (Sylwester)

Starostwo Powiatowe                   
w Strzelcach Opolskich 

będzie czynne                          
w godzinach 7:30 – 13:00

10 lat

(nagroda w konkursie na śląską kolędę)

Kochani chcemy wzbogacić księgozbiór 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Strzel-
cach Opolskich dla Was - pomóżcie nam i 
głosujcie (raz na godzinę) na nas. Możemy 
zdobyć 150 kg, 100 kg lub 50 kg książek 
w ramach konkursu: 

TONA KSIĄŻEK DO ROZDANIA !!! 

Konkurs trwa 
od 2 listopada 2013 r. 
do 31 marca 2014 r

na link www.nowowydane.pl 
w kategorii INSTYTUCJE.

DZIĘKUJEMY I DZIAŁAMY !!!

Walczymy o książki



P O W I A T   S T R Z E L E C K I2

 Ostatnia sesja Rady Powiatu, którą 
zwołano na 27 listopada br. rozpoczęła 
się minutą ciszy dla uczczenia zmarłego 
pierwszego starosty strzeleckiego – Ger-
harda Matei.

 Następnie głos zabrał starosta Józef 
Swaczyna: – Postanowiliśmy dziś na 
forum Rady wręczyć podziękowania 
osobom, których działalność wychodzi 
poza ramy działalności zawodowej i 
rozsławia środowiska, z których się wy-
wodzą. Pan Rajmund Adamietz, Prezes 
Zarządu Adamietz Sp. z o.o. otrzymał tytuł 
Przedsiębiorca Dzieciom, przyznany przez 
BCC. Natomiast Pan dr Jarosław Mijas w 
plebiscycie Opolski Hipokrates otrzymał 
tytuł Lekarza Roku 2013. Obydwu panów 
uhonorowano listami gratulacyjnymi oraz 
kwiatami.
Po przedstawieniu przez starostę sprawoz-
dania z prac Zarządu w okresie międzyse-
syjnym od 21 do 27 listopada 2013 r., radny 
Norbert Lysek zwrócił się z pytaniem o 
skutki prawne niepodpisania przez szpital 
powiatowy kontraktu z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia. 
J. Swaczyna – jeszcze nie zdarzyło się, 
by któryś szpital nie podpisał kontraktu. 
Ale procedura byłaby taka, że nastąpiłoby 
rozwiązanie umowy i rozpisanie nowego 
konkursu na usługi medyczne. Szpital w 
Kluczborku nie podpisał jeszcze umowy 
na ginekologię – wówczas my możemy 
wystartować i otrzymać na to kontrakt. 
Nie oznacza to likwidacji szpitala, a ogra-
niczenie jego działalności.
 Radny Jan Bogusz zapytał, czy jest 
odpowiedź od Wojewody Opolskiego na 
pismo Zarządu w sprawie utworzenia w 
krapkowickim szpitalu oddziału OIOM, 
co rzutowałoby niekorzystnie na i tak nie 
do końca obłożony OIOM w strzeleckim 
szpitalu. Jednak wszystko jest sprawą 
przyszłych 2-3 lat. Dziś jest wolny rynek 
medyczny, ale musi powstać mapa usług 
medycznych, która po równi rozłoży 
dostępność. Pewne analizy wykazały, że 
w naszym województwie brakuje łóżek 
OIOM-owiskich. Póki co, nie mamy się o 
co martwić. 
 Informacja o działalności Domów 
Pomocy Społecznej prowadzonych przez 
Powiat Strzelecki oraz instytucje kościelne 
- to kolejny temat omawiany na sesji.
 Po prezentacji działalności placówek, 
głos zabrał przewodniczący Komisji Edu-
kacji, radny Piotr Szuba.
–  Komisja Edukacji na ostatnim po-
siedzeniu w dniu 21 listopada (w dniu 
Pracownika Socjalnego) miała okazję i 
przyjemność analizować informację o 
działalności DPD prowadzonych na te-
renie powiatu. Z tego miejsca chciałbym 
podziękować wszystkim pracownikom 
związanym z pomocą społeczną za wielkie 
zaangażowanie i trud w realizacji pracy 
wykonywanej na rzecz osób starszych i 
niepełnosprawnych. Wracając do infor-
macji o działalności – zawarte jest w niej 
całe spektrum działalności DPS zarówno 
w części merytorycznej jak i finansowej. 
Komisja Edukacji bardzo dokładnie przyj-
rzała się poszczególnym Domom oraz ich 
działalności i pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotową informację. Komisja zwró-
ciła się do Gminy Strzelce Opolskie z 
propozycją rozważenia tematu utworzenia 
domu dziennego pobytu, aby zintegrować 
środowisko osób niepełnosprawnych. 
 Radny N. Lysek: – Miarą kultury 
społeczeństwa jest dbanie o ludzi starych, 
ułomnych, chorych. Pod tym względem 
powiat zrobił bardzo dużo - prawie 10 
mln zł zostało przeznaczonych na poprawę 
warunków życia ludzi starszych i chorych. 
Ta działalność po edukacji pochłania naj-
większe środki w budżecie. Pani Dyrektor 
Osuch chciałem powiedzieć, że sporo, bo 
63 osoby zmarły w ubiegłym roku w domu 
starców. 
 Wicestarosta Waldemar Gaida: – 
To nie dom starców, ale dom pogodnej 

Sesja Rady Powiatu

radości i tak chcielibyśmy go nazywać. 
Polityka państwa sprowadza się do tego, 
że DPS-y są miejscem końca życia. Tra-
fiają tu często osoby schorowane, które 
wymagają opieki pielęgniarskiej. Byłoby 
inaczej, gdyby nie zbyt mała liczba ZOL-i 
i hospicjów, do tego dochodzi ukierunko-
wana na ekonomię polityka gmin. Dopóki 
osoba starsza jest wydolna, to gmina w 
opiece stacjonarnej wspomaga ją służbami 
własnymi. Jeśli osoba jest niewydolna, 
brakuje najbliższych, wówczas gmina 
decyduje się na skierowanie do DPS. Jed-
nak wielokrotnie zdarzyło się, że poprzez 
opiekę w DPS osoby wracały do zdrowia. 
DPS-y świadcząc usługi pielęgniarskie są 
w stanie sprawować opiekę, ale to z kolei 
obciąża ich budżet. Będziemy w przyszłym 
roku starać się, aby częściowo te usługi 
były częściowo kontraktowane w ramach 
NFZ. Dom nie przynosi strat i dlatego też 
może sobie pozwolić na więcej, w tym 
niewielkie, ale cykliczne podwyżki dla 
pracowników. Tu rolę odgrywa pewna 
polityka – promowanie DPS-u. Wojewódz-
two śląskie staje się drugim największym 
zapleczem naszego DPS. Jesteśmy trochę 
zaniepokojeni faktem, że w całej polityce 
społecznej związanej z depopulacją, tylko 
w niewielkim obszarze Wojewoda Opol-
ski zauważa rolę publicznych DPS-ów. 
Wręcz odwrotnie – namawia się w tym 
projekcie osoby prywatne do zakładania 
niepublicznych DPS-ów, które nie muszą 
mieć standaryzacji, personelu z takimi 
kwalifikacjami jak u nas. Musimy zadbać 
o to, by zrównano w uprawnieniach domy 
publiczne i niepubliczne. Dla nas w wyniku 
starzenia się społeczeństwa ważne byłoby 
tworzenie miejsc komercyjnych, czyli nie 
wynikających z procedury skierowania, 
tylko dla osób chcących przyjechać tutaj 
na określony czas i zapłacić za pobyt. My 
mamy potencjał, możliwości. Zabiega-
my o to, by w roku 2014 przy wsparciu 
środków Ministra Kultury zrealizować 
pomysł na DPS Szymiszów (wykorzystać 
park, źródła, możliwość współpracy z 
Instytutem Kneippa w Kamieniu Śl.). 
Jednak w postępowaniu konkursowym, 
do którego już wielokrotnie startowaliśmy, 
polega na tym, że świetnie przechodzimy 
ocenę formalną i merytoryczną, a potem 
otrzymujemy z Ministerstwa odpowiedź, 
że niestety – alokacja się wyczerpała i nie 
uzyskamy środków. W rankingu widzimy 
większość podmiotów kościelnych. 
Po tych wyjaśnieniach radni w głosowaniu 
jednogłośnie przyjęli przygotowaną infor-
mację. 
 Kolejnym tematem była Informacja 
o stanie bezpieczeństwa ochrony prze-
ciwpożarowej w powiecie oraz zagrożeń 
pożarowych powiatu. 
Radny Stefan Szłapa, komendant PSP w 
powiecie, poinformował, że w prezenta-
cji, którą radni mieli za chwilę obejrzeć 
uwzględniono uwagi radnych. Między 
innymi będzie to monitoring instalacji 
gazowych na terenie naszego powiatu – 
w nawiązaniu do katastrofy, jaka miała 
miejsce w kraju kilka dni temu, monitoring 
procedur, wg których angażujemy siły i 

środki ratownicze. Szczegóły statystyki 
uzupełniliśmy o rodzaje obiektów, poka-
żemy inne wydarzenia promocyjno-kul-
turalne, uzupełnione finansowanie budżetu 
KPPSP itp. 
 Po prezentacji materiału przez zastęp-
cę komendanta KPPSP W. Lisowskiego, 
przystąpiono do dyskusji.
 Radny Ryszard Nocoń: – Komisja 
Bezpieczeństwa dość szczegółowo anali-
zowała informację i poświęciła sporo uwa-
gi tematom, które streszczę. Wyposażenie 
jednostki OSP w Zawadzkiem – Star z 
1976 r. jest problemem od lat i dotąd gmina 
nie potrafiła rozwiązać problemu kupna 
nowszego sprzętu, choć jest niezbędny, bo 
Gmina Zawadzkie, oddalona od siedziby 
PSP, za to położona w ogromnym kom-
pleksie lasów nadleśnictwa Zawadzkie, 
co oznacza spore zagrożenia. W małej wsi 
jest lepszy sprzęt niż w mieście Zawadzkie. 
Komendant zwrócił uwagę, że na zakup 
samochodu można dostać dofinansowanie 
z budżetu centralnego nawet do 250 tys. 
zł. Lepiej pospieszyć się z zakupem, bo 
wkrótce ma wejść podatek VAT, co po-
droży zakup o 100 tys. zł. Obecnie koszt 
takiego samochodu to 600 tys. zł. Co do 
szkoleń – są prowadzone systematycznie 
– zarówno w KPPSP jak i w OSP. Poziom 
wyszkolenia ochotników jest porówny-
walny ze strażą zawodową. Słusznie pan 
Lisowski wspomniał o sukcesie strażaków 
ochotników z Raszowej na strażackiej 
olimpiadzie europejskiej, w której udział 
wzięły aż 3 jednostki z Polski. Jeśli cho-
dzi o finansowanie, pan Komendant ze 
skromności nie wspomniał, że trzeba o 
wiele zabiegać i prosić. Na razie udaje się 
budżet wiązać. Oby tylko nikt na wyższym 
szczeblu nie wpadł na to, że w związku z 
malejącą liczbą zdarzeń można ograniczyć 
pieniądze. Na koniec jako mieszkaniec 
powiatu chciałbym podziękować wszyst-
kim strażakom angażującym się na terenie 
wiosek i miast w różnorakie uroczystości i 
imprezy (pielgrzymki, odpusty, koncerty). 
Strażacy oprócz podstawowych czynności 
(ratowanie i gaszenie) zawsze są chętni 
do pomocy. Komisja przyjęła informację 
bez uwag z pokreśleniem fachowości w 
zakresie jej wykonania. 
 Radny Kazimierz  Kubal: – Skoro 
tak wadliwy samochód jest w OSP w Za-
wadzkiem, to dlaczego ta jednostka jest w 
systemie? 
 Radny S. Szłapa: – 18 lat temu, gdy 
jednostka była włączana - ten samochód 
spełniał wymagania. 
Radny K. Kubal: – Skandalem jest to, że 
Zawadzkie leżące pośród lasów ma taki 
stary samochód. Tutaj winię Komendę 
Powiatową. 
 S. Szłapa – doposażanie w sprzęt 
pożarniczy było i jest zadaniem gminy. 
Dotychczas wszystkie gminy w naszym 
powiecie kupiły nowe samochody, na-
wet po kilka sztuk, natomiast w gminie 
Zawadzkie nie kupiono ani jednego no-
wego - zaadaptowano jedynie używane 
samochody z zawodowej straży, uzyskano 
samochód z huty. KPPSP nie ma w tym 
zakresie nic do czynienia, jedynie poprzez 
krajowy system możemy wesprzeć zakup 
nowego samochodu w kwocie od 100 do 
200 tys. zł. ponadto Zarząd Wojewódzki 
dofinansowuje zakup nowych samocho-
dów w kwocie do 150 tys. zł. Wydaje mi 
się, że na budżet każdej gminy zdobycie 
300 tys. zł to nie jest kwota, która może go 
obalić. Dlatego nie trzeba się zastanawiać, 
gdzie szukać źródła tego problemu. 
 Informację Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach 
Op. radni przyjęli jednogłośnie.  
 Podobnie przegłosowano informację 
o współpracy Powiatu Strzeleckiego z sa-
morządami gminnymi – 19 głosów była za. 
Takim samym stosunkiem głosów przyjęto 
projekt uchwały w sprawie trybu udziela-
nia i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich wykorzystywa-
nia, na prowadzenie niepublicznych szkół i 

placówek oświatowych na terenie Powiatu 
Strzeleckiego przez inne niż Powiat Strze-
lecki organy prowadzące.  
 Kolejnym tematem było przedsta-
wienie opinii komisji problemowych o 
przedstawienie opinii do projektu uchwały 
w sprawie nawiązania współpracy między 
Powiatem Strzeleckim a gminami z ob-
szaru Powiatu Strzeleckiego w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego. 
 Przypomnijmy, że z dniem 1 marca 
2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 
grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym, która określiła zasady or-
ganizacji i funkcjonowania regularnego 
przewozu osób w publicznym transporcie 
zbiorowym oraz zasady finansowania 
przewozów o charakterze użyteczności 
publicznej. Jednocześnie ustawa określiła 
w art. 7, że organizatorem publicznego 
transportu zbiorowego, zwanym dalej 
“organizatorem”, właściwym ze względu 
na obszar działania lub zasięg przewozów, 
jest gmina, związek międzygminny, po-
wiat, związek powiatów, województwo, 
a zadania organizatora wykonuje odpo-
wiednio wójt, burmistrz, prezydent dla 
gminy, zarząd związku międzygminnego 
dla związku międzygminnego, starosta 
dla powiatu, zarząd związku powiatów 
dla związku powiatów oraz marszałek dla 
województwa. Oznacza to, że działalność 
w zakresie przewozów pasażerskich mieści 
się w sferze zadań własnych samorządów 
gminnych i powiatowych. W tym celu 
mogą one osobno lub wspólnie, w prze-
widzianych prawem formach, zawierać 
umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego. Z 
takiej możliwości organizacji publicznego 
transportu zbiorowego pragnie skorzystać 
Powiat Strzelecki proponując współpracę  
gminom położonym na terenie powiatu jak 
również gminom z powiatów sąsiednich 
(Powiat Krapkowicki). Dodajmy jeszcze, 
że nie tak dawno z inicjatywy starosty 
strzeleckiego został o zorganizowane w 
starostwie spotkanie z burmistrzami i wój-
tami gmina naszego powiatu, na którym 
poruszano tę kwestię, o czym pisaliśmy już 
na łamach naszego dwutygodnika. Gdyby 
takie porozumienie zostało podpisane – 
byłoby modelowym przykładem spełniania 
wymogów prawnych ustawy oraz łączenia 
zadań samorządów gmin i powiatu. 
 Wszystkie komisje ten projekt uchwa-
ły zaopiniowały pozytywnie, a podjęcie 
uchwały przez radnych powiatu (jednogło-
śnie) stanowi podstawę do dalszych działań 
w tym kierunku. 

 Rada Powiatu kolejne uchwały przy-
jęła w sprawie:
-  zmiany kwot wydatków na realizację 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 
226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych

-  zmiany budżetu i zmian w budżecie 
Powiatu Strzeleckiego na rok 2013.

-  wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Szpital Powiatowy im. Prałata J. 
Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich 
umowy dzierżawy nieruchomości.

 W punkcie „interpelacje, zapytania, 
wnioski” głos zabrał radny N. Lysek: – W 
trakcie mojego udziału w sesji Rady Gmi-
ny Izbicko w dniu 25 listopada br. zwró-
cono się do mnie z prośbą o interwencję u 
Starosty w sprawie drogi powiatowej nr 
1815 Izbicko-Grodzisko - przed dojazdem 
do Krośnicy jest ok. 400 m odcinka w fatal-
nym stanie, zagrażającym bezpieczeństwu. 
Tak samo jest na ul. Odrodzenia w ciągu 
200 m. stan tych dróg, wg radnych gminy 
grozi niebezpieczeństwem dla użytkowni-
ków. Mam też wniosek, by przeprowadzić 
kontrolę, rozeznanie w zakresie natężenia 
ruchu drogowego na trasie Izbicko-Kro-
śnica-Borycz-Grodzisko-Rozmierka aż 
do Kronospanu. Otóż kierowcy dowożący 
surowiec do Kronospanu omijają punkt 
kontroli ważenia w Suchej i wybierają w/w 
drogę. Nie wiem, w jaki sposób samorząd 

powiatowy jest w stanie temu zapobiec 
tak natężonemu ruchowi samochodów 
ciężarowych, który niszczy drogi lokalne. 
 Starosta J. Swaczyna – różnymi 
sposobami od lat staramy się „wyganiać” 
niektórych użytkowników z naszych dróg. 
Ale są to drogi publiczne i każdy samochód 
może nimi się poruszać. Mamy drogi, które 
wyłączamy z ruchu dla pojazdów powyżej 
10t. O temacie Kronospanu i uciekaniu 
przez Izbicko słyszę pierwszy raz, nikt 
z gminy Izbicko nie zwracał się do nas. 
Prawdopodobnie ta alternatywna droga jest 
drogą na skróty. Przyjrzymy się temu do-
kładnie i być może ograniczymy tam ruch 
dla pojazdów powyżej 10t. Jeśli chodzi o 
drogę po kanalizacji, jest wykonawca, któ-
ry wygrał przetarg, zaczyna remontować 
drogi na całej szerokości w Krośnicy do 
wylotu z Boryczy do Grodziska. Tak więc 
temat wkrótce będzie rozwiązany. 
 W punkcie „sprawy bieżące” prze-
wodniczący Rady Powiatu H. Bartoszek 
poinformował, że wpłynęła odpowiedź 
Burmistrza Strzelec Op. w kwestii in-
westycji drogowych i poprosił starostę o 
komentarz. 
 Starosta J. Swaczyna: – Patrząc 
na tegoroczny budżet widzimy, że dość 
dużo wysiłku włożyliśmy, aby ratować 
drogi przed dalszą dewastacją. Gminy z 
tereny powiatu przeznaczyły na wspólne 
inwestycje 700 tys. zł. Tylko Zawadzkie i 
Strzelce Op. nie dołożyły się. Poprosiłem 
Burmistrza Strzelec Op., Przewodniczą-
cego Rady, wszystkich szefów klubów 
o to, aby spróbowali się zastanowić nad 
dofinansowaniem naszych inwestycji na 
terenie gminy Strzelce Op. Ja ufam, że na 
etapie obrabiania budżetu przez komisje 
gminne, na sesji grudniowej znajdą się 
środki na nasze drogi powiatowe. Ponad 
730 tys. zł jest na drogę między Jędryniami 
a Osiekiem, prawie 300 tys. zł jest na drogę 
pomiędzy Osiekiem a Bokowym w stronę 
Łazisk, 170 tys. zł przeznaczamy na drogę 
ze Strzelec do powiatu opolskiego (tu są 
spore oczekiwania z uwagi na dojazd do 
Juraparku w Krasiejowie). Inni wójtowie 
i burmistrzowie mówią z wyrzutem, że 
dokładają się po 150-200 tys. zł, a nie 
wykonujemy tak dużych inwestycji jak w 
Strzelcach Op., które nie dają ani złotówki. 
 Przewodniczący H. Bartoszek za-
proponował, aby to pismo zostało prze-
słane wszystkim radnym na skrzynki, w 
celu dokładniejszego przeanalizowania. 
Natomiast odpowiadając na wypowiedź 
radnego Kubala dotyczącą diet, jaka miała 
miejsce na ostatniej sesji, przekazał nastę-
pująca informację.
-  Wysokość diet radnych powia-
tu strzeleckiego reguluje uchwała Nr 
XXIX/192/2001 Rady Powiatu Strzelec-
kiego z dnia 25 kwietnia 2001 roku w 
sprawie: dostosowania diet dla radnych 
do ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wy-
nagradzaniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi.

cd. na str. 3

Gratulacje odbiera Rajmund Adamietz, 
nagrodzony przez BCC za charytatywna 
pomoc dla dzieci

Gratulacje dla dr. Jarosława Mijasa, który 
otrzymał tytuł Lekarza Roku 2013.
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SPECJALISTA DS.SPRZEDAŻY STRZELCE OPOLSKIE - wykszt. wyższe kierunkowe, - mile widziane doświadczenie, 
I MARKETINGU  - biegła znajomość j. niemieckiego w mowie i piśmie,
PRACOWNIK BIUROWY STRZELCE OPOLSKIE - mile widziane doświadczenie w branży transportowej,
   - obsługa komputera Excel, Office,
   - biegła znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie
PRACOWNIK BIUROWY – GRODZISKO - wykształcenie techniczne; średnie lub wyższe;
TECHNOLOG  - znajomość programu CAD, - doświadczenie mile widziane,
   - dobra znajomość języka niemieckiego
ASYSTENT  CAŁA POLSKA - wykształcenie średnie, - wysoka kultura osobista,
PREZENTERA - KIEROWCA  - komunikatywność, - umiejętność pracy w zespole,
   - dyspozycyjność, - obsługa komputera, - prawo jazdy kat. B
POMOCNIK HANDLOWCA WOJ.OPOLSKIE, - wykształcenie min. średnie, - umiejętność pracy w zespole,
  WOJ.ŚLĄSKIE, - komunikatywność, - samodzielność, -otwartość,
  WOJ.DOLNOŚLĄSKIE - umiejętności negocjacyjne
ASYSTENT HANDLOWY ZAWADZKIE - wykształcenie wyższe ekonomiczne lub inżynieryjne, 
   - obsługa komputera,
   - dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
PREZENTER HANDLOWY WOJ.OPOLSKIE, - wykształcenie min. średnie, - umiejętność pracy w zespole,
  WOJ.ŚLĄSKIE, - nastawienia na osiągnięcia, - inicjatywa, - zdolności handlowe,
  WOJ.DOLNOŚLĄSKIE - umiejętności negocjacyjne,
   - umiejętności wystąpień publicznych
NEGOCJATOR WOJ.OPOLSKIE, - wykształcenie min. średnie, - umiejętność pracy w zespole,
  WOJ.ŚLĄSKIE, - komunikatywność, - samodzielność, - otwartość,
  WOJ.DOLNOŚLĄSKIE - umiejętności negocjacyjne, - zdolności handlowe

KONSULTANT DS.OBSŁUGI KLIENTA STRZELCE OPOLSKIE - miły ton głosu, - obsługa komputera 
(TELEMARKETER)
SPRZEDAWCA CCC STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie, - obsługa kasy fiskalnej,
   - min. rok doświadczenia w sprzedaży i obsłudze klienta,
   - stopień niepełnosprawności
RZEŹNIK PIOTRÓWKA - wykształcenie zawodowe – kierunkowe,
   - mile widziany kurs wędzarza, kutrowego,
   - doświadczenie mile widziane
KUCHARZ STRZELCE OPOLSKIE - doświadczenie
POMOC KUCHENNA STRZELCE OPOLSKIE - doświadczenie
KELNER/KA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe, - obsługa kasy fiskalnej,
   - doświadczenie mile widziane, - DYSPOZYCYJNOŚĆ
KELNER/KA/BARMAN/KA STRZELCE OPOLSKIE - aktualna książeczka sanepidowska
KUCHARZ/KUCHARKA OSIEK - mile widziane wykształcenie gastronomiczne,
   - możliwość przyuczenia do zawodu
MECHANIK SAMOCHDOWY  BORYCZ - wykształcenie zawodowe kierunkowe,
   lub
   - doświadczenie mile widziane
   - MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA

LAKIERNIK SAMOCHDOWY BORYCZ -  wykształcenie zawodowe, - doświadczenie mile widziane
   -  MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA
ELEKTROMECHANIK SAM. STRZELCE OPOLSKIE -  3 letnie doświadczenie
KIEROWCA KAT.C STRZELCE OPOLSKIE -  prawo jazdy kat.C,
   -  doświadczenie na samochodzie trzy lub czteroosiowym wywrot
KIEROWCA KAT. C+E TRASY MIĘDZYNARODOWE -  prawo jazdy kat.C+E, - karta kierowcy, - ADR,
   -  doświadczenie mile widziane,
   -  znajomość języka niemieckiego, angielskiego
KIEROWCA KAT. C+E  TRASY KRAJOWE -  prawo jazdy kat. C +E, - karta kierowcy
KIEROWCA KAT. C+E TRASY MIĘDZYNARODOWE -  prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy, - kurs na przewóz rzeczy,
   -  znajomość j. ang., j. niem. w stopniu komunikatywnym 
KIEROWCA KAT. C+E TRASY MIĘDZYNARODOWE -  prawo jazdy kat. C+E, - kurs na przewóz rzeczy,
   -  dobra znajomość języka niemieckiego
KIEROWCA WOJ.OPOLSKIE, -  prawo jazdy kat. C+E, - mile widziane upr. HDS,
  WOJ. DOLNOŚLĄSKIE -  mile widziane doświadczenie
TECHNIK MECHANIK STRZELCE OPOLSKIE -  ukończone technikum mechaniczne, - obsługa maszyn CNC,
   -  spawanie MIG-MAG
SAMODZIELNY BRUKARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - doświadczenie,
   -  prawo jadzy kat. B, - samodzielność
CZYNNOŚCI PRODUKCYJNE STRZELCE OPOLSKIE -  zdolności manualne, gotowość do wykonywania czynności 
    w systemie czterobrygadowym,
   -  umiejętność współpracy w zespole, - zaangażowanie,
   -  mile widziane doświadczenie na produkcji
MECHANIK UTRZYMANIA RUCHU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe mechaniczne,
   -  mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
MISTRZ PRODUKCJI – STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie techniczne, - znajomość rysunku technicznego,
KONTROLER JAKOŚCI  -  umiejętność kontroli jakości konstrukcji stalowych, 
    prac spawalniczych, -obsługa pakietu Office,
   -  prawo jazdy kat. B, - doświadczenie,
   -  dobra znajomość j. niem. lub ang., certyfikat wizualny 
    będzie dodatkowym atutem
PIECOWY ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie,
   - obsługa pieca indukcyjnego-doświadczenie, obsługa 
    wózka widłowego, obsługa suwnicy lejniczej
ELEKTRYK SZYMISŻÓW -  wykształcenie min. zawodowe, - upr. SEP,
   -  doświadczenie, - mile widziana znajomość języka niem.
TECHNOLOG PRZYGOTOWANIA STRZELCE OPOLSKIE  - wykształcenie wyższe techniczne (kierunkowe), 
PRODUKCJI  -  znajomość rysunku technicznego,
   -  obsługa programów graficznych CAD,
   -  umiejętność programowania maszyn CNC
PRACOWNIK GOSPODARCZY MOP - mile widziane prawo jazdy kat. B lub T 
  GóRA ŚW.ANNY
OPERATOR SUWNICY ZAWADZKIE -  uprawniania S-I
ELEKTRYK UTRZYMANIA RUCHU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe elektryczne,
   -  umiejętność czytania schematów elektrycznych,
   -  upr. SEP do 1 kV, - mile widziane doświadczenie
KOSZTORYSANT ZDZIESZOWICE -  wykształcenie min. średnie techniczne,
   -  umiejętność odczytywania dokumentacji projektowej, 
    tworzenie harmonogramów, kalkulacji robót,
   -  doświadczenie w branży elektrycznej remontów instalacji 
    technologicznych przemysłu koksowniczego i hutniczego
KONSTRUKTOR CZĘŚCI MASZYN ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie lub wyższe – inżynieryjno – techniczne, 
– TECHNOLOG PRODUKCJI  -  obsługa komputera i pakietu biurowego,
   -  mile widziana znajomość języka ang.lub niemieckiego
OPERATOR URZĄDZEŃ ZAWADZKIE 
WALCOWNICZYCH
(DO PRZYUCZENIA)
PIECOWY ZAWADZKIE -  uprawnienia energetyczne GRUPY II

PRACOWNIK DO PROWADZENIA ZAWADZKIE -  wyższe – terapia zajęciowa lub średnie – 2 – letnie studium 
TERAPII ZAJĘCIOWEJ   dla terapeutów zajęciowych, 
   -  umiejętność gry na instrumencie muzycznym

 Zgodnie z postanowieniami w/w 
uchwały maksymalna wysokość diet 
przysługujących radnemu Powiatu Strze-
leckiego nie może przekroczyć w ciągu 
miesiąca 85 % z półtorakrotności kwoty 
bazowej określonej w ustawie budżetowej 
dla osób zajmujących kierownicze stano-
wiska państwowe. 
 Kwota bazowa dla osób dla zajmują-
cych kierownicze stanowiska państwowe 
od 2008 r. jest ograniczona ustawą z dnia 
23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wyna-
grodzeń w państwowej sferze budżetowej 
oraz o zmianie niektórych ustaw. Kwota ta 
od 2008 r. do 2013 r. nie uległa waloryzacji 
“i wynosi 1.766,46 zł. Zatem w świetle 
obowiązującego prawa od 2008 r. nie była 
możliwa waloryzacja kwot diet radnych. 
Istnieje natomiast możliwość zmiany przez 

 5 grudnia 2013 roku I Zastępca KWP w Opolu insp. Jan Lach w imieniu 
Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji powierzył obowiązki Komendanta 
Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich mł. insp. Sebastianowi Majowi.

 Mł. insp. Sebastian Maj służbę w Policji rozpoczął w 1995 roku w Komendzie 
Miejskiej Policji w Opolu, gdzie wykonywał swoje obowiązki na różnych stanowiskach 
m.in. jako wywiadowca w wydziale prewencji, później w pionie kryminalnym. Przez 
kolejne lata pełnił służbę w zespołach prasowym i prezydialnym. Od 2008 roku zajmo-
wał stanowisko Naczelnika Wydziału Kontroli – Radca Prawny w Wydziale Postępowań 
Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Nowy szef policji 
w Strzelcach Opolskich

Sesja ...
cd. ze str. 2

Radę Powiatu wysokości stawek procen-
towych, o których mowa w uchwale Nr 
XXIX/192/2001 z dnia 25 kwietnia 2001 
roku. 
 Na tle sąsiednich powiatów: gliwic-
kiego, oleskiego, krapkowickiego, klucz-
borskiego i kędzierzyńsko-kozielskiego 
nasze diety są generalnie niższe. Mam 
zestawienie tabelaryczne obrazujące wy-
sokość diet dla: przewodniczącego Rady, 
wiceprzewodniczącego, członka Zarządu, 
Przewodniczącego Komisji i radnego. W 
każdym z przypadków są stosowane potrą-
cenia z tytułu nieobecności w wysokości: 
10,15,20% albo kwotowo: 100,200 zł w 
zależności czy dotyczy komisji czy sesji. 
Taki dokument znajduje się w aktach, jeśli 
ktoś się chce z nim zapoznać – jest taka 
możliwość. 

(it)

 6 grudnia w godzinach popołu-
dniowych na korytarzu leśnickiego 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowaw-
czego rozległ się dźwięk dzwonka a z 
nim donośne wołanie “Ho! Ho! Ho!”. 
To oczywiście nadjechał saniami święty 
Mikołaj. Wychowanki zgromadzone w 
jednej z sal nie ukrywały obaw przed 
jego kosturkiem. Aby odkupić swoje 
winy każda z nich musiała wykonać wy-
losowane zadanie. Podopieczne śpiewały 
piosenki, skakały na skakance, robiły 
przysiady itp. Kto chciał uniknąć wy-
konania polecenia musiał zjeść cytrynę 
robiąc przy tym słodką minę. Śmiechu 
było co niemiara! W końcu wszyscy 
zasłużyli na prezenty. Na okrasę wszyscy 
zgromadzeni na sali wychowawcy razem 
z p. dyrektorem Ryszardem Baszukiem 
musieli wykonać wspólnie piosenkę. Wg 
Mikołaja poszło im “śpiewająco”. Mogą 
to potwierdzić jego pomocnicy - Śnie-
żynka (p. Agnieszka Janik) i Diabełek 
(p. Katarzyna Wieczorek), które w tym 
miejscu serdecznie chciałyby podzięko-
wać ofiarodawczyniom paczek Siostrom Służebniczkom NMP z Leśnicy.
 Święty Mikołaju zapraszamy za rok!

Katarzyna Wieczorek
fot. Agnieszka Janik

Ho! Ho! Ho!
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wiele – może jakieś 15 osób. Pomagała 
nam wówczas Anna, nauczycielka. Wypy-
tała wszystkich, którzy mieli zasiąść przy 
wspólnym stole o to, jaką zupę jedli w ro-
dzinnym podczas wigilijnej kolacji. I… na 
naszej wspólnej Wigilii każdy dostał talerz 
z taką, jaka wiązała się z jego tradycją. W 
ten sposób każdy dostał „kawałek” swoje-
go domu. A potem przyszedł kolejny etap 
życia: najpierw kolacja wigilijna w ZK nr 
1 i ZK nr 2 w Strzelcach, potem nasza – 
we wspólnocie Barki, na której zjawiają 
się mieszkańcy wszystkich domów. Teraz 
jest nas tak dużo, że życzenia składamy 
sobie przez godzinę! Razem jesteśmy na 
Pasterce – i musze przyznać, że na nią 
zawsze przyjeżdża bardzo dużo osób. A po 
Pasterce – wspólnie kolędujemy. I trwa to 
do drugiej-trzeciej w nocy…

 Pan Alfons Schnura znany jest w 
środowisku zarówno ze swojej pasji do 
historii lokalnej, jak i – to nieco dawniejsze 
czasy – ze swoich oryginalnych dzieł w 
metaloplastyce, m.in. 22 tabernakulum!
-  Miałem chyba z sześć lat, w każdym 
razie jeszcze nie chodziłem do szkoły, ale 
pisać już umiałem. „Od zawsze” lubiłem 
muzykę i śpiewanie. Jedynym moim in-
strumentem był bębenek, a ja tak chciałem 
mieć harmonię, taką małą jednorzędówkę, 
guzikówkę, jak mówiliśmy. Prezenty pod 
choinkę przynosiło Dzieciątko – jak się 
było grzecznym i na przykład jak nie 
zapominało się o przynoszeniu drewna ma-
mie. I ja w liście do Dzieciątka tak bardzo 
prosiłem o tę harmonię…  Uklękliśmy do 
modlitwy, jak to było w zwyczaju, potem 
siedliśmy do kolacji. Ośmioro nas było 
przy stole do Wigilii – rodzice i my, dzieci, 
a było nas sześcioro – trzech chłopców i 
trzy dziewczyny. Potem ojciec wyszedł 
do sąsiedniej izby, gdzie stała choinka, 
żeby zapalić świeczki. I okazało się, że 
jest dla mnie ta wymarzona guzikówka! 
Lśniąca, czerwona…  Nieporównywalnie 
mniejsza, niż 120-basowy akordeon, któ-
ry miał Erich Mende, syn strzeleckiego 
nauczyciela. Ale za to była moja własna! 
Już dziś nie pamiętam, czy inni prezenty 
dostali. Wtedy najważniejsze było to, że 
ja dostałem! I to ten, o którym myślałem 
bez ustanku. To najstarsza siostra, Jadwiga, 
wystąpiła w roli Dzieciątka. Była dorosła, 
pracowała już, w sklepie pani Ewy Hein 
na strzeleckim Rynku. W pierwszy dzień 
Świąt Bożego Narodzenia zagrałem na 
tej harmonii „Cichą noc” – i śpiewaliśmy 
razem. To były niezapomniane chwile. 
Szczęśliwe chwile. 
 Z innego powodu pamiętam moja 
pierwszą Wigilię na obczyźnie. Kiedy nie 
udało mi się wrócić do domu ze szkoły w 
Dąbrowie Górniczej przed nadciągającą 
Armią Czerwoną w styczniu 1945 roku 
i znalazłem się najpierw w bombardowa-
nym Dreźnie, potem w gospodarstwie na 

Ta pamiętna Wigilia…
niemieckiej wsi pod Löbau. Wigilia 1946 
była dla mnie i kolegi Józka normalnym 
dniem pracy, a że nie było śniegu – mu-
sieliśmy orać. To był zupełnie inny dzień, 
niż w domu… Bez przygotowań do świąt, 
bez rodziny i wiadomości – co u nich. I to 
stałe poczucie niepewności i zagrożenia. 
Niedaleko stacjonowali Rosjanie. Strzelali 
do zwierzyny. Widzieliśmy, jak zakrwa-
wiona sarenka uciekła do lasu. W pierwszy 
dzień świąt gospodarz pozwolił nam iść od 
lasu i jej poszukać. Poszliśmy i, niestety, 
natknęliśmy się na motocykl z Ruskimi. 
Pewnie też szukali tej sarenki. O coś pytali, 
nie rozumieliśmy, czego od nas chcą, ale 
domyślaliśmy się, że chodzi o to ranne 
zwierzę. Pokazywaliśmy inny kierunek niż 
ten, który sami chcieliśmy wybrać. Niewie-
le to dało. Zatrzymali nas. Jeden z Rosjan 
namalował na ściętym drzewie koło – dał 
nam karabin i kazał strzelać. Trafiliśmy. 
Potem kazali nam wsiąść do motocyklowej 
przyczepki. Zawieźli nas do komendantury 
w Löbau. Baliśmy się. Tłumaczyliśmy, że 
mieszkamy nie w mieście, a na wsi, że 
pracujemy w gospodarstwie... Jakoś się 
udało. Nic nam nie zrobili. I – o dziwo! – 
odwieźli nas do „naszego” gospodarstwa, 
aż pod sień. Ale radość była, że nic się nam 
nie stało!

 Pan Stanisław Stadnik urodził się 
na Kresach. Wielu mieszkańców  powiatu 
strzeleckiego tam ma swoje korzenie. 
-  Każde święta czasu wojny były 
tam okropne, bo większość żywności 
rekwirowali na front, ale najgorszy był 
rok 1944. Straszny głód wtedy był. W 
samej Biłce Królewskiej, skąd pochodzę, 
zmarło wtedy z głodu 6 osób. Ale do 
tego niechętnie się wraca. Chętnie za to 
wspominam Wigilie w rodzinnym domu, 
nie jakąś szczególną, jedyną, ale te chwile, 
kiedy byliśmy razem, w rodzinnym domu, i 
kiedy wszystko wydawało się niezmienne. 
Przygotowania do Świąt Bożego Narodze-
nia zaczynało się ponad miesiąc wcześniej. 
Dzieci i młodzież zabierali się za lepienie 
gwiazdy betlejemskiej – potem chodziło 
się z nią po domach. Kolędnicy zaczynali 
najwcześniej, jak się dało, czyli w drugi 
dzień Świąt. Każdemu zależało na tych cu-
kierkach, które dostawało się w domu, do 
którego przyszło się z gwiazdą i stajenką, 
a czasem kolędników była tak wielu, że 
jedni wychodzili, a drudzy wchodzili, więc 
też na wiele nie mogliśmy liczyć – dobrze 
było, jak choć jeden cukierek się trafił. A 
czasem się nie trafił, bo starsi i silniejsi go 
odbierali, nie wahając się trzepnąć ręką nie 
tylko w „konkurenta”, ale nawet w stajen-
kę, którą często w ten sposób niszczyli. 
Faktem, jest, że starali się później jakoś za 
to zrewanżować, choćby z grosików, które 
gdzieś dostali. Ale wróćmy do Wigilii. 
Dziadek całą podłogę zaścielał słomą, po 
której się hasało; w kącie izby stał snop 

zboża, na choince wisiały cukierki, ale tak 
wysoko, że nam, dzieciom, nie udawało 
się po nie sięgnąć. Opłatek był, rybka 
była – przez wieś płynęła rzeka Biłka (lub 
Białka), więc ryb w tym dniu nie mogło 
zabraknąć. Z wypiekami i chlebem było 
gorzej, bo zboże w większości zabierali na 
front: najpierw Rosjanie, potem Niemcy, 
potem znowu Rosjanie. A po Wigilii szło 
się na Pasterkę. Honorem było znaleźć się 
na tej mszy w naszym kościółku. Ciasno 
było, bo kościół był niewielki, a ludzi dużo. 
Migotały cieniutkie świeczki, rozstawione 
przez kościelnego, bo prąd był tylko w 
jednym zabudowaniu we wsi – w młynie.
 Naszą wioskę zamieszkiwali głównie 
Polacy, wyznania rzymsko-katolickiego, 
ale w sąsiednich miejscowościach żyli 
obok siebie Polacy i Rusini, w jednych było 
więcej katolików, w innych – prawosław-
nych. Odwiedzali się w święta nawzajem 
– jak to u sąsiadów, jeszcze wtedy żyło się  
tam spokojnie. 

 Teresa Werner, piosenkarka, gwiazda 
ostatniego Powiatowego Święta Chleba, 
zawsze i wszędzie przyjmowana z aplau-
zem. Nie mieszka wprawdzie w powiecie 
strzeleckim, ale jest Ślązaczką z krwi 
i kości, a pochodzi z Nakła Śląskiego. 
Śpiewać zaczynała w Zespole Śląsk, potem 
zdecydowała się na karierę indywidualną.
-  Każda Wigilia dla mnie jest i była 
ważna. Może dlatego, że było nas tak 
małe grono – moi dziadkowie zmarli, gdy 
miałam kilka lat, a potem byliśmy już tylko 
we trójkę, czyli rodzice i ja, jedynaczka. 
Ogromną wagę przywiązywaliśmy do 
atmosfery tych wspaniałych świątecznych 
dni – nie mogło być żadnych kłótni, ani 
zadrażnień. Bardzo pilnowaliśmy, by od 
rana wszyscy byli pogodni, przecież przy 
stole wigilijnym i choince nie można było 
być na kogoś obrażonym! Każde z naszej 
trójki miało jakąś rolę do spełnienia pod-
czas przygotowań do tej najważniejszej w 
roku kolacji i całych Świąt. Ubieraliśmy 
choinkę, kładliśmy biały obrus, a pod nim 
sianko, obowiązkowo – puste nakrycie 
dla niespodziewanego gościa. Po wspól-
nej modlitwie dzieliliśmy się opłatkiem. 
A potem – kolacja, którą rozpoczynała 
zupa grzybowa. Nie mogło zabraknąć 
smażonego karpia i kapusty z grzybami, 
ani kompotu z suszonych owoców. I oczy-
wiście najwspanialszego dla przysmaku 
– makówek. Kiedy śpiewałam w Śląsku, 
na mamę spadał obowiązek przygotowania 
dodatkowej miski makówek – zabierałam 
ją dla kolegów i koleżanek z zespołu. Po 
kolacji tata wyciągał akordeon i zaczynało 
się śpiewanie kolęd. Kiedy wyszłam za 
mąż i urodziłam córkę – na Święta znowu 
zjeżdżaliśmy do rodzinnego domu w Na-
kle. 

Zapisała Marta Górka

dok. ze str. 1

 Trzeba zaciskać pasa. Takie lub podob-
ne oceny budżetu Powiatu Strzeleckiego 
nie są dla nas, mieszkańców powiatu, 
czymś zaskakującym. Wręcz przeciwnie. 
Już powinniśmy się do nich przyzwyczaić.
 Pieniędzy jest mało, a zadań więcej – 
narzekają od lat wszyscy samorządowcy, 
jak kraj długi i szeroki. Narzekają też 
mieszkańcy: drogi się sypią, budownictwo 
komunalne – w zaniku, dużych inwestycji 
wyłącznie z własnych środków właściwie 
nie ma, samorządowe szpitale też chętnie 
wyciągnęłyby rękę po kasę, podobnie jak 
szkoły czy domy pomocy społecznej. Li-
sta może być jeszcze dłuższa, ale i nawet 
najdokładniejsza wyliczanka nie zmieni 
istoty problemu – na wszystko nie starczy. 
 Co w takiej sytuacji? Kiedy gminie, 
powiatowi lub województwu brakuje 
pieniędzy na inwestycje, głównie zwią-
zane z rozwojem infrastruktury i poprawą 
jakości usług w tych dziedzinach, za które 
odpowiada, na pokrycie deficytu budżeto-
wego, czy spłatę zaciągniętych wcześniej 
zobowiązań, sięga po środki zewnętrzne. 
Jakie? Może to być np. kredyt, albo obli-
gacje komunalne. 
 Obligacje emitowane przez samorządy 
są sprawdzonym źródłem pozyskiwa-
nia pieniędzy – głównie na inwestycje. 
Sprawdziły się w przypadku tak dużych 
miast jak Warszawa czy Poznań, jak i 
wielu powiatów (np. goleniowskiego czy 
bełchatowskiego) czy gmin.
 Nie przypadkiem o tym piszemy. Z 
takiego rozwiązania zamierza skorzystać 
również Powiat Strzelecki w roku 2014. 
-  Popularność obligacji emitowanych 
przez samorządy rośnie – mówi starosta 
Józef Swaczyna. – Kiedy do wykorzysta-
nia były duże środki z funduszy unijnych, 
m.in. na infrastrukturę, ale warunkiem 
realizacji projektu było wniesienie cał-
kiem pokaźnego wkładu własnego, wiele 
gmin i powiatów zdecydowało się na 
emisję obligacji. Dzięki pozyskanym w 
ten sposób środkom samorządy chętnie 
modernizowały infrastrukturę, budowały 
nowe obiekty użyteczności publicznej, 
itd. Zamierzamy pójść tą samą drogą, bo 
plany mamy ambitne, zwłaszcza w sferze 
wydatków na drogi powiatowe. Ich stan, 
o czym mówiłem niejeden raz, podobnie 
jak inni starostwie w Polsce, jest fatalny. 
To ogromna bolączka. Przypomnę, że w 
tej sprawie kategorycznie wypowiedział 
się też Konwent Starostów Województwa 
Opolskiego. Ale nasze apele do rządu 
nie odniosły pożądanego skutku. Jeśli 
więc nie możemy liczyć na to, że rząd w 
budżecie państwa zarezerwuje pokaźne 
pieniądze na poprawę stanu dróg powia-
towych – musimy radzić sobie w inny 
sposób. Dobrym wyjściem w tej sytuacji 
jest właśnie emisja obligacji, rozwiązania, 
które z powodzeniem udało się zastosować 
w wielu samorządach. 

-  Mniej pieniędzy będzie w budżecie 
w przyszłym roku niż w 2013? – z tym 
pytaniem zwróciłam się do Skarbnika 
Powiatu Jolanty Drochomireckiej 

-  Najpierw zacznę od uściślenia: uchwa-
łę budżetową uchwala Rady Powiatu. 
Na razie mówimy wyłącznie o projekcie 
uchwały budżetowej Powiatu Strzelec-
kiego na rok 2014, przygotowanym przez 
Zarząd Powiatu. Gdybyśmy spojrzeli 
wyłącznie na dochody ogółem, zapisane 
w tym projekcie – można byłoby powie-
dzieć, że będzie ich rzeczywiście mniej, o 
ponad 2 mln zł w stosunku do przewidy-
wanego wykonania w roku 2013. Spadek 
dochodów Powiatu Strzeleckiego to wynik 
przede wszystkim mniejszej kwoty części 
oświatowej subwencji ogólnej (o ponad 
1 mln zł, bo mniej uczniów uczy się w 
naszych szkołach), mniejszych kwot 
dotacji celowych i płatności związanych 
z realizacją projektów unijnych, co jest 
m.in. przyczyną spadku dochodów mająt-
kowych, w roku 2013 na dofinansowanie 
kosztów realizacji projektów inwestycyj-
nych Powiat otrzymał w ramach RPO WO 
kwotę ponad 3 mln zł.
-  A zatem - jakim budżetem będzie 
dysponował Powiat Strzelecki w roku 
2014?
-  Zanim powiem o kwotach, muszę 
dodać, że Zarząd Powiatu, konstruując 
projekt budżetu    na rok 2014 kierował 
się następującymi priorytetami:
-  zabezpieczeniem sprawnego bieżące-

go funkcjonowania jednostek, 
-  optymalnym wykorzystaniem moż-

liwości realizacji zadań ze środków 
„zewnętrznych”,

-  dalszym prowadzeniem działań pole-
gających na ograniczaniu wydatków 
bieżących do poziomu gwarantują-
cego wypracowanie nadwyżki ope-
racyjnej w wysokości pozwalającej 
na dokonanie z jej środków w pełnej 
wysokości spłat rat zaciągniętych 
kredytów długoterminowych. 

 W porównaniu do przewidywanego 
wykonania w roku 2013 prognozowane 
na rok 2014 dochody budżetu powiatu są 
niższe o 3,0%, czyli o ponad 2 miliony 
złotych i mają wynieść blisko 66 mln zł. 
Oznacza to, że na wszystko, co zaplanowa-
liśmy, nam nie wystarczy. Dlatego właśnie 
zamierzamy uzyskać brakującą kwotę ze 
sprzedaży obligacji wyemitowanych przez 
Powiat Strzelecki – 4,75 mln zł. 
 Konstruując budżet musieliśmy 
zagwarantować bieżące funkcjonowanie 
jednostek i realizację prawnie zdetermino-
wanych wydatków oraz zabezpieczyć moż-
liwość realizacji – i to w jak najszerszym 
zakresie – zadań inwestycyjnych, głównie 
drogowych. To właśnie one stanowią 
priorytet w przyszłym roku – planujemy 
przeznaczyć na nie 7.243.000 zł, czyli 
aż 92,9 proc. planowanych wydatków 
majątkowych ogółem. Przy czym należy 
zaznaczyć, iż na ich finansowanie uzy-
skano dotacje celowe w kwocie ponad 
1,9 mln zł, z tego: z budżetu państwa 
ponad 1,3 mln zł, z budżetów gmin 672 
tys. zł. Już od lat nie przeznaczaliśmy 
tak dużych nakładów inwestycyjnych 
na drogi. I to powinno cieszyć.

(mg)

Trudny budżet 2014

 Na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego opublikowano ostateczną 
listę rankingową wniosków o dofinansowa-
nie realizacji zadań na 2014 r. w ramach 
Narodowego programu  przebudowy dróg 
lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Do-
stępność – Rozwój. 

 Wnioski zakwalifikowane do dofinan-
sowania zakładają budowę, przebudowę 
lub remont ponad 27 km dróg, w tym 24 
km to drogi powiatowe, a ponad 3 km to 
drogi gminne. 

Nowe schetynówki
 Miesiąc temu informowaliśmy o wy-
wieszonej liście rankingowej projektów 
na stronie internetowej Urzędu Woje-
wódzkiego – dziś tę informacje możemy 
potwierdzić z cała pewnością: wśród 4 
projektów zgłoszonych przez samorządy 
powiatowe (na ostatecznej liście znalazło 
się tyle samo projektów gmin) jest projekt 
Powiatu Strzeleckiego ,,Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1455 O Olszowa - Ujazd w 
miejscowości Olszowa ul. Wiejska’’.
 Realizacja projektu nastąpi w roku 
przyszłym.

 W 2013 roku Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Zawadzkiem ukończyło 79 
uczniów.
 Wychowawcy klas maturalnych od lat 
śledzą losy swoich podopiecznych, więc i 
w tym roku zebrali informacje na ten temat. 
95%  absolwentów liceum  ogólnokształ-
cącego (3 klasy) podjęła studia dzienne. 
Jakie kierunki studiów wybrali?
 Otóż bardzo różne. Największą popu-
larnością cieszy się fizjoterapia, kilka osób 
studiuje położnictwo, kosmetologię, jeden 
uczeń stomatologię. Absolwenci klasy o 
profilu  matematyczno- informatycznym  
studiują  na politechnikach  (kierunki in-

Nasi absolwenci
żynierskie), a dwie uczennice postanowiły 
zgłębić tajemnice matematyki.
Niektórzy nasi uczniowie postanowili 
rozwijać swoje zdolności językowe czy 
humanistyczne i studiują  na kierunkach 
filologia polska,  filologia niemiecka, filo-
logia hiszpańska, dziennikarstwo.
 Kilka osób studiuje prawo i pedagogi-
kę, a jeden absolwent  wybrał geografię.
 Absolwenci Technikum Mechanicz-
no- Informatycznego i Ekonomicznego 
w większości podjęli pracę w Polsce lub 
zagranicą albo pracy szukają. 
 Kilka osób postanowiło uzupełnić        
wykształcenie, studiują (informatyka, za-

rządzanie), a także biorą udział w kursach 
kwalifikacyjnych.
J akie uczelnie najczęściej wybierali?
Najwięcej osób studiuje w Opolu (Poli-
technika Opolska, Uniwersytet Opolski) 
i często jest to podyktowane względami 
finansowymi. Duża grupa uczniów uznała, 
że najlepszym miastem studenckim jest 
Wrocław, kilka osób studiuje na Śląsku, a 
jeden absolwent zdecydował się na wyjazd 
do Poznania.
 Życzymy naszym uczniom wielu 
sukcesów, spełnienia marzeń, wytrwałości, 
a przede wszystkim optymizmu i wiary w 
przyszłość. 
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Nie przegap swojej szansy!

PRZYZNAJ NAGRODĘ KONSUMENTA

Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2013

Głosujemy do 17 stycznia 2014 roku – urna w siedzibie Starostwa

Głosuj 
– WYGRAJ  

TELEWIZOR!

By wziąć udział w konkursie, należy prawidłowo wypełnić kartę do głosowania. 
Karta do głosowania dostępna jest:

W aktualnym wydaniu dwutygodnika Powiat Strzelecki nr 23 – 24 (można ją wyciąć prosto z gazety)
Obok urny do głosowania znajdującej się przy Informacji w Starostwie Powiatowym 

w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2,  47 - 100 Strzelce Opolskie
Na stronie internetowej powiatu www.powiatstrzelecki.pl

W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie zameldowane w powiecie strzeleckim, 
które do 17 stycznia 2014 r. 

złożą w Starostwie w Strzelcach Opolskich prawidłowo wypełnioną kartę do głosowania. 
Wypełnioną kartę można nadsyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich (Zespół ds. Promocji Powiatu), 
ul. Jordanowska 2, 47 – 100 Strzelce Opolskie 

lub bezpośrednio wrzucić do urny znajdującej się w holu Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich obok Informacji. 

 Niezmiennie od 13 lat Powiat Strzelecki ogłasza konkurs na Naj-
lepszy Produkt Powiatu. Przedsiębiorcy z naszego powiatu zgłaszają 
swoje produkty lub usługi. O tym, kto zdobędzie ten zaszczytny tytuł 
decyduje Kapituła Konkursowa, ale wszyscy mieszkańcy powiatu mogą 
przyznać swój własny tytuł - Nagrode Konsumenta. Liczy się tylko 
Państwa głos -  który produkt lub usługa stająca w konkursowe szranki 
zdobędzie ich najwięcej, zdobędzie tę nagrodę, a ktoś z Państwa może 
wygrac telewizor!
 W tym wprowadzone zostało pewne novum - zamiast trzech kategorii 
są cztery.

Uczestnicy będą konkurować w następujących kategoriach: 
 a)  przetwórstwo rolno – spożywcze;
 b)  działalność produkcyjna,
 c)  działalność usługowa,
 d)  usługi gastronomiczno-hotelarskie.

 Wszystkie zgłoszone do konkursu produkty i usługi prezentujemy 
już dziś, w kolejnych numerach naszego dwutygodnika będziemy je 
również promować.

 Na następnych stronach znajdą Państwo zarówno ich opisy, zdjęcia, 
jak i nazwy firm, które postan owłi powalczyć o tytuł. 

 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi - tradycyjnie już podczas Gali 
Lauri. A że odbywa się ona podczas karnawału, zawsze towarzyszy jej 
fantastyczny koncert. I jak zwykle dla naszych Czytelników będziemy 
mieć zaproszenia na ten wyjątkowy w roku wieczór. 
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OPIS PRODUKTU/USŁUGI:

Produkt naszej działalności, który wybraliśmy do 
konkursu to klasyczna biała koszula damska ze 
wstawkami z bardzo modnej czerwonej pepitki. 
W skład bluzki wchodzi 70% bawełny, 27% wi-
skozy i 3% elastanu. Koszula ma dwie kieszonki, 
a rękawek 3/4 sprawia, że można ją wykorzystać 
zarówno w lecie, jak i w porze zimowej. Bluzka 
idealnie nadaje się na rodzinne uroczystości, a 
także do pracy w biurze czy banku, sprawdzi się 
równie doskonale w zestawieniu z dżinsami jako 
strój codzienny. 
Taka bluzka to absolutny must have każdej kobiety. 

Bluzka damska

AREM Alina Niedźwiecka 
ul. Opolska 18, 47-100 Strzelce Opolskie , Tel. 77 461 21 07 

OPIS PRODUKTU/USŁUGI:

Pływalnia „Strzelec” jest to wy-
marzone miejsce na przeżycie 
niezapomnianej przygody w miłej 
atmosferze. Oferta usługowa pły-
walni „Strzelec” jest skierowana 
bezpośrednio w oczekiwania 
mieszkańców miasta i regionu, 
ponadto jest odpowiedzią na po-
trzebę aktywnego spędzania wol-
nego czasu i uprawiania sportu. 
Jest formą integracji rodziny, jest 
sposobem na zadbanie o wygląd 
i dobrą kondycję psychofizyczną. 
Ten nowoczesny obiekt od mo-
mentu otwarcia odwiedziło ponad 
240 tys. klientów co jest najlepszą 
wizytówką Centrum.

Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu 
„Strzelec” w Strzelcach Opolskich

Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich 
ul. Opolska 46, 47-100 Strzelce Opolskie, tel. 77 410 94 10

www.crwis.strzelceopolskie.pl

Kordelas Strzelecki dla dwóch osób

OPIS PRODUKTU/USŁUGI

Kordelas Strzelecki dla dwóch 
osób to zestaw trzech rodzajów 
grillowanego mięsa: polędwicy 
wieprzowej, filetu z kurczaka oraz  
filetu z indyka. Mięso jest mary-
nowane w aromatycznych ziołach 
z dodatkiem boczku wędzonego, 
cebuli i papryki. Kordelas poda-
wany 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. 

Restauracja Ratuszowa 
Rynek 6, 47-100 Strzelce Opolskie, Tel. 77 463 00 64

www.restauracjaratuszowa.com 

Sprzedaż hurtowa i detaliczna owoców, 
warzyw, płodów rolnych 

oraz przetworów owocowo-warzywnych

OPIS PRODUKTU/USŁUGI

Marka „Warzywko” należy do 
firmy Sand Group Sp. z o.o. 
S.k., która jest rodzinną firmą 
“z bogatymi tradycjami w bran-
ży handlowej. „Warzywko” to 
sprawdzona od 12 lat marka na 
lokalnym rynku. Zajmujemy się 
zaopatrywaniem sklepów, restau-
racji, stołówek, oraz instytucji 
publicznych w świeże warzywa, 
owoce oraz ich przetwory. Posia-
damy własną flotę samochodów 
dostawczych i ciężarowych, 
pozwalającą na dostarczanie za-
mówionego towaru bezpośrednio 
do Państwa.

Nazwa produktu/usługi

Opis produktu/usługi

Dane firmy

K.P. Marketing Krzysztof Piaskowski
Plac Targowy 19, 47-100 Strzelce Opolskie , Tel. 606 494 002

Sklep spożywczo-przemysłowy
Kawiarnia „Morena” Lidia Gordzielik

Suchodaniec, ul. Mickiewicza 3 a, 47-180 Izbicko, tel. 77 461 74 52

Sałatka warzywna „Tort”

OPIS PRODUKTU/USŁUGI

„Tort” to nowoczesna wielo-
składnikowa sałatka przekładana 
warzywami i kurczakiem “z so-
sem czosnkowym, tzw. Kartofel-
salat. Sałatkę kroi się dokładnie 
tak samo jak tort na biszkopcie. 
Można ją podawać jako dodatek 
do mięs lub jako wyśmienitą 
przekąskę. Jest bardzo pożywna i 
smaczna. Serwowana na różnych 
przyjęciach okolicznościowych 
kusi swym wyglądem i pobudza 
zmysły, dzięki czemu jest nie-
odzownym elementem każdego 
przyjęcia. 

Oswald Arena 
Usługi gastronomiczno-rekreacyjne Urszula Pinkawa 

ul. Chłopickiego 27, 47-133 Jemielnica, Tel. 510 697 711, 77 462 50 84
www.oswaldarena.pl

Party Pizza o średnicy 50cm – Farmerska 
z sosem czosnkowym oraz arabskim

OPIS PRODUKTU/USŁUGI

Serwujemy wspaniałą, robioną na 
miejscu pizzę na cienkim cieście. 
Nasza pizza farmerska składa 
się ze smakowitych dodatków 
takich jak: sos pomidorowy, ser, 
pieczarki, kurczak, papryka oraz 
cebula. Do pizzy proponujemy 
podkreślające smak, aromatyczne 
sosy: czosnkowy oraz arabski.  
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Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2013

OPIS PRODUKTU/USŁUGI

Restauracja „Del Villaggio” to 
prawdziwa gratka dla miłośników 
śródziemnomorskich klimatów. Za-
projektowana na wzór Toskańskiej 
trattorii jak za dotknięciem cza-
rodziejskiej różdżki przeniesienie 
gości pod niebo słonecznej Italii, 
by cieszyć się beztroskim biesiado-
waniem pośród zapachu ziół, oliwy 
i suszonych na słońcu pomidorów. 
Mamy niespotykaną okazję rozko-
szować się widokiem gajów oliw-
nych, smukłych cyprysów, winnic 
oraz pachnących lawendowych pól, 
poczuć łagodną bryzę nad brzegiem 
morza, pospacerować romantyczną 
uliczką i napić się wina w pełnej 
autentycznych beczek włoskiej 
cantinie. 
Na stole oprócz naprawdę świetnie 

Organizacja przyjęć

PIK – Polańscy, Kalla   Restauracja „Del Villaggio”
ul. Powstańców Śl. 1, 47-180 Izbicko, Tel. 77 461 74 96

www.delvillaggio.pl 

wypiekanej pizzy inne specjały kuchni włoskiej: lazanie, makarony, ryby, grillowane mięsa i warzywa. Do posił-
ków wino prosto z beczki, a na deser - oryginalne tiramisu. Dla zwolenników kuchni regionalnej – wielokrotnie 
nagradzane dania tradycyjnej kuchni śląskiej. Czyż to nie wymarzone miejsce na zorganizowanie rodzinnej 
uroczystości, spotkania z przyjaciółmi czy biznesowego bankietu?

OPIS PRODUKTU/USŁUGI

W roku 2009 Poczta Owocowa została 
stworzona w celu spopularyzowania 
jak i rozszerzenia działań, które wcze-
śniej na rynku lokalnym prowadziła 
Hurtownia Owocowa „Warzywko”. 
“Na początku chodziło głownie o 
zbudowanie marki produktów, która 
spotkała się z naprawdę znakomitym 
przyjęciem na rynku klienta indy-
widualnego jak i biznesowego oraz 
naszych rodaków z całego świata. 
Ten sukces zainspirował nas do 
budowania dodatkowych narzędzi 
marketingowych, popularyzujących 
owoce i warzywa. Podstawą naszej 
działalności jest wzmacnianie więzi 
międzyludzkich poprzez zdrowe 
i naturalne podarunki, tj. owoce 
zapakowane w koszach z naszej 
polskiej wikliny. Głównym hasłem 

PocztaOwocowa.pl - owocowy podarunek 

przewodnim naszych działań jest ZDROWO TO OWOCOWO, dlatego wszystkie nasze działania zmierzają do 
spopularyzowania mody na owoce szczególnie wśród młodzieży. Z początkiem roku otwieramy portal owocowy, 
gdzie będą wszystkie informacje o owocach jak i przepisy czy ciekawostki. 

Sand Group  
Plac Targowy 19, 47-100 Strzelce Opolskie, Tel. 77 461 26 17, www.pocztaowocowa.pl

SAWIM Wioletta Błaut-Bonowicz, M. Łukasiewicz S.J.
ul. Sosnowa 7/36b, 47-100 Strzelce Opolskie
Tel. 77 543 23 08, 501 615 732, 509 989 623

www.sawim.com.pl

OPIS PRODUKTU/USŁUGI

System obsługuje do 200 siłow-
ników hydraulicznych i służy do 
prowadzenia całego procesu pro-
stowania budynków pochylonych 
w wyniku działania np. szkód gór-
niczych bądź procesów podmywania 
budynków. Tylko w bieżącym roku 
przy użyciu naszego systemu firma 
MPL Katowice Sp. z.o.o wypro-
stowała 15 budynków na terenie 
Górnego Śląska.

OPIS PRODUKTU/USŁUGI

Restauracja mieści się w zabytkowym 
budynku starego spichlerza. Zapew-
niamy dobrą kuchnię śląską i polską, 
przyjemną atmosferę w ciekawym 
wnętrzu. Organizujemy spotkania ro-
dzinne, imprezy firmowe itp. Jesteśmy 
jedyną restauracją w okolicy, w której 
dania są przygotowywane metodą sous 
vide, wykorzystywaną przez najlepsze 
restauracje na świecie. Technika ta 
pozwala na pełne wydobycie walorów 
potraw, przy jednoczesnym zachowaniu 
ich właściwości odżywczych. W menu 
mamy potrawy, które przyrządzamy „na 
żywo” na oczach klienta. Posiadamy 

Usługi gastronomiczne 
– Restauracja Spichlerz Raszowa

Restauracja Spichlerz Raszowa
ul. Kościelna 4 47-150 Raszowa, Tel. 77 416 90 13, www.spichlerzraszowa.pl

certyfikat białej lilii, który świadczy o spełnieniu najwyższych standardów higieny i bezpieczeństwa oferowa-
nej żywności. W  plebiscycie Gazety Lokalnej z Kędzierzyna-Koźla na najlepsze lokalne danie serwowane w 
restauracji, zwyciężyła nasza golonka. W roku 2012 znaleźliśmy się  w katalogu 100 najlepszych restauracji w 
Polsce  - POLAND 100 Best Restaurant.

OPIS PRODUKTU/USŁUGI

Głównym walorem tortu orzechowego 
jest połączenie orzechów z innymi 
składnikami. “Na tort składa się 
biszkopt kakaowy przełożony dwa 
razy kremem budyniowym. Środkową 
warstwę stanowi nasączony ponczem 
z alkoholu i kawy placek, pieczony 
z orzechów włoskich i laskowych. 
Wykończenie spływającą gorącą cze-
koladą stanowi dopełnienie całości, 
dzięki któremu tort staje się rajem 
dla podniebienia każdego smakosza.
Tort w wersji standardowej obsypany 
jest płatkami migdałowymi i udekoro-
wany kremem. Dla bardziej wymaga-
jących również w odsłonie kremowej 
oraz w stylu angielskim daje szerokie 
pole do popisu.
Tort orzechowy w odpowiednich 

Tort orzechowy

Domowe Wypieki, Renata Hendel
ul. Myśliwca 18, Krośnica, 

47-180 Izbicko, tel. 774617655, 667 395 283, www.hendel-wypieki.ugu.pl  

warunkach przechowuje się bardzo długo, nie tracąc na wyglądzie i smaku. Żaden gość zza zachodniej granicy 
nie wyrusza w podróż powrotną bez zaopatrzenia się w ten smakołyk.

System sterujący pracą siłowników 
do rektyfikacji budynków

Zakład Produkcji Okien DREWNOPLAST Jan Mika
ul. Powstańców Śląskich 15, 47-100 Strzelce Opolskie, Tel. 77 461 95 66

www.drewnoplast.com.pl

Nowoczesne eleganckie
drzwi wejściowe z wypełnieniem 
i nakładkowymi HPL lub ALU

OPIS PRODUKTU/USŁUGI

Nasz najnowszy produkt – no-
woczesne wypełnianie drzwiowe 
z płytami powierzchniowymi 
HPL bądź ALU to najwyższa 
klasa, jakość i funkcjonalność 
w Europie. Łącząc ze sobą różne 
materiały, tworzymy drzwi o 
niepowtarzalnym oryginalnym 
wzornictwie. Duże możliwości 
technologiczne w obróbce ma-
teriału, szeroka gama, imitacji 
drewna oraz dodatków ze stali 
nierdzewnej i szkła pozwalają 
nam zaspokoić najbardziej wy-
górowane oczekiwania klientów. 
Drzwi nasze, oprócz tego, że 
są oryginalne i niepowtarzalne 
charakteryzuje duża trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Niższy niż w tradycyjnych wypełnieniach 
drzwiowych współczynnik izolacji cieplnej sprawia, że drzwi z powodzeniem znajdują zastosowanie w nowo-
czesnym budownictwie pasywnym.
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Wybierz Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2013

Bluzka damska Centrum Rekreacji Wodnej 
i Sportu „Strzelec” 

w Strzelcach Opolskich

Kordelas Strzelecki 
dla dwóch osób

Sprzedaż hurtowa 
i detaliczna owoców, warzyw, 

płodów rolnych oraz przetworów 
owocowo-warzywnych

Party Pizza o średnicy 50cm – 
Farmerska z sosem czosnkowym 

oraz arabskim

Organizacja przyjęćPocztaOwocowa.pl 
- owocowy podarunek System sterujący pracą 

siłowników 

Usługi gastronomiczne 
– Restauracja Spichlerz Raszowa

Tort orzechowy

Nowoczesne eleganckie drzwi 
wejściowe z wypełnieniem 

i nakładkowymi HPL lub ALU

Sałatka warzywna „Tort”



Zapach wędzonki. 
Apetyczne plasterki szynki i innych wędlin. 

Biała kiełbasa wigilijna… 

Smaki dzieciństwa 
nie  muszą koja -
rzyć się wyłącznie 
ze wspomnienia-
mi. Wędliny, pełne 
aromatu przypraw, 
pachnące dymem z 
wędzarni, bez che-
micznych „dodat-
ków”, świeże mięso 

Wyśmienity smak i tradycyjne receptury 
to nasza najlepsza wizytówka.

Nagrodę - kosz wędlin - w konkursie na śląską kolędę zdobyła Krystyna Popanda 
z Płużnicy, a tekst kolędy poniżej
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i drób są na wyciągnięcie ręki – w sklepach Urszuli i Waldemara Neuman z Piotrówki.

 W dniu 29 listopada 2013 r. o godz. 15.00 w restauracji „U 
Jana” w Warmątowicach odbyło się uroczyste spotkanie integra-
cyjno - kulturalne z okazji zakończenia realizacji projektu syste-
mowego pn. „18+ nowe szanse i możliwości” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Roz-
wój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe 
centra pomocy rodzinie. 
 Celem imprezy była integracja uczestników projektu i pracow-
ników zaangażowanych w realizację projektu oraz podsumowanie 
wszystkich działań projektu.
W imprezie udział wzięli: 
- wszyscy beneficjenci ostateczni projektu, 
- realizatorzy projektu,
- zaproszeni goście.
Podczas spotkania beneficjentom wręczono: 
- zaświadczenia potwierdzające zakończenie warsztatów roz-

woju osobistego z psychologiem,

- zaświadczenia potwierdzające zakończenie warsztatów z 
terapeutą (zakres warsztatów: stymulacja polisensoryczna, 
choreoterapia, muzykoterapia, psychodrama, biblioterapia) 
dla Grupy I,

- zaświadczenia potwierdzające zakończenie warsztatów 
aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym dla 
Grupy II,

- zaświadczenia potwierdzające zakończenie warsztatów 
arteterapii prowadzone przez terapeutę,

- zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu języka 
angielskiego dla dwóch osób  z Grupy II

- indywidualne albumy pamiątkowe ze zdjęciami z realizacji 
poszczególnych działań “w ramach projektu.   . 

 Wszyscy uczestnicy spotkania miło spędzili czas przy muzy-
ce i wspólnej zabawie. Dodatkowo mieliśmy okazję wysłuchać 
występu wokalnego jednego z  uczestników projektu. 
Realizatorzy Projektu składają serdeczne podziękowania Ra-
dzie i Zarządowi Powiatu Strzeleckiego oraz beneficjentom za 
współpracę, życzliwość, pełen profesjonalizm oraz ogromne 
zaangażowanie w realizację tegorocznego projektu. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„18+ nowe szanse i możliwości”

 Kim są Romowie? Skąd pochodzą, 
jakim językiem się porozumiewają, jakie 
mają imiona?  Co wiemy o ich zwyczajach 
i wartościach? W jakim stopniu historia 
tej grupy etnicznej łączy się z dziejami 
naszego narodu?
 Te i wiele innych pytań znalazło 
swoje odpowiedzi w czasie warsztatów 
poprowadzonych dla uczniów strzelec-
kiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
przez trenerkę antydyskryminacyjną i 
wrażliwości wielokulturowej- Judytę 
Nekandę- Trepkę.
 Zaproszenie prowadzącej na zajęcia 
w szkole stało się konsekwencją przy-
stąpienia do ogólnopolskiego programu 
,,Kultura polskich Romów. Poznajmy się”  
prowadzonego przez Centrum Edukacji 
Obywatelskiej. Wielokulturowość to z 
kolei jedno z istotnych zagadnień poru-
szanych przez grupę ,,Patrz i zmieniaj”- 
od kilku już lat zajmującą się edukacją 
globalną w szkole.  
Czterogodzinne zajęcia, w czasie któ-
rych aktywnie uczestniczyli zarówno 
gimnazjaliści, jak i licealiści, otworzyły 
uczestników na różnorodność otaczają-
cego ich świata.  W czasie warsztatów 
okazało się, że nie żyjemy w społeczności 
monokulturowej, a różnorodność warta 
jest poznania. – Dowiedziałam się wielu 
ciekawych informacji- podsumowała swój 
udział w warsztatach jedna z gimnazjali-

Kultura polskich Romów. Poznajmy się!

stek.- To bardzo szeroki temat, ale w czasie 
lekcji było dużo ćwiczeń, dzieliliśmy się na 
grupy, więc zajęcia oceniam najwyżej, jak 
można. - Dla mnie cenne było przedstawie-
nie konkretnych historii z życia Romów, 
obalenie stereotypów o tej grupie- ocenia 
zapytany o podsumowanie licealista. –
Dzięki warsztatom mój pogląd i opinia o 
Romach zdecydowanie się zmieniły. Na 
lepsze- dodaje.
 Trenerka prowadząca zajęcia, pozy-
tywnie zaskoczona aktywnością uczniów 
w Strzelcach, wyraziła jednak pod koniec 
warsztatów poczucie niespełnienia w 

imieniu wszystkich trenerów antydyskry-
minacyjnych. - Chcielibyśmy dotrzeć 
do różnych uczniów- nie tylko tych 
,,grzecznych”: otwartych, świadomych, 
pozbawionych stereotypów. Najrzadziej 
zapraszają trenerów szkoły zawodowe, a 
być może właśnie tam byliby najbardziej 
potrzebni- dodała.
 Warsztaty przeprowadzone w szkole 
ujawniły, że w uczniach jest ciekawość 
wobec inności. Inności, która jako nie-
znana, budzi czasem dystans i lęk. Młodzi 
ludzie, mimo to,  chcą o niej rozmawiać i 
konfrontować swoje obserwacje z faktami. 

Dorota Maćkula

 Na spotkaniu 9 grudnia 2013 r. przed-
stawicieli dwóch Stowarzyszeń Romskich 
działających w Strzelcach Opolskich z 
władzami Powiatu Strzeleckiego i Gminy 
Strzelce Opolskie przedłożono Porozu-
mienie podpisane pomiędzy Zarządami 

Już wiadomo co ze świetlicą romską
obu Stowarzyszeń romskich, w którym 
ujęto zapisy mówiące, iż Stowarzyszenie 
Romów „Jedność” w Strzelcach Opolskich 
będzie reprezentowało całą społeczność 
romską wobec władz samorządowych od 
1 stycznia 2014 r.

 Zgodnie z poprzednim artykułem 
w Dwutygodniku „Powiat Strzelecki” 
świetlica romska będzie użyczona od 
przyszłego roku przez Powiat za darmo, 
w tym samym miejscu co dotychczas, 
natomiast Gmina będzie pokrywała koszty 
jej utrzymania.

Jubileusz naszego dwutygodnika
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Jubileusz dwutygodnika „Powiat Strzelecki”

 W przedświątecznej atmosferze 
spotkaliśmy się w strzeleckim staro-
stwie, by ogłosić wyniki konkursów 
ogłoszonych przez naszą redakcję 
z okazji 10-lecia dwutygodnika. 
Liczyliśmy na spora frekwencję, 
i nie zawiedliśmy się. Serdecznie 
dziękujemy za  to, że nie tylko w tym 
dniu byliście Państwo z nami, ale że 
wiernie towarzyszyliście nam przez 
te wszystkie lata. Wierzymy, że nadal 
Państwo będziecie z nami.
 Dzięki hojności sponsorów i 
oczywiście naszego wydawcy - sa-
morządu Powiatu Strzeleckiego  nasi 
Czytelnicy - laureaci i wyróznieni w 
konkursach mogli odebrac nagrody, 
które - mamy nadzieję - przydadzą się 
tuż przed  Świętami Bożego Narodze-
nia.
 Pierwszy konkurs, w którym pro-
siliśy o odpowiedź na pytanie, kiedy 
jest Boże Narodzenie, a był to cytat 
z wiersza Matki Teresy z Kalkuty, 
opublikowany w pierwszym numerze 
naszego dwutygodnika, jeszcze w 
roku 2003, okazał się bardzo  trudny 
- tylko jedna osoba nadesłała prawi-
dłową odpowiedź.
Na konkurs napisania choćby jednej 
zwrotki kolędy po śląsku przyszło aż 
26 zgłoszeń, czyli 26 kolęd!  I były 
dwie główne nagrody - kosz wędlin 
i tablet.
Najstarsze zdjęcie związane ze świę-
tami  - a był to konkurs kolejny - po-
chodziło z roku 1951. 
 Podczas spotkania mówiliśmy 
o wynikach, słuchaliśmy kolęd w 
wykonaniu Simony i Denisa, duetu, 
który często towarzyszy nam podczas 
powiatowych uroczystości i ogladali-
śmy pomysłowe i oryginalne ozdoby, 
bombki przemyślnie wykonane, stro-
iki i kartki świąteczne - a wszystkie 
w barwach Powiatu Strzeleckiego 
- żółtym, zielonym i błękitnym. To 
było  spore utrudnienie, bo jak to - bez 
czerwieni i srebra - można zrobić   coś 
związanego ze świętami? Okazało się, 
że można. W konkursie brali udział 
ludzie młodzi, a nawet bardzo młodzi, 
nieco starsi, i całkiem już dojrzali. I 
okazało się, że inwencja wcale nie jest 
zależna od wieku, ale przede wszyst-
kim od wyobraźni !   

10 lat razem

NAJSTARSZE ZDJĘCIE ŚWIĄTECZE 
Nagroda: kosz wędlin dla pani Marii Pogodzik z Leśnicy za zdjęcie z 1951 roku

1951

ŚWIĘTA W BARWACH POWIATU 
Nagroda: zestaw fajerwerków dla pani Teresy Soboty za bombkę wykonaną metodą carvingu

Zestaw fajerwerków dla Eweliny Bryś za bombkę z cekinów. 
Obiecała, że fajerwerki będzie odpalać wyłącznie pod opieką rodziców.

Wszyscy zmieściliśmy się na wspólnym zdjęciu
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NASI  SPONSORZY, którym GORĄCO DZIĘKUJEMY!:

Zarząd Powiatu Strzeleckiego

Państwo Urszula i Waldemar Neuman Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
ul. Kościuszki 11147-133 Piotrówka 

Pan Grzegorz Pyka “Skup, przetwórstwo i sprzedaż art. mięsnych
ul. Kani 12, 47-133 Jemielnica

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Strzelcach Opolskich
ul. Strzelecka“47-171 Rozmierka 

Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

Pan Sergiusz Zaremba
„Artes” Widowiska Pirotechniczne Strzelce Opolskie

Pan Mirosław Szołtysek

Wydawnictwo Muzyczne „Eska” z Zabrza

Sponsor chcący zachować anonimowość 

PKS SA w Strzelcach Opolskich

Drukarnia „ProMedia” w Opolu

KIEDY JEST BOŻE NARODZENIE? 
Nagrodę: kosz wędlin dla pana Krzysztofa Gabora 

odebrał w jego imieniu synek

Wtedy jest Boże Narodzenie
Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata 

i wyciągasz do niego ręce, 
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, 
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, 
które jak żelazna obręcz uciskają ludzi

w ich samotności, 
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei “więźniom”, 
tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego,

moralnego i duchowego ubóstwa, 
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze,
jak bardzo znikome są twoje możliwości

i jak wielka jest twoja słabość, 
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg
pokochał innych przez ciebie,

Zawsze wtedy, 
jest Boże Narodzenie.

Matka Teresa z Kalkuty

Jubileusz dwutygodnika „Powiat Strzelecki”

Nagroda pieniężna 
ufundowana przez 

sponsora 
chcącego pozostać 

anonimowym: 
dla uczniów 

Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej przy 

SOSW w Leśnicy: 
Martyny Jackowiak 
i Marcina Józefa za  
trzy bombki ażurowe

Tablet dla pani 
Moniki Twardoń za 

„Pastorałkę - Bóg się rodzi“
ufundowany 
przez Zarząd 

Powiatu Strzeleckiego.

Tekst pastorałki moga państwo 

przeczytać na pierwszej storonie

Wyróżnieni w konkursie na ozdobę choinkową w barwach powiatu:

1. Angelika Olszowy za kulę origiami
2. Julianna Jaworek za łańcuch z gwiazdek 
3.  Stowarzyszenie Civitas Christiana za dwie bombki szklane otrzymali płyty CD 

Mirosława Szołtyska
4.  pani Heleny Goczoł za zielone drzewko - bilet dla 2 osób na imprezę organizowaną 

przez Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich    
5. mieszkańcy DPS w Strzelcach Opolskich za pracę zbiorową – choinkę zieloną - płyta 

CD Teresy Werner i bombonierka

Nagrody dla wyróżnionych w konkursie na kolędę po śląsku:

1. bilet dla 2 osób na imprezę organizowaną przez Powiatowe Centrum Kultury w 
Strzelcach Opolskich  dla pani Iwony Strzelbickiej za „Wśród nocnyj ciszy”

2. płyty CD Teresy Werner otrzymały: 
 Dorota Kremser-Kossakowska za „Mędrcy świata monarchowie”
 Rita Gawlik za „W złobie leży”
 Agnieszka Bekiersz za „Anioł pasterzom mówił”
 Ewelina Gwózdek za trzy kolędy 

Zestaw gadżetów (pendrive powiatowy + pióro) 
dla uczniów klasy III A Szkoły Przysposobiającej 

do Pracy w ZSS przy DPS w Zawadzkiem: J.Malanowska, 
S.Sewiłło, M.Pałek, R.Krasucki, M.Kias  za choinkę 

z włóczki ufundowany przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego.

Wśrod nocnyj ciszy

Wśrod nocnyj ciszy klank sie rozłazi.  
Wstoncie, pastyrze, Bog sie wom 
rodzi. 
Co warciyj sie wybiyrejcie, 
Do Betlyjym uwijejcie, 
Prziwitoć Pana. 

Polyźli, znolyźli Bajtelka w grołdku, 
Kery wszyskie znoki boły im dane. 
Ponboczkowi chwała dali, 
A jak prziszli to gołdali 
Z srogim weselym. 

Iwona Strzelbicka
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Zawadzkiem
Kl. 4 T

Nie było miejsca 
dla Ciebie

Nie boło placu dla Ciebie, 
w Betlejem w żodnyj gospodzie 
Narodzioł żeś sie Ponbuczku,  
w stajni,  we biydzie i chłodzie
Niy boło placu jak zszołżes, 
jako Zbawiciel na Ziymia,
Żeby wytargać łod diobła 
nieszczynsno Adama rasa.

Mateusz Kaniak
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Zawadzkiem
Kl. 2 T

***
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 Ibuk Libra i Fun English w Powiato-
wej Bibliotece Publicznej Powiatowego 
Centrum Kultury!

 Już od 17 grudnia w Powiatowej Bi-
bliotece Publicznej Powiatowego Centrum 
Kultury w Strzelcach Opolskich dostępne 
są kody do czytelni Ibuk Libra, a w niej 
blisko 900 pozycji  z zakresu literatury 
ekonomicznej,  nauk społecznych, huma-
nistycznych czy informatyki. Czytelnicy 
zyskują dzięki nim roczny zdalny dostęp 
do książek konsorcjum Opolskich Biblio-
tek Publicznych.  Wystarczy zapisać się 

do Biblioteki i odebrać swój login, by 
stworzyć własną wirtualną półkę książek 
i korzystać z niej z dowolnego miejsca.  
Najmłodsi mogą z kolei odwiedzić kącik 
Biblioludka lub skorzystać z kursu Fun En-
glish. Nauka przez zabawę, interaktywny 
podręcznik, sto gier edukacyjnych, setki 
filmów – dostęp do wszystkiego z naszej 
biblioteki za darmo. Ponadto biblioteka 
zaprasza do korzystania ze swojej oferty – 
spotkań autorskich, warsztatów szkolenio-
wych, darmowej czytelni internetowej czy 
nowoczesnej mediateki.  Przyjdź, zobacz, 
zostań – naszym  czytelnikiem!

Odbierz kody 
w Powiatowym Centrum Kultury  Codziennie przez nasze ręce prze-

chodzi wiele gazet i czasopism. Ale czy 
kiedykolwiek zastanawialiśmy się nad tym, 
jak one powstają? 
 Trud ten zobaczyli  uczniowie ZSP 
w Zawadzkiem -  członkowie klubu 
Activa i szkolnej redakcji gazety „My 
o Nas”, którzy 4 grudnia br. wybrali się 
na wycieczkę do Opola.  Pierwszym 
przystankiem była redakcja NTO, gdzie 
pani redaktor opowiadała o codziennej 
pracy dziennikarzy. Można było także 
zobaczyć gazety pochodzące z okresu 
początków istnienia redakcji. Zapoznali-
śmy się też z obowiązkami dziennikarzy 
i zobaczyliśmy oprogramowanie i skład 
komputerowy codziennej, opolskiej gazety 
NTO.  Następna na trasie była drukarnia 
Pro Media, w której uczniowie zobaczyli 
jak powstaje gazeta i ujrzeli kolejne etapy 
produkcji. Jest to jedyna drukarnia rolowa 
na Opolszczyźnie. Ogromne wrażenie 
wywarły na nas maszyny poligraficzne i 
szybkość druku. 
 Podsumowując, jesteśmy bardzo 
zadowoleni z wyjazdu. Nigdy nie spodzie-
walibyśmy się, ile pracy należy wykonać, 
by w naszych rękach znalazła się codzienna 
gazeta. Najważniejsze jest jednak to, że 

Jubileusz naszego dwutygodnika 

każdy z nas był pod ogromnym wrażeniem 
profesjonalizmu dziennikarzy i drukarzy. 
Będziemy mile wspominać wyjazd, za 

który jesteśmy wdzięczni organizatorom 
– redakcji dwutygodnika „Powiat Strze-
lecki” oraz PKS Strzelce Opolskie SA.

 We wrześniu wpłynęła do naszych 
trzech domów propozycja uczestnictwa  
mieszkańców w konkursie pt.,, Senso-
twórcy – ludzi, dla których tworzenie 
ma sens,,.Organizatorem Wojewódzkie-
go Konkursu Autobiograficznego było 
Opolskie Centrum Wspierania inicjatyw 
Pozarządowych (OCWIP).
 Celem konkursu było zachęcenie 
naszych mieszkańców z niepełnospraw-
nością do opisania swoich przeżyć zwią-
zanych z doświadczeniem niepełnospraw-
ności i aktywnością własną, która nadała 
sens    ich życiu. Tematem pracy miała być 
szeroko rozumiana aktywność artystyczna, 
kulturalna,czy społeczna, która stanowiła 
punkt zwrotny i nadała sens życiu osobie 
z niepełnosprawnością.
 Osoby, które brały udział w konkursie 

SENSOTWÓRCY
- ludzie, dla których tworzenie ma sens

zostały zaproszone przez organizatora 
na uroczyste rozstrzygnięcie  i rozdanie 
nagród 16 grudnia w Szkole Muzycznej 
w Opolu, na które pojechali wraz z Panią 
Dyrektor oraz kierownikami Domów. 
 Uczestnicy konkursu z naszych Do-
mów:
 Pan Antoni Strugała lat 94 z Domu 
Pomocy Społecznej Szymiszów, który 
otrzymał szczególne wyróżnienie a także 
Pan Jerzy Paciorek z Domu Pomocy 
Społecznej w Strzelcach Opolskich i Pan 
Ryszard Juszko z Dom Pomocy Społecznej 
w Leśnicy, którym również wręczono kosz 
słodkości. Wszystkim uczestnikom kon-
kursu  składamy gratulacje oraz życzymy 
dalszej aktywności na obecnym poziomie 
jak najdłużej.

Dorota Mielniczuk.

Takie cuda można było kupic na przedświątecznych kiermaszach w starostwie

Środowiskowy Dom Samopomocy Zespół Szkół Specjalnych w ZawadzkiemSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy

Pod takim hasłem Powiatowa Stacja Sa-
nitarno – Epidemiologiczna w Strzelcach 
Opolskich zorganizowała konkurs, którego 
celem było wykonanie pracy plastycznej, 
prezentującej wiedzę uczniów na temat 
szkodliwości palenia tytoniu i narażenia 
dzieci na bierne inhalowanie dymu ty-
toniowego. Konkurs adresowany był do 
uczniów klas I-III szkół podstawowych z 
placówek powiatu strzeleckiego, w których 
realizowany jest program edukacji antyty-
toniowej pt. „Nie pal przy mnie, proszę”. 
 Spośród 21 szkół podstawowych  
realizujących w/w program do konkursu 
przystąpiło 12 placówek. Nadesłano 53 
prace konkursowe, wykonane różnorod-
ną techniką, które charakteryzowały się 
ciekawą szatą graficzną, pomysłowością 
oraz czytelnością w odbiorze. Z pewno-
ścią wykonanie ich wymagało znacznego 
zaangażowania dzieci oraz nauczycieli.
 Rozstrzygniecie konkursu odbyło się 
29 listopada 2013r. w Powiatowej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej w Strzel-
cach Opolskich. Komisja konkursowa w 
składzie: przewodniczący Katarzyna Ka-
noza – Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny oraz członkowie: Patrycja Pło-
szaj – pracownik Sekcji Promocji Zdrowia 
i Oświaty Zdrowotnej “i Bogusława Grela 
– pracownik Oddziału Epidemiologii zade-
cydowała wyróżnić 17 prac konkursowych. 
Oto laureaci konkursu:
Krzysztof Niepala – Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Suchej, 
Lena Borkowska - Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Suchej,
Teresa Nocon - Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Suchej,
Marcin Blaut - Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Rozmierce, 
Aneta Kuś - Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Szymiszowie,

Moja Rodzina jest zdrowa, gdyż jest antytytoniowa 

Kinga Warzecha – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zalesiu Śl., 
Kinga Tomeczek – Szkoła Podstawowa w Leśnicy, 
Aniela Kulig - Szkoła Podstawowa w Leśnicy, 
Szymon Jarzombek - Publiczna Szkoła Podstawowa w Staniszczach Małych – Spóroku,
Wiktoria Kaczmarczyk - Publiczna Szkoła Podstawowa w Staniszczach Małych – Spóroku,
Alina Tymińska - Publiczna Szkoła Podstawowa w Izbicku,
Karolina Kalemba - Publiczna Szkoła Podstawowa w Izbicku,
Maja Nowosielska - Publiczna Szkoła Podstawowa w Izbicku,
Martyna Lizurej - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem, 
Aleksandra Andrecka - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem, 
Aleksandra Śledź - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem,
Uczniowie klasy III  Publicznej Szkoły Podstawowej  w Jaryszowie. 
Oficjalne wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz upominków ufundowanych przez 
gminne jednostki samorządu terytorialnego miało miejsce 09 grudnia br. w siedzibie 
tutejszej Stacji. 
Powyższe przedsięwzięcie zostało objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Strzelec 
Opolskich.
 Wszystkim uczniom, którzy przystąpili do konkursu jeszcze raz składamy gratulacje 
oraz gorące podziękowania.  

Patrycja Płoszaj 
PSSE w Strzelcach Op.
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 Okres od urodzenia do dnia chrztu był 
również niebezpieczny dla niemowlęcia, 
które – jako poganin – mogło stać się 
ofiarą różnych złych mocy, dążących do 
unicestwienia go lub zmienienia w „pod-
ciepa”. Dlatego, do momentu chrztu, żadna 
z matek nie powinna przebywać wśród 
innych ludzi poza domownikami. Ma to 
być bowiem okres, kiedy „złe duchy” 
mają prawo do matki i dziecka. Chrzest 
jest rodzinną uroczystością obchodzoną 
bardzo radośnie. Najważniejszym mo-
mentem w tym dniu jest ceremoniał chrztu 
w kościele. Oprócz rodziców dziecka i 
rodziców chrzestnych bierze udział w tej 
uroczystości najbliższa rodzina. Bardzo 
dużą wagę przywiązują rodzice do tego, 
aby chrzestnym była osoba odznaczająca 
się prawymi cechami charakteru, łagod-
nym usposobieniem, miłą powierzchow-
nością, gdyż cechy te ma odziedziczyć 
chrześniak. Matką chrzestną, nawet mimo 
zalet, nie może zostać kobieta, która sama 
spodziewa się dziecka, gdyż mają do niej 
dostęp „złe duchy”. Na Opolszczyźnie, 
od najdawniejszych czasów, nie odmawia 
się prośbie przyjęcia na siebie obowiązku 
chrzestnej lub chrzestnego. Jakakolwiek 
matka poprosi o przyjęcie tej roli, jej 
prośba zostaje spełniona.
 Po powrocie z kościoła rodzice 
chrzestni, oddając dziecko w ręce rodzi-
ców, wypowiadają słowa: „wzięli my Wam 
poganina, a przywieźli chrześcijanina”. 
Moment ten rozpoczyna wielką domową 
uroczystość. Jednocześnie matka wraz 
z dzieckiem od tej pory mogą aktywnie 
uczestniczyć w życiu wsi, „złe duchy” nie 
mają już do niej dostępu.
 Wiek dziecięcy kończył się w 14-15 
roku życia, a gdy rodzice oddawali dziecko 

na naukę rzemiosła – to jeszcze wcześniej. 
Od tego momentu młodzi mieszkańcy wsi 
tworzyli osobną, swoistą grupę, w której 
tkwili w zasadzie do założenia własnej 
rodziny. Jego początkiem było wesele, naj-
bardziej uroczyste, najdłuższe i największe 
święto rodzinne, obrzęd niejako publiczny, 
wystawny,  radosny i dostojny. 
 W życiu rodziny postacią szczególną 
był gospodarz, który jako głowa całej ro-
dziny decydował nie tylko o sprawach go-
spodarczych, ale i o wychowywaniu dzieci. 
Głos kobiety nie liczył się, a w hierarchii 
rodziny matki i córki zajmowały dalekie 
miejsce za mężem i synem. Rodzice, 
którzy oddali już gospodarstwo następcy, 
mieszkali nadal przy nim, ale ich sytuacja 
i miejsce w życiu rodziny nie zawsze były 
zgodne z przejętymi powszechnie normami 
etycznymi. Przypadki złego traktowania 
ludzi starych nie należały do rzadkości.
 Kuchnia wiejska, uzależniona od wa-
runków materialnych, ulegała przez cały 
XIX wiek systematycznym przemianom. 
Pierwszym posiłkiem było śniadanie, 
którego podstawę stanowiły ziemniaki i 
kapusta. Czasami jadano na śniadanie zupę 
z jarzyn, zalewajki z mąki, zupy mleczne, 
placki ziemniaczane, barszcz, „prażonki” 
z masłem. Posiłki gotowane sporządzane 
były przez gospodynie raz na dzień, tj. na 
obiad, a wszystkie następne, czyli kolacja i 
śniadanie dnia następnego, były resztkami 
odgrzewanego obiadu. Posiłki specjalne 
spożywano w dni wyjątkowe, tj. takie jak 
Wigilia Bożego Narodzenia, Wielkanoc, 
wesele, chrzciny, stypy, inne uroczystości 
rodzinne, jubileusze sakramentu małżeń-
stwa, prymicje. Szczególnie rygorystycz-
nie trzymano się menu wigilijnego. W 
jego skład wchodziły: kluski z makiem, 

zupa „siemioniotka”, kapusta z grochem, 
upieczony karp. Wieczerza rozpoczyna 
się wspólną modlitwą przy zapalonych 
świecach. Następnie zebrani łamią się 
opłatkiem, życząc sobie zdrowia i pomyśl-
ności w nadchodzącym roku. Wieczerza 
wigilijna kończy się wspólną modlitwą, po 
której wszyscy domownicy gromadzą się 
przy choince, by wspólnie śpiewać kolędy. 
Mieszkańcy wsi bardzo licznie biorą udział 
w „jutrzni”, czyli Pasterce.
 Z okresem Wielkanocy wiąże się 
wiele żywych do dnia dzisiejszego zwy-
czajów. Okres ten rozpoczyna Palmowa 
Niedziela. W tym dniu święci się palmy i 
gałązki wierzbowe, które według wierzeń 
starszych ludzi chronić miały dom przed 
uderzeniami pioruna, a ludzi i ich dobytek 
przed złymi wpływami.  
 Wielka Sobota to dzień, który każ-
da gospodyni przeznacza na pieczenie 
wielkanocnych bucht, babek, baranków. 
Dziewczęta zajmują się w tym dniu malo-
wanie jajek – „kroszonek”. Do farbowania 
Opolanki używają zazwyczaj barwników 
naturalnych: cebuli, pędów młodego żyta, 
kory dębu, brzozy. Następnie wyskrobują 
wzory na barwionej powierzchni skorupki 
jajka.
 Niedziela Wielkanocna ma przebieg 
poważny i uroczysty. Zestaw potraw w 
czasie dwóch dni świąt uzależniony jest 
od lokalnych tradycji. Wszędzie jednak 
posiłki musiały być obfite i nie żałowano 
ich nikomu.
 O ile Niedziela Wielkanocna upływała 
pod znakiem powagi i bardzo uroczyście, 
to Poniedziałek Wielkanocny był pełen 
atrakcji, uciech i zabawy. :Jak tak dyngus 
był, jak my jakoł dziołcha łapli, jedyn 
wiadro, jedyn je trzymoł i ku studni i przy 

Niewiasty śląskie (3)
plompie my ją lołli. Musi być polonom”. 
Dziewczęta za takie „polocie” rewanżują 
się „kroszonkami”. Do dnia dzisiejszego 
dyngus sprawiony dziewczynie świad-
czy o tym, że podoba się ona chłopcom. 
Poniedziałek Wielkanocny w opolskich 
wioskach kończy się zazwyczaj zabawą 
zorganizowaną dla całej wsi.
 Warunki sanitarne i bytowania rzuto-
wały na stan zdrowotny mieszkańców wsi i 
miast. Śmiertelne żniwo zbierały epidemie 
ospy, krwawej biegunki, febry, tyfusu – 
który w 1848 roku spowodował śmierć 
około 70 tys. osób. Największe straty 
wśród mieszkańców wsi rejencji opolskiej, 
spowodowała epidemia cholery w latach 
1831, 1832, 1839, 1849, 1853, 1860 1867. 
Według statystyk, w powiecie strzeleckim 
na Opolszczyźnie, w latach 1831-1833 na 
cholerę zmarło 29 osób (33985 mieszkań-
ców). W następnych latach zaraza postępo-
wała. W latach 1836-1838 uśmierciła 138 
na 37611 mieszkańców. Lata 1848- 1867 
przyniosły kolejne 98 ofiar cholery (na 
ponad 50 tys. mieszkańców). W latach 
1866- 1867 było 308 ofiar. W latach 1872-
1874 zmarło 109 mieszkańców w powiecie 
strzeleckim (wówczas w Strzeleckiem było 
już ponad 60 tys. mieszkańców). Ostatnia 
fala zachorowań w 1894 roku objęła w 
powiecie strzeleckim 16 osób, zmarło10.  
 Gdy spojrzymy na Śląsk – liczba ofiar 
była ogromna. Przykładowo w 1836 roku 
zmarło 2278 osób, w 1837 – 4432, 1852 – 
2293, a w roku 1855 - 3895. 
 Do obrony przed zarazą angażowano 
siły wyższe. W powszechnym odczuciu 
– zaraza była karą za grzechy. Pielgrzy-
mowano do Piekar i na Górę św. Anny, by 
kajać się za grzechy i błagać o zmiłowanie. 
Pomóc miał też kult świętych. Skuteczny 

miał być św. Roch.
 Nieuchronną konsekwencją zarazy 
było powstawanie cmentarzy cholerycz-
nych. Z reguły wybierano na nie miejsca 
odosobnione, z których korzystać mogło 
kilka wsi. I tak np. zmarłych na cholerę 
chowano najpierw w Grodzisku, potem 
na wzgórzu pod lasem w Kadłubie, do dziś 
nazwanym Choleraberg (obie miejscowo-
ści w powiecie strzeleckim). Z czasem 
powstawały na nich krzyże i kapliczki 
upamiętniające zmarłych. Taki krzyż stoi 
min. w Rozmierce na Pasterniku. W Osieku 
w miejscu grobu cholerycznego dziś stoją 
zabudowania. W Kamieniu Śląskim, (który 
był wówczas w obrębie powiatu strzelec-
kiego) na przedłużeniu ulicy Klasztornej za 
wsią, znajduje się cmentarz choleryczny, 
założony w roku 1874.
 Na przełomie XIX i XX wieku kobiety 
i dziewczyny stanowiły 10% robotników 
w kopalniach węgla, 42,5% robotników w 
kopalniach rudy żelaza i 26% w kopalniach 
cynku. W latach 1875- 1879 w ogólnej 
liczbie zatrudnionych kobiet 36,4% po-
chodziło ze wsi. Fakt podejmowania pracy 
w przemyśle przez kobiety budził różnego 
typu reakcje; od potępiających (matka 
powinna prowadzić dom i starać się, aby 
z jej gospodarowania był zysk) do aprobu-
jących – „jeżeli niewiasta ma zdolność jest 
więc słuszne, że ją się w różnych urzędach 
zatrudnia”.
  W drugiej połowie XIX wieku dla 
stałych pracowników budować zaczęto 
pierwsze osiedla, np. dla pracowników 
kopalni „Rozalia” i „Sonnenblume”, a 
od 1865 roku w okolicach dawnej wsi 
Katowice. W latach 1909 – 1912 powstało 
wzorowe osiedle zbudowane przez firmę 
Giesche (słynny Giszowiec).     

Ryszard Morawiec - Balcarzowice

 Zbliża się koniec 2013 roku w związku 
w tym faktem czas podsumować działania- 
prace Lokalnego Punktu Informacyjnego 
(LPI) o Funduszach Europejskich w Strzel-
cach Opolskich.
 Na początku 2013 roku pracownicy LPI 
postawili sobie pewne cele do zrealizowa-
nia “w wówczas nadchodzącym roku. W 
związku z końcem 2013 roku chcielibyśmy 
dokonać podsumowania zrealizowanych 
działań.
 Starając się osiągnąć główny cel Lo-
kalnego Punktu Informacyjnego o Fundu-
szach Europejskich, jakim jest podniesie-
nie poziomu wiedzy mieszkańców Powiatu 
Strzeleckiego “w zakresie pozyskiwania 
środków unijnych oraz funkcjonowania 
Unii Europejskiej pracownicy zrealizowali 
szereg zadań informacyjno-promocyjnych. 
Do najważniejszych zaliczyć należy: 
udzielanie zainteresowanym beneficjentom 
informacji na temat możliwości uzyskania 
wsparcia ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programów Operacyjnych 
zarówno poprzez kontakt bezpośredni, 
telefoniczny, elektroniczny, czy korespon-
dencyjny - łącznie udzielono ponad 1300 
konsultacji.  Zorganizowano 34 Mobilne 
Punkty Informacyjne (MPI) w gminach 
Powiatu Strzeleckiego. Przeprowadzono 
41 spotkań informacyjnych min.  „Czas na 
zmiany, czyli Mama może wszystko”, „Do-
finansowanie ze środków UE na START”, 
„Wsparcie dla osób 50+”, „Kontrola 
projektów zrealizowanych w ramach PO 
KL” konferencja „Między pracą, “a macie-
rzyństwem” szkolenia, w których łącznie 
wzięło udział blisko 650 osób, kierowane 
były do beneficjentów oraz potencjalnych 
beneficjentów w zakresie aktualnie orga-
nizowanych naborów, rozliczeń w ramach 
Programów Operacyjnych przewidzianych 
w Narodowej Strategii Spójności na lata 
2007-2013, w tym również dla osób bez-
robotnych chcących założyć działalność 
gospodarczą, przedsiębiorców pragnących 
rozwinąć już prowadzoną działalność, po-

nadto dla JST, organizacji pozarządowych 
i stowarzyszeń. W celu promowania Unii 
Europejskiej oraz funduszy unijnych, a 
także podnoszenia poziomu świadomości 
i wiedzy na ten temat wśród dzieci oraz 
młodzieży powiatu, zorganizowano 34 
lekcje europejskie w szkołach oraz przed-
szkolach powiatu. Ponadto pracownicy 
LPI brali udział w szeregu akcji infor-
macyjno-promocyjnych między innymi:, 
Dni Europejskie, Dni Kariery, Targi Pracy 
w Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, 
Targi Wiosenne, udział w Akcji Waka-
cyjna Redakcja, w festynach, dożynkach 
gminnych. Łącznie wzięto udział w 18 
imprezach plenerowych. Zorganizowano 
2 konkursy powiatowe tj.: „JAK FUN-
DUSZE UNIJNE ZMIENIAJĄ POWIAT 
STRZELECKI”, w ramach, którego 
uczniowie z terenu naszego powiatu mogli 
namalować plakat promujący wybrany 
projekt sfinansowany ze środków unijnych 
w powiecie strzeleckim. Otrzymaliśmy 
ponad 80 prac. 6 października podczas 
obchodów „Święta Chleba – Pikniku Ro-
dzinnego” miał miejsce konkurs „JESTEM 
OBYWATELEM UE”, który polegał na 
krótkim teście wiedzy z zakresu praw “i 
obowiązku obywatela wspólnoty. 
 W ramach działań promocyjnych sys-
tematycznie umieszczane były informacje 

na temat funduszy unijnych, planowanych 
spotkań oraz szkoleń na stronie interneto-
wej Starostwa Powiatowego w Strzelcach 
Opolskich w zakładce Lokalnego Punktu 
Informacyjnego oraz 
w gablotach Starostwa Powiatowego. Po-
nadto publikowano ogłoszenia w gazetach 
lokalnych „Powiat Strzelecki”, „Strzelec 
Opolski”. 
W 2013 roku staraliśmy się każdemu, 
kto do nas przyszedł pomóc, każdemu, 
kto brał udział w organizowanych przez 
nas spotkaniach, szkoleniach spełnić 
jego oczekiwania, uczniom przekazać 
pożądane przez nich informację, a przed-
szkolankom uświadomić poprzez zabawę, 
że są najmłodszymi obywatelami Unii 
Europejskiej.

Monika Sętkiewicz-Dusza
 Dziękujemy wszystkim osobom, benefi-
cjentom oraz potencjalnych beneficjentom, 
którzy korzystali z naszych usług, oraz 
instytucjom współpracującym z nami przez 
ten rok. Wszystkim życzymy Szczęśliwych, 
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, 
niech te święta będą szczególną okazją 
do spędzenia miłych chwil w gronie 
najbliższych, atmosferze pełnej miłości i 
wzajemnej życzliwości, a Nowy Rok, by stał 
się czasem spełnionych marzeń i nadziei.

Monika Sętkiewicz-Dusza
Iwona Jagusz

Co się działo w 2013 roku? 
– czyli czas na podsumowanie LPI

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2007-2013 we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

 Pierwsze miejsce w Opolskim Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, który odbył się 3 
grudnia w Prószkowie, a którego  organizatorem był Opolski Związek Rolników i Orga-
nizacji Społecznych w Opolu we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Opolskiego, Koło Gospodyń z Krośnicy zajęło pierwsze miejsce!
 Panie przepięknie przystroiły stół konkursowy, na którym nie było żadnych sztucznych 
ozdób, wszystko było wykonane ze świeżych warzyw. Hitem okazała się być gospodyni 
zrobiona z kapusty, która dumnie reprezentowała  Krośnicę.
 Serdecznie gratulujemy!
 A poniżej – przepis na makówki Pani Krystyny Richter.

Makówki
4 bułki
1 l mleka
1 paczka rodzynek
30 dkg cukru
1 kostki masła
1 kg maku mielonego

Makówki z Krośnicy

Mleko zagotować z makiem, dodać 
cukier, rodzynki i roztopione masło. 
Wymieszać razem.
Można jeść na ciepło i na zimno. 

Ciepłych, rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia

i szczęścia w całym
Nowym Roku 2014

życzy 
redakcja dwutygodnika

„Powiat Strzelecki”



Apteka “Pod Słońcem”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43   *   Apteka “Flos”, ul. B.Chrobrego 1, tel. 77/463-88-39
Apteka “Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05   *   Apteka “Alga”, ul. M.Prawego 9, tel. 77/440-20-06

Apteka “Centrum” ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00   *   Apteka “Na Dobre i Złe”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92
Apteka “Multifarm” ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55   *   Apteka “AWOS”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03

Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00

Załącznik nr 2 do Uchwały  Nr XXXVII/388/13 
Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30.10.2013r.

Dyżury aptek w Strzelcach Op. w 2014r.

Marzec

1 “Awos”
2 “Pod Słońcem”
3 “Flos”
4 “Vita”
5 “Na Dobre i Złe”
6 “Alga”
7 “Centrum”
8 “Centrum”
9 “Multifarm”
10 “Awos”
11 “Pod Słońcem”
12 “Flos”
13 “Vita”
14 “Na Dobre i Złe”
15 “Alga”
16 “Centrum”
17 “Centrum”
18 “Multifarm”
19 “Awos”
20 “Pod Słońcem”
21 “Flos”
22 “Vita”
23 “Na Dobre i Złe”
24 “Alga”
25 “Centrum”
26 “Centrum”
27 “Multifarm”
28 “Awos”
29 “Pod Słońcem”
30 “Flos”
31 “Vita”

Styczeń

1 “Na Dobre i Złe”
2 “Alga”
3 “Centrum”
4 “Centrum”
5 “Multifarm”
6 “Awos”
7 “Pod Słońcem”
8 “Flos”
9 “Vita”
10 “Na Dobre i Złe”
11 “Alga”
12 “Centrum”
13 “Centrum”
14 “Multifarm”
15 “Awos”
16 “Pod Słońcem”
17 “Flos”
18 “Vita”
19 “Na Dobre i Złe”
20 “Alga”
21 “Centrum”
22 “Centrum”
23 “Multifarm”
24 “Awos”
25 “Pod Słońcem”
26 “Flos”
27 “Vita”
28 “Na Dobre i Złe”
29 “Alga”
30 “Centrum”
31 “Centrum”

Luty

1  “Multifarm”
2  “Awos”
3 “Pod Słońcem”
4 “Flos”
5 “Vita”
6 “Na Dobre i Złe”
7 “Alga”
8 “Centrum”
9 “Centrum”
10 “Multifarm”
11 “Awos”
12 “Pod Słońcem”
13 “Flos”
14 “Vita”
15 “Na Dobre i Złe”
16 “Alga”
17 “Centrum”
18 “Centrum”
19 “Multifarm”
20 “Awos”
21 “Pod Słońcem”
22 “Flos”
23 “Vita”
24 “Na Dobre i Złe”
25 “Alga”
26 “Centrum”
27 “Centrum”
28 “Multifarm”

STANOWISKO URZĘDNICZE – DS.OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W REFERACIE SPRAW OBYWATELSKICH URZĘDU MIEJSKIEGO W ZAWADZKIEM

wymagania: niezbędne, dodatkowe; zakres obowiązków oraz wymagane dokumenty i termin składania na stronie: www.bip.zawadzkie.pl

OFERTY  PRACY  DO  FIRMY  COROPLAST  W  STRZELCACH  OPOLSKICH:

AUTOMATYK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe techniczne,
   - dobra znajomość j. niemieckiego
PRACOWNIK MAGAZYNOWY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe,
   - upr. do obsługi wózków widłowych z wymianą butli gazowych
MISTRZ ZMIANOWY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe techniczne,
   - umiejętność zarządzania zespołem pracowniczym,
   - dobra znajomość j. niemieckiego 
MECHATRONIK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie: mechatronik
   - średnie techniczne, wyższe techniczne,
   - znajomość rysunku technicznego i czytania 
    dokumentacji maszyn,
   - dobra znajomość języka niemieckiego
ELEKTRYK/ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe elektryczne,
ELEKTROINSTALATOR  - upr. SEP do 15KW ”E”, powyżej 1 KW

O F E R T Y   P R A C Y

P O W I A T   S T R Z E L E C K I14

 12 grudnia w Zespole Szkół Specjal-
nych przy DPS w Kadłubie odbył się finał 
konkursu „Kartek Świątecznych – Bożo-
narodzeniowych Dzieci Specjalnej Troski 
– Kadłub 2013”, który jest jego organiza-
torem. Współorganizatorem konkursu “i 
fundatorem nagród było Koło Przyjaciół 
Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umy-
słowym TPD w Zespole Szkół Specjalnych 
przy DPS w Kadłubie. Głównym celem 
konkursu jest prezentacja i popularyzacja 
artystycznej twórczości młodzieży nie-
pełnosprawnej intelektualnie w stopniu 
głębszym, a inicjatorem i pomysłodawcą  
p. Iwona Mielcarz – nauczycielka szkoły.
Zostało nadesłanych  89 kartek Prace te zo-
stały wykonane za pomocą różnych technik 
plastycznych m.in. rysowanie, malowanie, 
wydzieranie, stemplowanie, modelowanie, 
wyszywanie, wycinanie, wykorzystując  
różne narzędzia i materiały. 
 Uroczystość została rozpoczęta ja-
sełkami przygotowanymi przez uczniów 
szkoły i mieszkańców domu pod kierun-
kiem s. Haliny Padoł, p. Agnieszki Sepioło 
i s. Beaty Hajnos, nauczycielek szkoły. 
 W konkursie wzięli udział  uczniowie 
z 7 placówek oświatowych z województwa 
opolskiego:
Zespołu Szkół Specjalnych przy SOSW 
w Głubczycach
Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu
Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w 
Zawadzkiem
Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wycho-
wawczego w Kluczborku
Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wycho-
wawczego w Grodkowie
Zespołu Placówek Edukacyjnych w Do-
brodzieniu
Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w 
Kadłubie.
 W świątecznym nastroju zostały 
wręczone nagrody i dyplomy, a później 
był czas na poczęstunek. Wszyscy  mogli 
skosztować wspaniałych słodkości – pysz-
nych pierniczków przygotowanych przez 
uczniów Zespołu Szkół Specjalnych przy 
DPS w Kadłubie na pozalekcyjnych zaję-
ciach kulinarnych prowadzonych przez p. 
Monikę Szendzielorz-Nowakowską.
 Wśród uczestników wyłoniono 9 
nagród głównych i 17 wyróżnień, które 
przyznano w poszczególnych etapach 
edukacyjnych:
Szkoła podstawowa
I miejsce – Kamil Sala ZSS przy DPS w 
Kadłubie

II miejsce – Michael Sawoń ZSS przy 
DPS w Kadłubie
III miejsce – Łukasz Michałek ZSS przy 
DPS w Kadłubie 
Wyróżnienie  
1.  Dawid Żydczyk  SOSW w Grodkowie  
2.  Patryk Sojka ZSS przy DPS w Kadłu-

bie 
3.  Marian Wieczorek ZPE w Dobrodzie-

niu 
4.  Adrian Bryczkowski ZSS przy DPS w 

Kadłubie 
5.  Jessica Mirga ZSS przy SOSW w 

Głubczycach
Gimnazjum 
I miejsce – Grażyna Sordoń SOSW w 
Kluczborku
II miejsce – Denis Kozłowski ZSS przy 
DPS w Zawadzkiem
III miejsce – Mateusz Piszczałka ZSS przy 
DPS w Kadłubie
Wyróżnienie 
1.  Iwona Rusz  SOSW w Kluczborku 
2.  Monika Bodenszac  SOSW w Klucz-

borku
3.  Kamil Pikus  SOSW w Grodkowie 
4.  Matuesz Gargacz ZSS przy DPS w 

Kadłubie  
5.  Adriana Wodara SOSW w Kluczborku 
6.  Jan Marcinek ZSS przy DPS w Kadłu-

bie 
7.  Jacek Szramiak  ZSS w Opolu 
8.  Sebastian Szostak ZSS przy DPS w 

Kadłubie 
9.  Anna Masztalerz SOSW w Kluczbor-

ku  
Szkoła ponadgimnazjalna
I miejsce – Sabina Krawczyk SOSW w 
Kluczborku 
II miejsce – Agnieszka Kubara SOSW w 
Kluczborku 
III miejsce –  Michał Czaniecki ZSS przy 
DPS w Kadłubie 
Wyróżnienie:
1.  Roksana Palak ZSS w Opolu
2.  Marta Staroń SOSW w Grodkowie  
3.  Janusz Blaut ZSS w Opolu 

 Za udział w konkursie wszyscy uczest-
nicy otrzymali dyplom.
 Wszystkie prace możemy zobaczyć 
odwiedzając Starostwo Powiatowe w 
Strzelcach Opolskich, gdzie zorganizowa-
na jest wystawa wszystkich kartek. 
 Za pomoc w przygotowaniu  i uświet-
nieniu tej uroczystości serdecznie dziękuję 
moim koleżankom i kolegom. 
koordynator konkursu

Iwona Mielcarz

Piękna jest radość w Święta 
– ciepłe są myśli o bliskich

Niech pokój, miłość i szczęście otoczy 
Was wszystkich.

Prawdziwie radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz uśmiechu i życzliwości 

w każdym dniu Nowego 2014 Roku
życzą

Radni Klubu Ziemi Strzeleckiej
Rady Powiatu Strzeleckiego

Konkurs kartek świątecznych

ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO

działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2010r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) 
oraz Uchwały Nr XXXIV/341/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 czerwca 2013 
r. w sprawie uchwalenia “Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z  organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
“na lata 2014-2016”
 
przyznał dotacje następującym organizacjom:

I. „PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁO-
DZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTU-
ALNIE W ZAWADZKIEM – 110 OSÓB PŁCI MĘSKIEJ”  

KWOTA DOTACJI: 1 925 196,00 zł
PROWINCJA ZGROMADZENIA BRACI SZKÓŁ CHRZEŚCIJAŃSKICH
Termin realizacji zadania: 01.01.2014 r. - 31.12.2016 r. 
Wnioskowana kwota dotacji: 1 925 196,00 zł

II. „PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁO-
DZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTU-
ALNIE W KADŁUBIE – 110 OSÓB PŁCI MĘSKIEJ”  

KWOTA DOTACJI: 1 713 636 zł
ZGROMADZENIE SIÓSTR FRANCISZKANEK MISJONAREK MARYI
Termin realizacji zadania: 01.01.2014 r. – 31.12.2016 r.
Wnioskowana kwota dotacji: 1 713 636 zł

Wyniki otwartego konkursu ofert Niech radość i pokój 

Świąt Bożego Narodzenia 

towarzyszy wszystkim naszym 

Klientom przez cały Nowy Rok

życzymy, 

aby był to rok 

szczęśliwy, 

spełnił wszystkie zamirzenia 

i przyniósł wiele radości.

PKS SA 

w Strzelcach 

Opolskich 
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 Dwa projekty z ZSP w Zawadzkiem w 
drugim etapie PROGRAMU E(X)PLORY 
 E(x)plory to świat naukowych pasji, 
przełomowych badań i zaskakujących 
rozwiązań. Wzbudza naukową ciekawość 
świata, popularyzuje osiągnięcia nauki 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Odpowiada na wyzwanie stojące przed 
współczesnym państwem, którym jest po-
trzeba rozwoju innowacji oraz zapewnienie 
profesjonalnych kadr w świecie opartym 
na ciągłym postępie technologicznym. To 
przestrzeń, która łączy pełnych energii, 
młodych ludzi rozpoczynających swoją 
przygodę z nauką, autorytety naukowe, 
start-up’y i doświadczone przedsiębior-
stwa, organizacje pozarządowe, media, 
polskie szkoły i najlepsze uczelnie, duże 
miasta i małe miejscowości. 
 Założeniem Konkursu jest wybranie i 
nagrodzenie najlepszych projektów nauko-
wych,  a także wspieranie ich autorów na 
drodze do dalszego rozwoju.  Organizato-
rem Konkursu jest Fundacja Zaawansowa-
nych Technologii z siedzibą w Warszawie.
 W tym roku po raz pierwszy złożono 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem dwa projekty.

 Pierwszy został przygotowany 
przez Kamila Żyłkę  (pod kierunkiem 
Arkadiusza Barona) na temat “Historia 
małego miasteczka górnośląskiego w 
czasach nazizmu w latach 1920-1945 na 
przykładzie Zawadzkiego”
 Praca będzie zebraniem i przedstawie-
niem informacji na temat funkcjonowania 
miasta i żyjących ludzi w okresie reżimu 
nazistowskiego, począwszy od końca 
I wojny światowej, porzez dojście do 
władzy A. Hitlera, czasy jego rządów do 
wrzesnia 1939 r., II wojnę światową aż do 
wkroczenia Armii Czerwonej 21.01.1945 
r. Będę się opierał na wcześniej już zgro-
madzonych informacjach: informacjach 
z archiwów polskich i niemieckich, 
rozmowach z autentycznymi świadkami 
wydarzeń oraz informacjami książkowymi. 
Praca ma pokazać życie zwykłych miesz-
kańców, struktury NSDAP w miasteczku 
i jej organizacji pomocniczych, powstanie 
i funkcjonowanie tutejszego komanda 
obozu jenieckiego. Chciałbym też wyja-
śnić przyczyny, losy i efekty konfliktu w 
miejscowej gminie ewangelickiej, której 
pasterze przeciwstawili się nazistom. Inter-
sujące sa też losy miejscowych Ślązaków 

o polskich przekonaniach narodowych.  
Praca ma też pobudzić  społeczność gminy 
do dyskusji na temat historii regionu, która 
nie zawsze zapisuje się chlubnymi kartami 
w dziejach świata.... i być może bardziej 
zaktywizować miejscowe środowisko 
lokalne. Ostatní aspekt nie musí więc 
być wyłącznie historyczny, a może mieć i 
praktyczne odniesienia.
 Drugi projekt przygotowało troje 
uczniów:  Ewa Zajdel, Patryk Długosz 
i Łukasz Piłacki  pod kierunkiem Zdzi-
sława Żuchowskiego.
 Oto co mówią o projekcie sami auto-
rzy:
 Nasz projekt jest interdyscyplinarny, 
angażujący wszystkich członków zespołu.
Założeniami projektu są:
-  badanie ludzkiego organizmu w czasie 

snu, (pulsu)  temperatury,
-  skonstruowanie interaktywnego z 

organizmem człowieka czujnika, 
działającego radiowo, pozwalającego 
na wyłączanie urządzeń elektrycznych 
lub ich włączanie,

-  stworzenie energooszczędnego sys-
temu energetycznego reagującego na 
fizjologię człowieka,

-  wskazanie kolejnych zastosowań 
ułatwiających ochronę ekosystemu 
bez udziału świadomości człowieka 
w swoim domu.

 Skonstruowane urządzenie będzie 
miało formę opaski mierzącą temperaturę 
ciała (ewentualnie ciśnienie krwi) z radio-
nadajnikiem  oraz odbiornikiem zainsta-
lowanym w domowej sieci elektrycznej. 
W naszym prototypie rolę nadajnika 
spełniałby powszechnie znany pilot do 
zamka centralnego samochodu oparty na 
przesyłaniu danych poprzez fale radiowe. 
W kolejnym etapie badań planujemy 
skonstruować własne urządzenie nadawczo 
– odbiorcze. Stworzymy własny program 
sterujący całym układem.
 Z badań naukowców wynika, że 
temperatura ciała zdrowego człowieka 
zmienia się w ciągu doby mniej więcej o 
1 stopień C. Postanowiliśmy to wykorzy-
stać do naszych celów. Istnieje możliwość 
udoskonalenia naszego układu. 
Podsumowując, jest to nowy pomysł, który 
można wykorzystać w dalszych badaniach 
i rozszerzać jego zastosowanie.”
 Oba projekty ZSP w Zawadzkiem 
zakwalifikowano do drugiego etapu. 

Pasjonaci nauki z Zawadzkiego walczą w konkursie

 Za nami zakupy mikołajkowe, przed 
nami świąteczne. Wiele z tych zakupów to 
zakupy prezentów, a z tymi bywa różnie. 
Nie zawsze trafiamy w gust osoby obda-
rowanej, mimo iż się staramy. A kupować 
przed świętami lubimy i często żałujemy, 
że wydaliśmy za dużo na niekoniecznie 
potrzebne rzeczy. 
Wszystko pachnie, wszystko kusi, jest 
kolorowo, migają światełka, słychać 
nastrojową muzykę, jest pięknie, wszę-
dzie pachnie piernikami, mandarynkami, 
wszyscy stają się milsi jak również bardziej 
skłonni do wydawania pieniędzy. Niestety, 
potem często jest rozczarowanie. I okazuje 
się, że kupiliśmy ciut za dużo jedzenia i 
prezentów, a prawa zwrotu zakupów w 
tradycyjnych sklepach niestety nie ma. 
Zatem zanim rzucimy się w wir zakupów, 
przeanalizujmy nasze i najbliższych 
potrzeby i ruszmy „z głową” do sklepów.
 Po pierwsze – warto zrobić sobie listę 
prezentów i pytać o możliwość ich ewen-
tualnego zwrotu. Niektóre regulaminy 
sklepów przewidują możliwość zwrotu 
pełnowartościowego towaru do kilku czy 
kilkunastu dni, a nawet dłużej, ale musimy 
być tego pewni i o to pytać. Niektórzy 
sprzedawcy skłoni są też do negocjacji i 
gdy zapytamy o możliwość zwrotu zade-
klarują ją do kilku dni. Jednak w takim 
przypadku żądajmy potwierdzenia tego 
na piśmie – np. z drugiej strony paragonu, 
by uniknąć potem niepotrzebnego sporu. 
Kupując od przedsiębiorcy przez Internet, 
z wyjątkiem zakupu z licytacji możemy 
zrezygnować  z takiego zakupu do 10 dni. 
Wiele osób woli zatem kupować prezenty 
przez Internet, gdy nie są pewni czy zakup 
spodoba się najbliższym. Podobne prawo 
odstąpienia przysługuje przy zakupach 
poza lokalem przedsiębiorstwa – na wszel-
kiego rodzaju prezentacjach w restaura-
cjach, hotelach czy domach konsumentów. 
 Po drugie, analizujmy, czy promocje 
są naprawdę promocjami – czy cena kawy 
z kubkiem lub mydło gratis do żelu pod 
prysznic nie będą kosztować nas więcej, 
niż te same produkty kupowane osobno. 
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W dobie Internetu mamy możliwość 
korzystania z porównywarek cen więc 
decydując się na zakup drogich prezentów 
warto te ceny porównać. a nie dokonywać 
zakupów w pierwszym sklepie do którego 
wejdziemy. Po trzecie zastanawiajmy się 
czy produkty wrzucane do koszyka są nam 
naprawdę potrzebne, sprawdzajmy daty 
ważności produktów, by nie okazało się, 
że na świątecznym stole mamy mnóstwo 
słodyczy, które niedługo nie będą nadawać 
do spożycia.
 Przemyślmy również, czy stać nas 
na spłatę i naprawdę musimy brać kredyt 
– święta szybko miną, a kredyt zostanie. 
Jednocześnie przed świętami kredyty są 
najczęściej znacznie droższe. 
Zawsze trzeba pamiętać o tym, że warun-
ków umowy nie poznamy z reklamowych 
ulotek  i skrótowych informacji. Nie 
wierzmy nikomu na słowo, lecz czytajmy 
umowy, zanim je podpiszemy. 
 Należy wnikliwie zapoznać się z tek-
stem umowy, regulaminem itp., zaś nasu-
wające się wątpliwości należy rozwiewać 
przed zawarciem umowy, a nie dopiero po 
jej zawarciu. 
 A przede wszystkim pamiętajmy, że 
pewnych rzeczy nie da się kupić i by miło 
i rodzinnie przeżyć Święta, niekoniecznie 
trzeba dużo wydać. Kupujmy z głową i 
pamiętajmy, że święta to tylko parę dni, a 
kredyty pozostaną na dłużej i święta to nie 
tylko jedzenie i prezenty                            i 
najważniejsze jest stworzenie wyjątkowej 
ciepłej, rodzinnej atmosfery i czas poświę-
cony najbliższym. 
 Rozważnych zakupów świątecznych i 
wyjątkowych, pięknych, rodzinnych  Świąt 
życzy

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Ach te święta i prezenty

Zapraszamy do skle-
pów firmowych:

Jemielnica 
ul. Korfantego 

Zawadzkie 
ul. Opolska 

Strzelce Opolskie 
róg ul. Kościuszki 
i Powstańców Śl.

Leśnica 
pl. Marka

Handel Obwoźny – 
Auto Sklep

Grzegorz Pyka – Skup, Przetwórstwo 
i Sprzedaż Artykułów Mięsnych 

z siedzibą w Jemielnicy zaprasza na zakupy świąteczne.

Nie nastawiamy się na wydajność, ale na jakość.

Polecamy: 
tradycyjne wędliny, wędzonki, wyroby wędliniarskie oraz mięso z własnego uboju, 
pochodzące z lokalnych hodowli.

Składniki:
4 ugotowane 
(najlepiej w mundurkach) kartofle
3 śledzie solone matiesy
4 ugotowane buraczki
1 cebula
2 ogórki konserwowe
250ml śmietany 12%
1 łyżka majonezu

Sałatka wigilijna z buraczkami
(Przepis Urszuli Plachetki z Koła Gospodyń Wiejskich w Dolnej)

Przygotowanie:
Kartofle, buraczki i śledzie kroimy w kostkę. 
Następnie układamy, koniecznie w szklanym 
półmisku warstwy tj. kartofle, śledzie i buraczki. 
Śmietanę zmieszamy z majonezem i połową 
polewamy ułożone w półmisku warstwy. Czyn-
ność powtarzamy. Wierzch dekorujemy drobno 
posiekaną cebulą i ogórkami. Całość polewamy 
resztą śmietany. Potrawę należy przygotować 
dzień wcześniej i odłożyć do lodówki, wtedy 
całość przesiąknie buraczany sos. Półmisek naj-
lepiej okryć folią. Sałatka efektowna i smaczna. 
Życzymy smacznego. 



Ad multos annos!
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 Wiwat Jubilatki!

 Kto powiedział, że kobiety to słaba płeć, zupełnie nie miał racji! 
Wystarczy spojrzeć na na zdjęcia mieszkanek naszego powiatu, które w 
ostatnich dniach obchodziły swoje jubileusze urodzin. Wspaniale wyglą-
dają, są uąśmiechnięte, pełne życia. Czy ktoś dałby im 90 lat? Nigdy w 
życiu!

 24 listopada swoje 90. urodziny świętowała Pani Aniela Hurek, 
mieszkanka Suchodańca. 

 Pierwsza grudniowa jubilatka to Pani Agnieszka Langer, której ro-
dzinną miejscowością jest Grodzisko, a dziś mieszka w Rożniaątowie. Z 
okazji swoich urodzin gości przyjmowała 2 grudnia.

 Dzień później, 3 grudnia, swój jubileusz 90-lecia obchodziła Pani 
Łucja Gawlik, mieszkająca w Wysokiej.

 Pani Łucja Szwarcer z Siedlca swoich urodzinowych gości przyj-
mowała 5 grudnia, a trzy dni później, 8 grudnia - Pani Feliksa Nyga z 
Zawadzkiego.

 17 grudnia swój jubileusz 90-lecia obchodziła Pani Waleska Anna 
Gawlik z Rozmierzy.

 W dniach swoich „okrągłych” urodzin wszystkie Jubilatki przyjmo-
wały powinszowania od najbliższych. Oficjalni goście też pospieszyli z 
gratulacjami, kwiatami i upominkami. Wśród nich nie zabrakło przed-
stawicieli władz gmin i Powiatu Strzeleckiego. W imieniu powiatowego 
samorządu gratulacje i serdeczne życzenia wraz z koszami wypełnionymi 
słodyczami przekazywał Jan Zubek i Waldemar Bednarek, członkowie 
Zarządu Powiatu Strzeleckiego oraz wicestarosta Waldemar Gaida. 

 Do wszystkich serdecznych życzeń - oby spełniły się wszystkie i 
jak najszybciej! - dołączamy również swoje: wielu jeszcze jasnych lat, 
we wspaniałym zdrowiu i jak najmniej trosk! Radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia i samych szczęsliwych dni w nadchodzącym Nowym Roku.

24 listopada swoje 90. urodziny świętowała Pani Aniela Hurek, miesz-
kanka Suchodańca. 

Pani Agnieszka Langer z okazji swoich 90. urodzin gości przyjmowała 
2 grudnia.

3 grudnia swój jubileusz 90-lecia obchodziła Pani Łucja Gawlik, miesz-
kająca w Wysokiej.

Pani Łucja Szwarcer z Siedlca swoje 90. urodziny obchodziła 5 grudnia

8 grudnia jubileusz 90-lecia świętowała Pani Feliksa Nyga z Zawadzkiego.

17 grudnia swój jubileusz 90-lecia obchodziła Pani Waleska Anna Gawlik 
z Rozmierzy.

Kolejny konkurs z okazji 10-lecia naszego dwutygodnika. Tym ra-
zem literacki, skierowany wyłącznie do pełnoletnich mieszkańców 
powiatu strzeleckiego – pt. „Opowiedz mi swoją historię. Najważ-
niejszy dzień życia”. 

 Każdy z nas ma lepsze i gorsze dni. Ma też takie, których nigdy 
nie zapomni – z powodu wielkiej radości, albo przeciwnie – głębokiego 
smutku, albo zupełnie jakiegoś innego powodu.
 Mógł być to dzień związany ze śmiercią kogoś bliskiego, albo 
wręcz przeciwnie – z narodzinami dziecka. Mógł być to dzień decyzji 
o emigracji lub powrocie z niej. Dzień utraty pracy. Wiadomości o 
chorobie. Dzień ślubu lub rozstania. Wyrzucenia poza nawias. Powrotu 
do normalności. Po prostu – najważniejszy dzień życia. 
 
 Opowiedzą nam Państwo swoje historie?

 Objętość prac nie może przekraczać 5500 znaków (ok. 3 stron 
znormalizowanego maszynopisu); prace mogą być nadsyłane także w 
rękopisach na adres: 

Redakcja „Powiatu Strzeleckiego”
Ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie

Autor może zastrzec nazwisko i imię może zastrzec do wiadomości 
redakcji.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Powiatowego Święta 
Chleba, we wrzesniu 2014 roku.

Nagrody – bardzo atrakcyjne. Warto o nie powalczyć. Na prace cze-
kamy do 30 kwietnia 2014 roku. Jak Państwo zauwazyli - termin 
przyjmowania prac został przedłużony. Mają się złożyć na książkę, 
która stanowić będzie kontynuację opublikowanego w roku 2012 
„Strzelczan Albumu Rodzinnego”. Tym razem będzie to „Strzelczan 
portret bardzo osobisty”. 
Prosimy również o nadsyłanie zdjęć, ilustrujących nadsyłane wspo-
mnienia. Oczywiście, niekoniecznie będą one ściśle związane z opisy-
wanym przez Państwa dniem, ale mogą być to fotografie miejscowości, 
rodzin, itp.
Czekamy na Państwa historie, czyli opisy tego jednego, najważniejszego 
w Waszym życiu dnia.

Opowiedz mi swoją 
historię. 

Najważniejszy dzień życia

***   konkurs   ***   konkurs   ***   konkurs   ***   

***   konkurs   ***   konkurs   ***   konkurs   ***   

 Nie wiemy, czy zjawił się u nas, bo chciał ratować świat, czy też może 
chciał coś powiedzieć (ale komu?), choć to jeszcze nie Wigilia (jak to 
mają w zwyczaju zwierzęta). W każdym razie w samo południe 3 grudnia 
wleciał do jednego z biur w starostwie. “Wleciał i… wzbudził popłoch. 
Bo dość obrzydliwy, bo ma zęby, bo roznosi wściekliznę, a jeśli nawet nie, 
to i tak jest szalony, bo już powinien zapaść w sen zimowy, a w dodatku 
pomylił mu się chyba dzień z nocą. I jeszcze to, że trochę poobijał się o 
meble. No, coś naprawdę nie było z nim w porządku.
 Z pytaniem, co – zwróciłam się do Waldemara Włodary, Powiatowego 
Lekarza Weterynarii.
-  Nie śpi, bo jeszcze nie jest wystarczająco najedzony przed zimą – 
odpowiedział. – Ma co jeść, bo owady jeszcze latają, a fakt, że do biura 
wleciał w dzień, może świadczyć, że został przez kogoś spłoszony ze 
swojego legowiska.
 Prawdopodobnie był to mroczek późny (Eptesikus serotinus), po-
spolity mieszkaniec terenów zabudowanych, najczęściej strychów i jak 
wszystkie nietoperze – jest pod ochroną. Jest gatunkiem osiadłym - sy-
nantropijnym (związany z siedliskami ludzkimi). Jest owadożerny, poluje 
często pod latarniami.  U gatunku  tego  najczęściej w Europie stwierdza 
się wściekliznę, mimo zakażenia niektóre osobniki nie padają, wirus jest 
inny gatunkowo niż u ludzi czy innych ssaków  więc praktycznie nie do-
chodzi do przeniesienia choroby na człowieka (znanych jest  tylko kilka 
takich przypadków w Europie). Występujące w tropikalnej części Ameryki 
„wampiry” odżywiające się krwią ssaków i ptaków stanowią realniejsze 
zagrożenie przeniesienia wścieklizny. Jednak naszych nietoperzy też nie 
należy chwytać, a jeśli już trzeba – to w rękawiczkach.

Batman w starostwie

 26 listopada br. w “Villa Młynówka” 15 nowoprzyjętych funkcjonariu-
szy garnizonu opolskiego złożyło uroczyste ślubowanie. Akty ślubowania 
wręczyła policjantom insp. Irena Doroszkiewicz - Opolski Komendant 
Wojewódzki Policji. W szeregi strzeleckiej Policji wstąpiła policjantka.
 „Uczciwość, dobro służby i dobro człowieka” - między innymi 
takie słowa kierowała do nowoprzyjętych policjantów p.o. Opolskiego 
Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Irena Doroszkiewicz. Po zło-
żeniu uroczystego ślubowania, nowi funkcjonariusze otrzymali z rąk Pani 
Komendant akty ślubowania.

 Szeregi strzeleckiej komendy, po ukończeniu kursu  zasili post. 
Renata Puszczewicz, na zdjęciu pierwsza z lewej.

Ślubowanie nowych policjantów


