
Wszystkim Mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego
z okazji zbliżających się 

Świąt Bożego Narodzenia 
pragniemy złożyć życzenia zdrowia, radości, 

odpoczynku w gronie rodzinnym 
oraz pasma sukcesów, zawodowej satysfakcji 

i spełnienia wszystkich osobistych marzeń 
w nadchodzącym Nowym Roku 2016 roku.

Wicestarosta Strzelecki 
Janusz Żyłka

Przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Krawiec

Członek Zarządu Powiatu
Waldemar Gaida

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

W imieniu Rady i Zarządu Powiatu Strzeleckiego

17 grudnia Starostwo Strzeleckie, łącznie z Wydziałem Komunikacji i Transportu 
- stanowiska związane z rejestracją pojazdów oraz kasa, czynne będą do godziny 15:30.
W Wigilię, 24 grudnia, Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich będzie nieczynne

 – w zamian za święto przypadające w sobotę (26 grudnia).

W wielu domach tradycją jest pozo-
stawianie pustego nakrycia przy wigilij-
nym stole. „Dla niespodziewanego goś-
cia”, „dla duszyczek”, „dla zabłąkanego 
w wigilijną noc”, „dla kogoś, pod które-
go postacią mógłby pojawić się Pan Je-
zus”. Zwyczaj piękny. Do niedawna jed-
nak raczej chyba nikt nie myślał o tym, 
by odwiedziny kogoś nieznajomego w 
TAKIM dniu istotnie mogły stać się rze-
czywistością. Ale świat się zmienia. W 
wielu krajach pojawiają się przybysze z 
różnych stron świata. Różnych wyznań. 
O różnym kolorze skóry. Mówiący róż-
nymi językami. 

Gdyby w wigilijny wieczór ktoś z 
nich zapukał do naszych drzwi… Otwo-
rzylibyśmy i zaprosili do stołu? Obcego?!

Zadałam to pytanie osobom w różnym 
wieku. Warunkiem ich odpowiedzi było 
zastrzeżenie anonimowości, toteż wszyst-
kie imiona są zmienione. 

Puste miejsce przy stole
ANNIE (34 l.) po tym pytaniu przy-

śnił się sen.  
- Ze wszystkich stron do naszego 

domu dobijają się uchodźcy. Ja trzymam 
drzwi na parterze i krzyczę do męża, by 
zabrał dzieci na piętro i zastawił czymś 
drzwi od balkonu. Żadne z nas nie chce, 
by obcy dostali się do środka.

ANIELA (78 l.), pochodząca z powia-
tu strzeleckiego, od przeszło 30 lat miesz-
kająca w Niemczech, mówi, że u niej w 
rodzinnym - śląskim - domu nie było 
tradycji zostawiania dodatkowego nakry-
cia przy wigilijnej wieczerzy. Nie ma też 
takiego zwyczaju wśród jej niemieckich 
sąsiadów. - Tego się u nas nie praktykuje 
– mówi. – Gdy żył jeszcze mąż – Słowe-
niec – wszystkie miejsca przy stole były 
puste poza naszymi dwoma. Nikt nigdy 
nie zapukał. A gdyby jednak? – dopytuję. 
– Wpuściłabym. Wigilia to Wigilia!

dok. na str. 8

18 grudnia, w piątek, w godzinach  od 9:00 do 12:00 odbędzie 
się ostatni w tym roku POBÓR KRWI. Wszystkich, którzy mogą i 
chcą oddać ten najcenniejszy dar, zapraszamy w tym dniu do Strzele-
ckiego Ośrodka Kultury. 

Dar serca pod choinkę

Konkurs kartek 
świątecznych w Kadłubie

W środę 9 grudnia br. odbył się kolejny finał Wojewódzkiego Konkursu „Kartek 
Świątecznych – Bożonarodzeniowych Dzieci Specjalnej Troski – Kadłub 2015”, którego 
organizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie. 

Celem konkursu jest prezentacja i popularyzacja artystycznej twórczości młodzie-
ży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Uroczystość 
została rozpoczęta Jasełkami przygotowanymi przez uczniów ZSS przy DPS i wycho-
wanków DPS w Kadłubie pod kierunkiem s. Haliny Padoł, Agnieszki Sepioło i s. Beaty 
Hajnos.

Więcej czytaj na str. 13

20 listopada br. w Hotelu Starym w 
Krakowie odbyła się Gala Heart Forum. 
Była to okazja do zaprezentowania raportu 
podsumowującego trzy edycje kampanii 
„Ciśnienie na Życie”, podczas której prze-
badano blisko 353 tys. osób. Raport Wiek 
Serca Polaków pokazuje m.in. ile lat w 
stosunku do wieku metrykalnego ma serce 
statystycznego mieszkańca Polski został 
przygotowany przez ekspertów Kliniki 
Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Podczas tej samej uroczystości 
wręczono nagrody dwóch konkursów: 

„Najmłodsze Serce”, w 
ramach którego uczest-
nicy z całego kraju od-
powiadali na pytanie „W 
jaki sposób starasz się 
obniżyć wiek swojego 
serca?” oraz „Samorząd 
od Serca”. 

W tym drugim konkursie, jak już 
zapowiadaliśmy w poprzednim numerze 
naszego dwutygodnika,  Powiat Strzele-
cki zdobył również ten honorowy tytuł i 
otrzymał pamiątkową statuetkę – za Białą 
Sobotę, która od samego początku wpisuje 

„Samorząd od Serca” 
- to nasz POWIAT!

się w działania profilaktyki chorób układu 
sercowo-naczyniowego. 

W imieniu władz samorządu powia-
towego wyróżnienie odebrali: Waldemar 
Gaida, członek Zarządu Powiatu, który 
zainicjował Białą Sobotę i Ewelina Jelito, 
Sekretarz Powiatu.
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P O W I A T   S T R Z E L E C K I2

Zwołana na 25 listopada br. 14. z 
kolei w tej kadencji sesja trwała po-
nad cztery godziny. Było nad czym 
dyskutować, bo główne jej tematy to:  
-  Informacja o działalności Do-

mów Pomocy Społecznej prowa-
dzonych przez Powiat Strzelecki 
oraz instytucje kościelne.

-  Informacja Komendanta Powia-
towego Państwowej Straży Po-
żarnej o stanie bezpieczeństwa 
ochrony przeciwpożarowej w 
powiecie oraz o zagrożeniach po-
żarowych powiatu.

-  Ocena realizacji „Strategii Roz-
woju Powiatu Strzeleckiego na 
lata 2014-2020”

-  Przyjęcie Raportu o zdrowiu psy-
chicznym mieszkańców powiatu 
strzeleckiego za rok 2014.
O każdym z DPS-ów funkcjonu-

jących na terenie naszego powiatu ich 
dyrektorzy przygotowali obszerną i 
obszerną multimedialną prezenta-
cję: Jolanta Osuch mówiła o DPS w 
Strzelcach Opolskich i filiach w Leś-
nicy i Szymiszowie, s. Janina Telega 
– o DPS w Kadłubie, a brat Paweł 
Siennicki – o DPS w Zawadzkiem.

Informacje o funkcjonowaniu 
Domów Pomocy Społecznej na te-
renie powiatu strzeleckiego zostały 
przyjęte przez radnych jednogłośnie.

Wcześniej jednak radny Jan 
Bogusz pytał o to, czy zmiany w 
regulaminie organizacyjnym DPS 
umożliwią wykupywanie przez 
mieszkańców Szymiszowa z obia-
dów. Ta kwestia zresztą nie pierwszy 
raz była przez niego podnoszona w 
ostatnich miesiącach.

Dyrektor Osuch odpowiedziała, 
że zmiana w regulaminie organiza-
cyjnym dotyczy innego zagadnienia 
– wprowadzenia opiekuna medycz-
nego – z powodu braków w kadrze 
pielęgniarskiej. Natomiast na razie 
nie do zrealizowania jest postulat o 
kupowaniu przez mieszkańców wsi 
posiłków w tej placówce – nie ma ta-
kich uregulowań prawnych, które by 
to umożliwiały. 

Prowadzone przez jednostki sa-
morządu domy pomocy społecznej 
są inaczej traktowane przez prawo 
niż prywatne DPS-y. Pierwsze nie 
mogą prowadzić działalności docho-
dowej: nie tylko sprzedaży posiłków, 
ale i przyjmowania pensjonariuszy na 
krótkie okresy, np. kilkudniowe czy 
kilkutygodniowe. Prywatne domy 
mogą to robić i chętnie korzystają z 
takich możliwości. O tym nierównym 
traktowaniu publicznych i prywat-
nych palcówek mówił radny Stefan 
Szłapa.

Waldemar Gaida, członek Za-
rządu Powiatu poinformował, że do 
Związku Powiatów Polskich skiero-
wał pytanie, czy takie problemy wy-
stępują również w innych DPS-ach. I 
okazało się, że do tej pory nie zgła-
szano takich potrzeb.

Radny Stefan Szłapa - chciał-
bym nawiązać do pytania Pana Rad-
nego Bogusza związanego posiłkami. 
Wczoraj na Komisji Budżetu roz-
mawialiśmy o działalności DPS-ów 
i tam jednym z problemów jest brak 
możliwości pozyskiwania dodatko-
wych środków z działalności. Pani 
Dyrektor wskazywała, że jeśli mo-
głaby mieć szersze spektrum dzia-
łalności, poza tą ustawową, czyli na 
warunkach takich, jakie prowadzą 
prywatne DPS-y, czyli np. przyjmo-
wać na kilka dni pensjonariuszy, je-

Sesja Rady Powiatu
żeli wynikłaby taka potrzeba, również 
szerzej mówiąc o tym taka dodatkowa 
działalność z której DPS-y mogłyby 
pozyskiwać dodatkowe pieniądze.  

Starosta Józef Swaczyna przy-
pomniał, że Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Strzelcach Opolskich, 
prowadzący stołówki, mógłby przy-
wozić obiady do Szymiszowa. Od-
powiedział również na inną kwestię 
poruszoną przez radnego Bogusza 
– negocjacji kontraktu strzeleckiego 
szpitala z NFZ. – W roku 2013 szpi-
talowi, z drugim stopniem referen-
cyjności, obniżono kontrakt z powo-
du jego niewykonania. W tym roku 
mamy nadwykonania. Staraliśmy się 
podczas spotkania z szefem opolskie-
go NFZ o to, by został zwiększony 
kontrakt, przynajmniej dla oddziału 
ginekologiczno-położniczego. Roz-
mowy nie poszły na marne, został 
zwiększony kontrakt na ginekologię 
w przyszłym półroczu  – mówił staro-
sta. Dopowiedzmy, że NFZ podpisy-
wał kontrakty tylko na przyszłe pół-
rocze 2016, a nie jak wcześniej – na 
cały rok.

Radnemu Andrzejowi Wrób-
lowi, który pytał o ustalenie stawek 
za wynajem lokali stanowiących 
własność Powiatu Strzeleckiego i  
innych lokali zawartych w ustawie z 
30 czerwca 2001 roku, odpowiedziała 
sekretarz powiatu Ewelina Jelito. 

- Ponieważ pojawił się wniosek o 
wynajem budynku po byłych warszta-
tach w Szkole w Zawadzkiem przy ul. 
Opolskiej 2 – na magazyn i na krótki 
okres - wprowadziliśmy do uchwały 
stałą stawkę za wynajem powierzch-
ni magazynowych – 8 zł/m kw. i ta 
stawka jest jednostką pomocniczą do 
stosowania przez trwałego zarządcę 
obiektu, do zawarcia umowy najmu. 

Informację o stanie bezpieczeń-
stwa ochrony przeciwpożarowej w 
powiecie oraz o zagrożeniach po-
żarowych powiatu przedstawił Ko-
mendant PSP Wojciech Lisowski. 
Zwrócił przy tym uwagę, że dotacja 
wystarcza na pokrycie zaledwie 85% 
potrzeb naszej straży. Konieczne jest 
zatem wsparcie ze strony samorzą-
dów, a potrzeby są spore i wymagają 
pilnych nakładów finansowych, choć-
by naprawa dachu w siedzibie KP i 
konieczne doposażenie jednostki. To 
rząd ok. 100 tysięcy złotych. 

Do tej kwestii nawiązał w wypo-
wiedzi radny Szłapa, jako poprzedni 
komendant powiatowy PSP. - Staty-
styka pożarowa oraz miejscowych 
zagrożeń utrzymuje się na stabilnym 
poziomie. Straż Pożarna w warun-
kach operacyjnych jest dobrze przy-
gotowana, wynika to z sieci Krajowe-
go Systemu Pożarniczo-Gaśniczego. 
Mamy dobrze wyszkoloną kadrę. 
Jednak w ramach budżetu 300 tys. 
na zapotrzebowanie rzeczowe – mó-
wił - sama komenda nie będzie w sta-
nie sfinansować wszystkich potrzeb. 
Ogólnie budynek Komendy jest zbu-
dowany w latach 80., ale generalnie 
potrzebuje odnowienia, strażacy sami 
wykonują wiele zadań na poziomie 
inwestycyjnym, ale to nie wystarcza. 
Udaje nam się pozyskać pieniądze na 
termomodernizację, gdyż nie spełnia-
my wskaźników. Sytuacja jest trudna 
i jest jeszcze wiele do zrobienia w ko-
lejnych latach.  

Z kolei inny aspekt funkcjono-
wania straży – tym razem straży 
ochotniczej - podniósł radny Bo-
gusz, podkreślając, że choć na terenie 

naszego powiatu z 40 jednostek OSP 
14 włączonych jest do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 
nie oznacza to wcale, że pozostałe są 
mniej wartościowe. Są dobrze wypo-
sażone, wyszkolone, mogą prowadzić 
wszelkiego rodzaju akcje ratowniczo-
-gaśnicze i nazywanie ich jednostka-
mi wspomagającymi system jest tro-
szeczkę krzywdzące - z tego powodu 
strażacy-ochotnicy czują się niedo-
wartościowani. Wszystkie jednostki 
OSP na terenie Powiatu Strzeleckiego 
są jednostkami pełnowartościowy-
mi, świadczą o tym ich wyposaże-
nie, wyszkolenie i ich gotowość do 
świadczenia pomocy i prowadzenia 
akcji ratowniczych. W dodatku – co 
stale należy podkreślać – członkowie 
OSP jako organizacji działająca w 
oparciu o prawo o stowarzyszeniach, 
angażują się we wszelkiego rodzaju 
działalność na terenie gmin powiatu 
strzeleckiego, a także współorgani-
zują i zabezpieczają różnego rodzaju 
imprezy i uroczystości, podtrzymują 
lokalne tradycje. Wspomagają rów-
nież akcje pomocowe dla poszkodo-
wanych w kataklizmach, i to nie tyl-
ko na terenie kraju, ale również poza 
granicami. Z wieloma jednostkami z 
zagranicy utrzymują przyjazne kon-
takty, np. strażacy z Rozmierzy są 
współzałożycielami Stowarzyszenia 
na Rzecz Pomocy dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej,  w skład którego 
wchodzą strażacy z Niemiec, z Au-
strii, ze Słowieni, Słowacji, Republiki 
Czeskiej, z Danii, z Anglii. Polskę re-
prezentuje tylko jednostka z Rozmie-
rzy. Warta podkreślenia jest również 
współpraca ze szkołami i działania 
zaproponowane przez Komendę Po-
wiatową Państwowej Straży Pożarnej 
w Strzelcach Opolskich, np. Dni Ot-
warte Straży Pożarnej. Chciałbym po-
dziękować Radzie Powiatu i Komen-
dantowi Państwowej Straży Pożarnej 
za to wszystko co robią.            

Radny Ryszard Nocoń nawią-
zał do tematu, poruszając sprawę 
dwóch dużych pożarów w leśnickiej 
strefie gospodarczej. - W przypadku 
gdy zakłady były wykonane zgodnie 
z przepisami przeciwpożarowymi, 
pomimo to jednak zagrożenie było 
tak ogromne, że może na przyszłość 
warto zwrócić uwagę właścicielom 
firm czy prezesom, że jednak warto 
zadbać o zwiększenie zabezpieczenia 
przeciwpożarowego ponad wymaga-
ne minimum. Pożar w tego rodzaju w 
zakładach rozprzestrzenia się błyska-
wicznie, strażacy są wtedy bezradni 
pomimo przyjazdu kilkanaście minut 
po zgłoszeniu. 

Radny Kazimierz Kubal, w na-
wiązaniu do pożaru hali magazyno-
wej w Olszowej, gdzie wybuchł piec 
magnezowy, zapytał, czy nie zostały 
zaniedbane jakieś środki ostrożności? 
Czy ktoś nie zawinił, budując obiekt 
mający specyficzny charakter pro-
dukcji?

Komendant Powiatowy PSP W. 
Lisowski odpowiedział, że obiekt nie 
był duży i wykonany był zgodnie z 
przepisami techniczno-budowlany-
mi, w klasie najniższej odporności 
ogniowej, czyli 0. Znajdował się w 
strefie gospodarczej, gdzie nie zagra-
żał innym obiektom, wszystko było 
zgodne z polskim prawem budowla-
nym i zabezpieczeniami ppoż. Część 
produkcyjna i magazynowa nie były 
oddzielone, i zgodnie z przepisem nie 
musiały być. Jednak przy tego typu 
specyfice produkcji warto zadbać o 
oddzielenie magazynu od części pro-
dukcyjnej i zastosowanie instalacji 
proszkowej ppoż. Nie ma żadnych 
przepisów, aby Straż Pożarna na eta-
pie budowy takiego zakładu mogła 
ingerować w montowanie lepszych 
zabezpieczeń ppoż. 

Po tych wyjaśnieniach przewod-
niczący Rady poddał pod głosowanie 
informację przedstawioną przez Ko-
mendanta Powiatowej Straży Pożar-
nej. Radni przyjęli ją jednogłośnie.

Kolejnym punktem obrad była 
ocena realizacji „Strategii Rozwo-
ju Powiatu Strzeleckiego na lata 
2014-2020”, uchwalonej przez Radę 
Powiatu Strzeleckiego. Została też 
powołana Komisja Do Spraw Mo-
nitorowania Realizacji Strategii w 
oparciu o program, który samorząd 
powiatowy realizuje - obowiązek roz-
woju lokalnego.

Radny S. Szłapa, przewodni-
czący tej komisji, o której wcześniej 
mowa, dodał, że zgodnie z procedurą 
oceny strategii ten rok jest szczegól-
ny (nie było żadnych naborów projek-
tów). - Żeby Państwo się nie zdziwili 
w przyszłym kwartale następnego 
roku będziemy też taką ocenę przed-
stawiać, będzie ona bardziej pełniej-
sza, potem w pierwszym kwartale co 
roku będzie przedstawiana. 

Radny W. Gaida dopowiedział, 
że Powiat stał się dość szybko liderem 
działań związanych z tworzeniem 
subregionu. Dzięki dość szybkiemu 
porozumieniu samorządów dwóch 
obszarów Kędzierzyńsko - Koziel-
skiego i Powiatu Strzeleckiego udało 
się pozyskać  dużą dotację. Dzięki 
niej mogliśmy zaprojektować część 
dokumentów strategicznych i doku-

mentacji projektowej. Jest to bardzo 
duży wysiłek, który ograniczył wy-
datki naszego powiatowego budżetu, 
jeśli chodzi o potrzebę skumulowania 
działań niskoemisyjnych w tym ter-
momodernizację obiektów publicz-
nych. Druga część związana jest z ob-
szarem medycznym - dwóch szpitali 
powiatowych w Strzelcach Op. oraz 
Kędzierzynie Koźlu. Wartość wynosi 
9 mln zł.

Radni przyjęli jednogłośnie 
przedstawioną informację, podob-
nie jaki kolejną - na temat zdrowia 
psychicznego mieszkańców naszego 
powiatu, przedstawiona przez dr An-
drzeja Golisa. 

Jednogłośnie radni podjęli rów-
nież uchwały w sprawach:
-  rozkładu  godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Po-
wiatu Strzeleckiego w 2016 roku

-  wyrażenia woli na przystąpienie 
do realizacji przedsięwzięcia pn.: 
„e-usługi cyfrowych zasobów 
geodezyjnych i kartograficznych 
województwa opolskiego”. Jed-
nogłośnie przyjęto uchwałę (17 
za)

-  przystąpienia Powiatu Strze-
leckiego jako partnera Gminy 
Strzelce Opolskie w ramach za-
dania pn. „Przebudowa ulic Ka-
rola Miarki, Okrężnej i Krótkiej 
w Szczepanku” (wicestarosta J. 
Żyłka przypomniał, że Powiat 
Strzelecki zwracał się do Gminy 
Strzelce Opolskie z prośbą o dofi-
nansowanie dróg, i otrzymaliśmy 
je, a teraz występuje sytuacja od-
wrotna – to gmina zwróciła się do 
samorządu powiatowego) 

-  zaopiniowania zmiany planu fi-
nansowego i inwestycyjnego 
Szpitala Powiatowego im. Prała-
ta J. Glowatzkiego w Strzelcach 
Opolskich

-  zmiany wieloletniej prognozy fi-
nansowej powiatu strzeleckiego.

-  zmiany budżetu i zmian w budże-
cie powiatu strzeleckiego na rok 
2015.

W punkcie interpelacje radny A. 
Wróbel złożył interpelację w sprawie 
bezpieczeństwa kierowców na dro-
gach powiatowych, a przewodniczą-
cy Rady Stanisław Krawiec poinfor-
mował, że Starosta udzielił pisemnej 
odpowiedzi na wniosek przedstawio-
ny przez Panią Gizelę Szendzielorz 
na poprzedniej sesji. 

(mg)
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STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

POWIATOWY URZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a

tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl

www.pup-strzelce.pl

NAUCZYCIEL MATEMATYKI 7/18 STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe magisterskie – mgr matematyki z 
przygotowaniem pedagogicznym,

  -  uprawnienia do nauczania dwujęzycznego w języku 
     niemieckim,
  -  znajomość j. niem. na poziomie nie niższym niż C1
KOORDYNATOR ZAOPATRZENIA JEMIELNICA -  wykszt. min. średnie, - biegła obsługa komputera, 
  -  znajomość pakietu MS Office, - prawo jazdy kat. B
  -  mile widziane upr. operatora wózka widłowego
  -  doświadczenie związane z budownictwem
SPECJALISTA DS. PŁAC STRZELCE OPOLSKIE -  mile widziane wykształcenie wyższe
  -  min. 1 rok doświadczenia w pracy z rozliczeniami 
   / naliczenia płac, - znajomość przepisów
  -  znajomość programu Płatnik
  -  b. dobra znajomość programu Excel
  -  wytrwałość, odporność na stres
KSIĘGOWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie
  -  umiejętność obsługi komputera
  -  obsługa programów księgow.
  -  znajomość programu Płatnik
  -  umiejętność rozliczenia delegacji
  -  znajomość zasad wystawiania faktur
  -  znajomość zagadnień kadrowych
  -  min. 2 lata doświadczenia w księgowości
PRACOWNIK BIUROWY ZAWADZKIE -  wykształcenie wyższe, - biegła obsługa komputera
–TECHNOLOG  -  znajomość j. niemieckiego w stopniu dobrym
AUTOMATYK ZAWADZKIE -  wykształcenie wyższe kierunkowe
  -  doświadczenie mile widziane
  -  znajomość j.niem. lub j.ang. mile widziana
PRACOWNIK BIUROWY KOTULIN -  wykształcenie średnie
/ SPEDYTOR MIĘDZYNARODOWY  -  mile widziane doświadczenie w zawodzie spedytor
  -  znajomość j. niemieckiego  w stopniu dobrym
RECEPCJONISTA/KA KAMIEŃ ŚLĄSKI -  wykształcenie średnie/wyższe
  -  dobra znajomość języka niemieckiego
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY ROZMIERKA / -  wykształcenie średnie, wyższe o profilu rolniczym
 PRACA W TERENIE -  prawo jazdy kat. B, - obsługa komputera
  -  mile widziane dośw. handlowe w branży rolniczej
SPRZEDAWCA TELEFONICZNY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - dobra dykcja
  -  swoboda wypowiedzi, - nastawienie na realizację celów
KASJER HANDLOWY  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe
  -  zdolność do pracy fizycznej, - książeczka sanepidowska
  -  orzeczenie o niepełnosprawności
  -  mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
SPRZEDAWCA JEMIELNICA -  wykształcenie min. zawodowe, - obsługa klienta
  -  obsługa komputera, - doświadczenie mile widziane
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe
  -  mile widziana obsługa kasy fiskalnej i umiejętność 
     wprowadzania faktur do systemu
KASJER – SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe
KIEROWNIK DZIAŁU STRZELCE OPOLSKIE -  obsługa komputera
W MARKECIE HANDLOWYM  -  mile widziana znajomość programu Exel
KELNER – KASJER STRZELCE OPOLSKIE
PIEKARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe
PRACOWNIK OBSŁUGI KLIENTA GÓRA ŚW. ANNY 
LUB
POMOC KUCHENNA / KUCHARZ
POMOC KUCHENNA STRZELCE OPOLSKIE -  opanowanie, kooperatywność
  -  umiejętność rozmowy z ludźmi
  -  książeczka sanepidowska, - prawo jazdy kat. B
KUCHARZ/POMOC KUCHENNA STRZELCE OPOLSKIE -  wykszt. min. zawodowe, książeczka senpidowska,
  -  mile widziane doświadczenie w gastronomii 
   (pizzerii, restauracji lub piekarni)
POMOC DEKARZA WG ZLECEŃ -  prawo jazdy kat. B, - wymagane doświadczenie
DEKARZ WG ZLECEŃ -  umiejętności dekarskie, ciesielskie
  -  praca na wysokości
  -  mile widziane prawo jazdy kat. B oraz doświadczenie
CIEŚLA  SZALUNKOWY WG ZLECEŃ -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  min. 5 lat doświadczenia, - prawo jazdy kat. B
PRACOWNIK BUDOWLANY WG ZLECEŃ -  wykształcenie min. zawodowe,
  -  umiejętność dociepleń i wykańczania wnętrz,
  -  doświadczenie mile widziane
PRACOWNIK WOJEWÓDZTWO - wykształcenie zawodowe 
OGÓLNOBUDOWLANY OPOLSKIE -  prawo jazdy kat. B, - mile widziane doświadczenie
OPERATOR CNC POZNOWICE -  obsługa pionowego centrum obróbki CNC
ŚLUSARZ – SPAWACZ SZYMISZÓW -  wykształcenie zawodowe, - uprawnienia TIG
  -  prawo jazdy kat. B
  -  podstawowa znajomość j. niemieckiego
ŚLUSARZ- FREZER STRZELCE OP. -  wykształcenie min. zawodowe 
ŚLUSARZ IZBICKO -  umiejętność spawania obróbki stali szlachetnych,
  -  upr. spawacza TIG, - doświadczenie mile widziane
HYDRAULIK WOJ. OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe
DIAGNOSTA SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE -  uprawnienia diagnosty do wykonywania badań 
     technicznych pojazdów
LAKIERNIK LUB POMOCNIK BORYCZ -  wykształcenie zawodowe 
LAKIERNIKA  -  doświadczenie w zawodzie, - prawo jazdy kat. B
MECHANIK / BLACHARZ SAM. ROZMIERZ -  wykształcenie zawodowe kierunkowe
  -  doświadczenie mile widziane
MECHANIK SAM. CIĘŻAROWYCH STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - mile widziane dośw. w naprawie sprzętu ciężkiego
  - prawo jazdy kat. B

dok. na str. 15
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O B W I E S Z C Z E N I E   
S T A R O S T Y   S T R Z E L E C K I E G O

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 
z późn. zmianami), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego 
(j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn. zmianami), 

 podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 18 listopada 2015 r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Burmistrza Zawadzkiego 
w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13, decyzję administracyjną Nr 3/15 o zezwoleniu na realiza-
cję inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 105622 O ulicy Powstańców 
Śląskich w Zawadzkiem, na części działek nr 577/1, 575/1, działce nr 582/15, 579/22 (działka nr 
579/22 o pow. 0,0097 ha - do przejęcia pod drogę, powstała po podziale działki nr 579/10 na działki 
nr 579/21 i 559/22; działka nr 579/21 o pow. 0,1785 ha - pozostaje we władaniu dotychczasowe-
go właściciela), 579/30 (działka nr 579/30 o pow. 0,0076 ha - do przejęcia pod drogę, powstała 
po podziale działki nr 579/9 na działki nr 579/29 i 759/30; działka nr 579/29 o pow. 0,1871 ha 
- pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela), 579/28 (działka nr 579/28 o pow. 0,0062 
ha - do przejęcia pod drogę, powstała po podziale działki nr 579/8 na działki nr 579/27 i 579/28; 
działka nr 579/27 o pow. 0,1910 ha - pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela), 579/26 
(działka nr 579/26 o pow. 0,0035 ha - do przejęcia pod drogę, powstała po podziale działki nr 
579/7 na działki nr 579/25 i 579/26; działka nr 579/25 o pow. 0,1374 ha - pozostaje we władaniu 
dotychczasowego właściciela), 579/24 (działka nr 579/24 o pow. 0,0144 ha - do przejęcia pod dro-
gę, powstała po podziale działki nr 579/6 na działki nr 579/23 i 579/24; działka nr 579/23 o pow. 
0,0665 ha - pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela), 582/20 (działka nr 582/20 o pow. 
0,0019 ha - do przejęcia pod drogę, powstała po podziale działki nr 582/16 na działki nr 582/19 i 
582/20; działka nr 582/19 o pow. 0,1730 ha - pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela), 
582/18 (działka nr 582/18 o pow. 0,0023 ha - do przejęcia pod drogę, powstała po podziale działki 
nr 582/14 na działki nr 582/17 i 582/18; działka nr 582/17 o pow. 0,2042 ha - pozostaje we władaniu 
dotychczasowego właściciela).

Części działek 575/2, 579/11 oraz część działki 582/17 powstała po podziale działki 582/14, 
przeznaczone jako teren niezbędny pod budowę włączenia wpustów ulicznych do istniejącej kana-
lizacji deszczowej oraz pod budowę połączenia z drogami wewnętrznymi.

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony 
mogą w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowla-
ny, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 213 (w godzinach pn.7.30÷17.00, wt.-cz.7.30÷15.30, pt. 
7.30÷14.00) zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 18 listopada 2015r. do 17 grudnia 2015r. 
 

z up. Starosty Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału

Architektoniczno - Budowlanego

Burmistrz Leśnicy informuje, iż na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Leśni-
cy adres: www.lesnica.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej naszego Urzędu 
adres: www.bip.lesnica.pl znajduje się Ogłoszenie Nr 210.4.2015 z dnia 8 grudnia 2015 
r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Leśnicy tj. 
Młodszego referenta w Referacie Infrastruktury Komunalnej.

Osoby zainteresowane zaprasza się do zapoznania z treścią ogłoszenia, w którym 
określono szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w procedurze naboru oraz 
do złożenia swojej oferty.

Termin składania ofert upływa w dniu 22 grudnia 2015 r.
Burmistrz Leśnicy

Łukasz Jastrzembski

Zaproszenie do składania 
ofert pracy

Informujemy, że dyżury w następujących dniach będą pełnić:
*  17 grudnia 2015 r. – Apteka „Multifarm” przy ul. Ligonia 1A w Strzelcach Opolskich, 

tel. 77 415 20 55
*  28 grudnia 2015 r. – Apteka „Vademecum” przy ul. Powstańców Śląskich 12 w Izbicku, 

tel. 77 463 15 57 

DYŻURY  APTEK
Apteka „Centrum” ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00

Apteka „Multifarm” ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
Apteka „Pro-Pharma”, ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383

Apteka „AWOS”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03
Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43

Apteka „Flos”, ul. B.Chrobrego 1, tel. 77/463-88-39
Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56
Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05

Apteka „Na Dobre i Na Złe”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92
Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00

Jeśli nie są Państwo pewni, która apteka pełni w danym dniu dyżur – można upewnić się, 
dzwoniąc pod numer Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 664 480 500 

Styczeń 2016

16 „Śląska”
17 „Flos”
18 „Słoneczna”
19 „Vita”
20 „Na Dobre i Na Złe”
21 „Na Dobre i Na Złe”
22 „Centrum”
23 „Centrum”
24 „Multifarm’’
25 „Pro – Pharma’’
26 „Awos”
27 „Śląska”
28 „Flos”
29 „Słoneczna”
30 „Vita”
31 „Na Dobre i Na Złe”

1 „Centrum”
2 „Centrum”
3 „Multifarm”
4 „Pro – Pharma’’
5 „Awos”
6 „Śląska”
7 „Flos”
8 „Słoneczna”
9 „Vita”
10 „Na Dobre i Na Złe”
11 „Centrum”
12 „Centrum”
13 „Multifarm’’
14 „Pro – Pharma’’
15 „Awos”
16 „Śląska”

Grudzień 2015

17 „Flos”
18 „Słoneczna”
19 „Vita”
20 „Na Dobre i Na Złe”
21 „Centrum”
22 „Centrum”
23 „Multifarm’’
24 „Pro – Pharma’’
25 „Awos”
26 „Śląska”
27 „Flos”
28 „Słoneczna”
29 „Vita”
30 „Na Dobre i Na Złe”
31 „Centrum”
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W wyniku pomyślnej współpracy pol-
skiego rządu, samorządów, a także organi-
zacji pozarządowych  od 1 stycznia 2016 
roku na terenie całej Polski powstanie po-
nad 1500 punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej. Pomoc prawna we wszystkich 
tych punktach będzie świadczona przez 
zawodowych prawników. Nowy ogólno-
polski system, który został wprowadzony 
ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieod-
płatnej pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej, umożliwi nieodpłatny dostęp do 
porad prawnych na poziomie lokalnym, 
dzięki czemu brak możliwości korzystania 
z profesjonalnej pomocy prawnej z uwa-
gi na kwestię wysokich kosztów zostanie 
w znacznym stopniu ograniczony. Wyżej 
wymieniona ustawa stawia sobie również 
za cel podejmowanie działań edukacyj-
nych mających skutkować zwiększeniem 
świadomości prawnej społeczeństwa. 
Zadanie to będzie realizowane wspólnie 
z organizacjami pozarządowymi i będzie 
stanowić bazę do przyszłych działań na 
rzecz pogłębiania świadomości prawnej 
społeczeństwa. 

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej po-
mocy prawnej oraz edukacji prawnej w 
nadchodzącym roku zostanie stworzony 
dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej 
świadczonej osobiście przez adwoka-
ta lub radcę prawnego, a w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, z ich upo-
ważnienia, przez aplikanta adwokackiego 
lub aplikanta radcowskiego, w lokalach 
udostępnionych przez gminy lub powiaty. 
Ustawa przewiduje również, że punkty 
pomocy prawnej będą mogły być pro-
wadzone przez organizacje pozarządowe 
zajmujące się działalnością pożytku pub-
licznego. W tych punktach porady prawne 
będą udzielane również przez doradców 
podatkowych oraz absolwentów wyż-
szych studiów prawniczych posiadających 
co najmniej trzyletnie doświadczenie w 
wykonywaniu wymagających wiedzy 
prawniczej czynności bezpośrednio zwią-
zanych ze świadczeniem pomocy prawnej. 
Jeżeli pomoc prawna będzie świadczona 
przez osobę niebędącą adwokatem, radcą 
prawnym albo doradcą podatkowym, to 
osoba chcąca otrzymać nieodpłatną po-
moc prawną musi złożyć pisemne oświad-
czenie, że jest świadoma uzyskania nie-
odpłatnej pomocy prawnej od osoby nie 
będącej adwokatem, radcą prawnym albo 
doradcą podatkowym. 

Kto może się ubiegać o nie-
odpłatną pomoc prawną?

Z darmowej pomocy prawnej będą 
mogły korzystać osoby, które nie ukoń-
czyły 26 roku życia, osoby fizyczne, 
którym w okresie roku poprzedzającego 
zostało przyznane świadczenie z pomocy 
społecznej na podstawie ustawy o pomo-
cy społecznej (w okresie 12 miesięcy po-
przedzających zwrócenie się o udzielenie 
nieodpłatnej pomocy prawnej), osoby, 
które ukończyły 65 lat, osoby posiadające 
ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, 
weterani, osoby zagrożone lub poszkodo-
wane katastrofą naturalną, klęską żywioło-
wą lub awarią techniczną.

Co będzie obejmować nieod-
płatna pomoc prawna?

Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc 
prawna będzie polegała na poinformowa-
niu osoby uprawnionej (osoby zwracającej 
się o pomoc prawną) o obowiązującym sta-
nie prawnym, przysługujących jej upraw-
nieniach lub o spoczywających na niej 
obowiązkach. Punkty pomocy prawnej 
będą również wskazywać osobie upraw-
nionej sposoby rozwiązania jej problemu 
prawnego. Osoby świadczące bezpłatną 
pomoc prawną będą ponadto udzielały 
pomocy w sporządzeniu projektu pism 
w zakresie niezbędnym do udzielenia 
pomocy. Należy podkreślić, że pomoc ta 
nie będzie obejmować sporządzania pro-
jektów pism procesowych w toczącym się 
już postępowaniu przygotowawczym lub 
sądowym i pism w toczącym się postępo-
waniu sądowoadministracyjnym. Pomoc 
prawna obejmie także sporządzanie pro-
jektów pism o zwolnieniu od kosztów są-

dowych lub o ustanowieniu pełnomocnika 
z urzędu w postępowaniu sądowym lub 
ustanowieniu adwokata, radcy prawnego, 
doradcy podatkowego lub rzecznika pa-
tentowego w postępowaniu sądowoadmi-
nistracyjnym. 

Dziedziny prawa objęte nie-
odpłatną pomocą prawną

Nieodpłatna pomoc prawna będzie 
udzielana w sprawach z zakresu prawa 
pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, 
prawa administracyjnego, prawa ubez-
pieczeń społecznych, prawa rodzinnego, 
przygotowania do rozpoczęcia działalno-
ści gospodarczej, prawa podatkowego (z 
wyłączeniem spraw podatkowych związa-
nych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej). 

Pomoc nie będzie natomiast obej-
mowała spraw z zakresu prawa celnego, 
prawa dewizowego, prawa handlowego 
i działalności gospodarczej, z wyjątkiem 
przygotowywania do jej rozpoczęcia. 

Starosta Powiatu Strzeleckiego w po-
rozumieniu z wójtami i burmistrzami za-
decydował, iż w celu umożliwienia rów-
nego dostępu mieszkańców Powiatu do 
nieodpłatnej pomocy prawnej punkty będą 
zlokalizowane w każdej gminie. Starosta 
ustalił, że jeden punkt zostanie zorganizo-
wany w Starostwie Powiatowym w Strzel-
cach Opolskich, pozostałe zaś w siedzi-
bach urzędów gmin Powiatu Strzeleckiego 
(z wyłączeniem Urzędu Miejskiego w 
Strzelcach Opolskich, bowiem na terenie 
Strzelec Opolskich dyżur będzie sprawo-
wany w Starostwie). Zgodnie z propozycją 
na pozostałe gmin przypadać będzie 10 co 
najmniej 4-godzinnych dyżurów. 

Nazwa gminy

Gmina Ujazd
Gmina Izbicko 
Gmina Jemielnica
Gmina Strzelce Opolskie
Gmina Kolonowskie
Gmina Leśnica
Gmina Zawadzkie

Ilość czterogodzinnych dyżurów udzielania
bezpłatnej pomocy prawnej
1
1
2
w siedzibie Starostwa
1
2
3

Po ustaleniu szczegółowego harmonogramu świadczenia pomocy prawnej w po-
szczególnych miejscach – opublikujemy informację na łamach naszej gazety oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

Bezpłatna pomoc prawna 
– od stycznia

Poznaj swojego dzielnicowego
DZIELNICOWI  GMINY  STRZELCE  OPOLSKIE

KIEROWNIK DZIELNICOWYCH

asp. szt. Piotr Sobstyl  

kontakt: 77/462 19 19 
lub 77/462 19 03

mł. asp. Marcin Karwacki   
rejon służbowy nr 1 - miejski - obejmuje ulice: 
Marka Prawego, Krakowska od nr 25 i 16 do końca, 
Toszecka, Budowlanych, Jankowskiego, Adama As-
nyka, Stanisława Moniuszki, Plac Targowy, Rossen-
bergów, Henryka Sienkiewicza, Zielona, Andrzeja 
Struga, Arki Bożka, Elizy Orzeszkowej, Władysła-
wa Broniewskiego, Stawowa, Czereśniowa, Dziew-
kowicka miasta Strzelce Opolskie.
oraz
rejon służbowy nr 3 - miejski - obejmuje ulice: Ju-
liusza Ligonia, Powstańców Śląskich, Bolesława 
Chrobrego, Ks. Józefa Wajdy, Grunwaldzka, Mar-

szałka Józefa Piłsudskiego, Jordanowska, Plac Mikołaja Kopernika, Fryderyka Chopina, 
Plac Stefana Żeromskiego, Tadeusza Kościuszki, Wałowa, Strażacka, Ludowa, Wojska 
Polskiego, Księdza Karola Lange, Hugo Kołłątaja, Parafialna, Jarosława Dąbrowskiego, 
Plac Myśliwca, Rynek, Krakowska od nr1 do nr 23 o od nr 2 do nr 14, Norberta Bończyka 
(ciąg pieszy), Opolska od nr 2 do nr 6, Marii Konopnickiej, Zamkowa nr 1 miasta Strzelce 
Opolskie. 
kontakt:  77/462 19 25;  77/462 19 03 lub 514 810 969    

asp.szt. Grzegorz Czaus    
rejon służbowy nr 2 - miejski - obejmuje ulice: Ko-
lejowa, Sadowa, Torowa, Nowowiejska, Kamienna, 
Okrężna, Podgórna, Krótka,  Polna, 1 Maja, Konra-
da Habryki, Osiecka, Zakładowa, Leśna, Jana Ma-
tejki, Dworcowa, Karola Miarki, Bolesława Prusa, 
Żwirki i Wigury, Jemielnicka, Wspólna, Cemento-
wa, Piękna, Wilkowskiego, Szpitalna miasta Strzel-
ce Opolskie.
kontakt: 77/462 19 55; 77/462 19 03 
lub 514 810 973

sierż. szt. Marcin Bielecki  
rejon służbowy nr 4 - miejski -  obejmuje ulice: 
Opolska od nr 11 do końca i od nr 8 do końca, Gen. 
Karola Świerczewskiego on nr 1 do nr 20, Topo-
lowa, Bolesława Krzywoustego, Brzozowa, Jarzę-
bowa, Młyńska, Gogolińska, Fabryczna, Osiedle, 
Strzelców Bytomskich, Braci Prankel, Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, Bocznicowa.

kontakt: 77/462 19 54; 77/462 19 03 
lub 571 322 198

sierż. szt. Małgorzata Słaboń
rejon służbowy nr 5 - miejski - obejmuje ulice: 
Osiedle Piastów Śląskich, Bursztynowa, Kazimie-
rza Wielkiego, Henryka Pobożnego, Władysława 
Łokietka, Mieszka I, Nefrytowa, Topazowa, Agato-
wa, Rubinowa, Księcia Alberta, Ciepłownicza, Gen. 
Karola Świerczewskiego od nr 21 do nr 30.

kontakt: 77/462 19 55;  77/462 19 03

sierż.szt.  Patrycja Ploch  
rejon służbowy nr 6 -  miejski - obejmuje ulice: 
Opolska od nr 1 do nr 9, Adama Mickiewicza, 
Blokowa, Poprzeczna, Zamkowa od nr 2 do nr 10, 
Parkowa, Kozielska, Floriana, Szkolna, Mosto-
wa, Dolińska, Dębowa, Jana Rychla, Ujazdowska, 
Brzezińska, Celna, Graniczna, Łąkowa, Wrzosowa, 
Ogrodowa, Wawrzyńca Świerzego miasta Strzelce 
Opolskie.

kontakt: 77/462 19 25; 77/462 19 03 
lub 514 810 965

asp.szt. Andrzej Bogusz   
rejon służbowy nr 7 - pozamiejski - obejmuje miej-
scowości: Grodzisko, Kalinowice, Kalinów, Ligota 
Dolna, Ligota Górna, Niwki, Rozmierz, Rożniątów, 
Sucha, Szymiszów.
oraz rejon służbowy nr 8 - pozamiejski - obejmu-
je miejscowości: Błotnica Strzelecka, Brzezina, 
Dziewkowice, Jędrynie, Kadłub, Osiek, Płużnica 
Wielka, Rozmierka, Szczepanek, Warmątowice. 
kontakt. 77/462 19 25;  77/462 19 03 
lub 885 680 295

Przepisy Prawa budowlanego na-
kładają na właściciela każdego obiektu 
budowlanego szereg obowiązków. 

Głównym zadaniem właściciela jest 
zapewnienie utrzymania obiektu budowla-
nego w takim stanie, aby nie powodował 
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bez-
pieczeństwa mienia i środowiska. Zobo-
wiązany jest więc dbać o stan techniczny 
swojego budynku, w tym i poprzez syste-
matyczne przeprowadzanie kontroli. 
Dzięki temu nie dojdzie do niespodziewa-
nych awarii, a i z wyprzedzeniem pozwoli 
zaplanować remont i usunięcie nieprawid-
łowości. 

Należy wiec też pamiętać, aby usterki 
były usuwane jak najwcześniej. To po-
zwoli na utrzymanie obiektu w należytym 
stanie techniczny bez konieczności inge-
rencji organów nadzoru budowlanego, co 
nie jest bez znaczenia

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI 
WŁAŚCICIELA OBIEKTU BUDOW-
LANEGO TO PRZEPROWADZANIE 
OKRESOWYCH KONTROLI

1.  Co najmniej RAZ W ROKU właści-
ciel obiektu budowlanego musi za-
pewnić kontrole stanu technicznego:

•  instalacji gazowych 
Instalacją gazową jest układ prze-

wodów gazowych w budynku wraz z 
armaturą, wyposażeniem i urządzeniami 

gazowymi, mający początek w miejscu 
połączenia przewodu z kurkiem głównym 
gazowym odcinającym tę instalację od 
przyłącza, a zakończenie na urządzeniach 
gazowych wraz z tymi urządzeniami 

Taką kontrolę może przeprowadzić 
tylko przez:
• osoby posiadająca uprawnienia  bu-

dowlane w odpowiedniej specjalności 
lub 

• osoby posiadającej kwalifikacje wy-
magane przy wykonywaniu dozoru 
nad eksploatacją urządzeń, instalacji 
oraz sieci energetycznych i gazo-
wych, tu zwraca się uwagę, że osobo 
podejmująca się takiej kontroli nie 
musi mieć tzw. uprawnień budowla-
nych.

• przewodów kominowych (dymo-
wych, spalinowych, wentylacyjnych) 
Kontrolę przeprowadza mistrz w rze-

miośle kominiarskim albo osoba posiada-
jąca uprawnienia budowlane odpowied-
niej specjalności

Uwaga. Kontrolujący z przeprowa-
dzonej kontroli sporządza protokół. Ra-
chunek za wykonanie usługi nie jest do-
wodem przeprowadzenia kontroli. 

W każdym przypadku kontroli Mistrz 
kominiarski ma obowiązek dać właścicie-
lowi budynku protokół z przeprowadzonej 
kontroli. W przypadku odmowy spisania i 
pozostawienia u właściciela takiego pro-

tokołu kontroli należ taki protokół wyeg-
zekwować, ponieważ to właściciel będzie 
prawnie obciążony do udokumentowania, 
że do kontroli doszło.

Tu uwaga. Do kontroli przewodów 
kominowych jest uprawniony nie tylko 
mistrz kominiarki, ale też osoba posiadają-
ca odpowiednie uprawnienia budowlane.
2.  Co najmniej raz na PIĘĆ LAT – właś-

ciciel budynku ma obowiązek zapew-
nić sprawdzenie stanu technicznego 
i przydatności do użytkowania, este-
tyki budynku na jego otoczenie  oraz  
sprawność i bezpieczeństwo całego 
obiektu w zakresie jego przydatności 
do użytkowania, w tym:

•  instalację elektryczną i pioruno-
chronną (w zakresie stanu sprawno-
ści połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i 
środków ochrony od porażeń, oporno-
ści izolacji przewodów oraz uziemień 
instalacji i aparatów,

•  estetykę obiektu oraz jego otocze-
nia

Szczegółowe informacji w przedmio-
cie kontroli  utrzymania obiektu budow-
lanego można uzyskać pod nr telefonu 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Strzelcach Opolskich: 
77 462 11 96.

Piotr Hamryszak
Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowlanego

O czym musi pamiętać właściciel budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego
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Zbliża się Boże Narodzenie, okres 
szczególnie piękny, radosny, z wyjąt-
kową atmosferą, ale i niebezpieczny, z 
uwagi na dużą ilość zakupów i kuszą-
cych ofert, niekoniecznie korzystnych.

Byśmy mogli przeżyć piękne rodzin-
ne bezstresowe święta, warto powoli je 
planować. Warto również do zakupów 
podejść ze spokojem i nie decydować się 
na szybkie zakupy prezentów w ostatniej 
chwili. Kupując w sklepach stacjonar-
nych pamiętajmy przede wszystkim, że 
sprzedawca nie ma obowiązku przyjąć 
nam zwrotu towaru, jest to jego dobra 
wola. Nasze zakupy muszą być zatem 
świadome. 

Sklepy są przepełnione, promocji 
mnóstwo i wybór produktów na Świę-
ta, a zwłaszcza prezentów jest naprawdę 
trudny. W sklepach jest kolorowo, miga-
ją światełka, słychać nastrojową muzykę, 
jest pięknie, wszędzie pachnie piernikami, 
mandarynkami, wszyscy stają się milsi jak 
również bardziej skłonni do wydawania 
pieniędzy. Zatem zanim ruszymy w wir 
zakupów przeanalizujmy nasze i najbliż-
szych potrzeby i podejdźmy do tego pięk-
nego okresu świątecznych zakupów ze 
spokojem. Czas jest najlepszym doradcą.
• Zacznijmy od teorii - sporządźmy so-

bie listę zakupów i prezentów, kilka 
razy ją przeanalizujmy, poświęćmy na 
to nawet kilka dni, przejrzyjmy różne 
ulotki sklepów i zdecydujmy świado-
mie czego najbardziej chcemy.

• Zaplanujmy sobie czas na spokojne 
zakupy z konkretną listą.

• Nie idźmy na zakupy głodni.
• Nie bierzmy na duże zakupy dzieci, 

zwłaszcza małych, którym trudno 

odmówić. Sami mamy problem z od-
mawianiem sobie ładnych rzeczy, gdy 
tyle ich wokół.

• Spytajmy bliskich, jakie prezenty 
chcieliby dostać, jeśli nie chcemy 
tego robić, ustalmy ze sprzedawcą 
możliwość wymiany lub zwrotu to-
waru, gdy prezent będzie nietrafiony.

• Analizujmy czy promocje są napraw-
dę promocjami – czy cena kawy z 
kubkiem lub mydło gratis do żelu 
pod prysznic nie będą kosztować nas 
więcej niż te same produkty kupowa-
ne osobno. W dobie Internetu mamy 
możliwość korzystania z porównywa-
rek cen, więc decydując się na zakup 
drogich prezentów warto te ceny po-
równać, a nie dokonywać zakupów 
w pierwszym sklepie do którego 
wejdziemy. Ceny w Polsce mogą być 
kształtowane dowolnie i to my de-
cydujemy, gdzie kupujemy i nie jest 
wykroczeniem, że jeden sprzedawca 
sprzeda nam np. taką samą zabawkę 
za 200 zł a inny za 300 zł.

• Zawsze zastanawiajmy się, czy pro-
dukty wrzucane do koszyka są nam 
naprawdę potrzebne, sprawdzajmy 
daty ważności produktów by nie 
okazało się, że na świątecznym stole 
mamy mnóstwo produktów, które nie-
długo nie będą nadawać do spożycia.

• Biorąc kredyt 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 wa-
runków umowy nie poznamy z rekla-

mowych ulotek i skrótowych infor-
macji. Nie wierzmy nikomu na słowo, 
lecz czytajmy umowy zanim je pod-
piszemy. Należy wnikliwie zapoznać 
się z tekstem umowy, regulaminem 
itp., zaś nasuwające się wątpliwości 
należy rozwiewać przed zawarciem 
umowy, a nie dopiero po jej zawarciu. 

• Uważajmy na telefoniczne oferty, ku-
rierów, przedstawicieli handlowych 
– nie podpisujmy niczego bez prze-
czytania.

• Pamiętajmy, ze kupując towar poza 
lokalem przedsiębiorstwa czy na od-
ległość (np. przez Internet lub z kata-
logu wysyłkowego) od przedsiębiorcy 
mamy prawo zmienić zdanie i do 14 
dni od dnia otrzymania towaru od 
umowy odstąpić wysyłając oświad-
czenie o odstąpieniu od umowy i 
zwracając towar. 

• Nie martwmy się, w razie wadliwych 
towarów zawsze mamy prawo rekla-
macji.

A tak naprawdę to, jakie będą tego-
roczne Święta zależy od nas samych, od 
naszego zachowania, wzajemnej życzli-
wości i stworzenia jedynej wyjątkowej 
atmosfery. Pewnych rzeczy nie da się 
kupić i by miło i rodzinnie przeżyć Świę-
ta niekoniecznie trzeba dużo wydać. 
Najważniejsze jest stworzenie niezapo-
mnianej ciepłej, rodzinnej atmosfery i 
czas poświęcony najbliższym. 

Rozważnych zakupów świątecz-
nych i wyjątkowych, pięknych, rodzin-
nych Świąt życzy

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Przed nami Święta 
– na co uważać by były udane?

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Dzieje się w Powiatowym Centrum Kultury 

W poniedziałek 7 grudnia komisja konkursowa dokonała wyboru zwycięskich prac w ramach dwóch świątecznych 
konkursów organizowanych w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich: Konkursem „Anioły, aniołki bożona-
rodzeniowe” oraz Konkursem na najpiękniejszą ozdobę choinkową Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. 

W ostatnim dniu nadsyłania prac okazało się, iż Komisję czeka nie lada wyzwanie z dwóch powodów. Pierwszy z ich 
to pomysłowość i kunszt wykonanych aniołów oraz ozdób choinkowych, drugi natomiast ich ilość. Po zakończeniu obydwu 
konkursów i przeliczeniu wszystkich zgłoszeń okazało się, iż do udziału w nich przystąpiło łącznie 559 osób. Wyniki kon-
kursów przedstawiamy poniżej.

Konkurs „Anioły, aniołki bożonarodzeniowe”
• uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjum: 
I miejsce – Emilia Wacławczyk
II miejsce – Rafał Signus
III miejsce – Paulina Bonk
Wyróżnienia: Krzysztof Guz, Katarzyna Kała, Alicja Waszczuk
• uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli:
I miejsce – Weronika Nocon
II miejsce – Joanna Cichocka-Czubała
III miejsce – Małgorzata Marzok
Wyróżnienia: Karolina Wycisk, Ewelina Tarlińska, Natalia Milenkiewicz

Konkurs na najpiękniejszą ozdobę choinkową 
Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich
• dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych:
I miejsce – Kacper Moskała
II miejsce – Magdalena Tomczyk
III miejsce – Paulina Kałka
Wyróżnienia: Patryk Kałuża, Bartosz Małacha, Marek Lukasczyk
• uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjum: 
I miejsce – Barbara Klyszcz
II miejsce – Daniela Kampa
III miejsce – Amalia Kinder
Wyróżnienia: Marietta Krawiec, Elżbieta Kunert 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za trud i wkład włożony w przygotowanie prac konkursowych. Zwycięz-
com zaś gratulujemy!

Aniołek dołączony do życzeń świątecznych i noworocznych od władz Powiatu Strzeleckiego to dzieło Weroniki Nocon, 
zwyciężczyni w swojej kategorii wiekowej; inne aniołki i ozdoby choinkowe wybraliśmy na świąteczne ozdobniki kolejnych 
stron naszego dwutygodnika. Natomiast dla naszych redakcyjnych życzeń wybraliśmy pracę Pauliny Kałki.

Ponad pół tysiąca uczestników!

Zwycięzcy wybrani

Autorka
– Joanna Cichocka-Czubała

Od 14 stycznia zapraszamy do odwiedzenia wystawy „Dziadki do orzechów” 
– kolekcji wypożyczonej z Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Eksponaty można obejrzeć w naszej Izbie Tradycji.

W związku z realizacją projektu 
„Profilaktyczny program w zakresie prze-
ciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, 
tytoniu i innych środków psychoaktyw-
nych” realizowanego w ramach Szwaj-
carsko-Polskiego Programu Współpracy 
(SPPW) oraz obchodami Światowego 
Dnia Rzucania Palenia, Państwowy Po-
wiatowy Inspektor Sanitarny  w Strzel-
cach Opolskich zainicjował działanie 
edukacyjne związane z promowaniem 
zachowań prozdrowotnych i przeciwdzia-
łaniem uzależnieniu od tytoniu.

9 grudnia br. w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Strzel-
cach Opolskich przeprowadzono wśród 
uczniów, nauczycieli oraz pracowni-
ków administracji  akcję informacyjno 
– edukacyjną.  W ramach tego działania 
prozdrowotnego pielęgniarka medycyny 
szkolnej badała ciśnienie tętnicze krwi, 
a pracownik Sekcji Promocji Zdrowia i 
Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzel-
cach Op. badał zawartość tlenku węgla 
w wydychanym powietrzu z wykorzy-
staniem aparatu – smokerlyzer. Ponad-

to prowadzono dystrybucję materiałów 
edukacyjnych dotyczących profilaktyki 
antytytoniowej, dopalaczy oraz kampanii 
„Nie pozwól odlecieć swojemu szczęś-
ciu”, przekazano podstawowe infor-
macje na temat zagrożeń wynikających  
z palenia tytoniu i biernej ekspozycji na 
dym tytoniowy oraz była możliwość wy-
korzystania okularów ALKOgogle, które 
symulują zaburzenia, jakich doznaje się  
po spożyciu alkoholu. Edukacją objęto 73 
osoby.

Całkowity budżet Projektu wyno-
si 4 045 519 CHF (12 456 154 PLN),  z 
czego wartość dofinansowania Projektu 
przez stronę szwajcarską wynosi 85% i 
obejmuje kwotę 3 438 691 (10 587 730 
PLN), pozostałe 15% w kwocie  606 828 
CHF (1 868 424 PLN) stanowi wkład kra-
jowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.  
Głównym celem projektu jest ogranicze-
nie używania tytoniu, alkoholu i innych 
substancji psychoaktywnych przez kobie-
ty w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 
49 rokiem życia.

 Patrycja Płoszaj
PSSE w Strzelcach Opolskich

Dzień 
z profilaktyką uzależnień
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Z życzeniami dla samorządu powiatowego przyszli uczniowie CKZiU

Wszyscy wszystkim 
ślą życzenia

Albo składają je osobiście. Taki to czas - Święta Bożego Narodzenia, zaraz nowy rok... Życzymy sobie zdrowia, po-
myślności, spełnienia marzeń itp.

Składamy życzenia oficjalne i nieoficjalne. Nie wypada ich nie złożyć. Bliskim, znajomym, przyjaciołom.

Uczennica klasy IVTg CKZiU w 
Strzelcach Opolskich, Martina Tisz-
bierek została wyróżniona w XXII 
Regionalnym Konkursie Literackim 
„Ze Śląskiem na ty”, organizowanym 
przez Łubniański Ośrodek Kultury.

Celem konkursu było kształto-
wanie i popularyzowanie wiedzy 
o historii naszej „małej ojczyzny”, 
zwłaszcza kulturze i obyczajach śro-
dowisk wiejskich. Pracę na konkurs 
trzeba było napisać w dialekcie ślą-
skim, fonetycznie, tak aby zapisany 
tekst odzwierciedlał gwarę. 

Martina w pracy „Ślonskie szy-
cie” opisała zwyczaj szycia sukni 
ślubnej, tradycyjne spotkania na przy-
miarkach, żarty i przyśpiewki, jakie 
towarzyszyły temu wydarzeniu oraz 
rodzaje zadań przypadające każdemu 
z domowników.  

Praca spotkała się z przychylnym 
przyjęciem komisji eksperckiej i du-
żym aplauzem publiczności.

Alina Obstoj

Wyróżnienie dla Martiny

Oszuści żerują na naiwności i 
dobroci starszych osób. Oszuści opo-
wiadają nieprawdziwe historie. O 
tym, że wnuczek potrzebuje pomocy. 
Że ktoś z rodziny miał wypadek. Że 
policja prowadzi śledztwo przeciwko 
oszustom i dlatego trzeba przekazać 
pieniądz… Pomimo ciągłych apeli w 
Strzelcach Opolskich znów doszło do 
tego typu kradzieży. Bądźmy ostrożni 
i rozważni w kontaktach z nieznajo-
mymi. 

 10 grudnia,w Strzelcach Opol-
skich na jednym z osiedli do drzwi 
mieszkania 89-latki zapukały dwie 
kobiety, pod pretekstem przekazania 
paczki jej sąsiadce. Niczego nie po-
dejrzewająca pokrzywdzono wpuści-
ła je do swojego mieszkania. W trak-
cie dalszej wizyty oferując 89-latce 
do sprzedaży materiał, ograniczyły 
widoczność pokrzywdzonej. W tym 
czasie wykorzystując jej nieuwa-
gę, jedna z nich z szuflady w poko-
ju ukradła 1000 złotych. Po wyjściu 
oszustek okazało się, iż zniknęły jej 
oszczędności.

Strzeleccy policjanci ostrzegają 
mieszkańców przed tego typu zdarze-

Nie daj się nabrać oszustom
niami.

Złodzieje są bezwzględni, wy-
korzystują każdą chwilę nieuwagę, 
zaufanie i łatwowierność ludzi, ofe-
rując im do sprzedaży najróżniejsze 
akcesoria gospodarstwa domowego. 
Niczego niepodejrzewający, nieświa-
domi zagrożenia i konsekwencji, 
wpuszczają do mieszkania domo-
krążców i omamieni dają się okraść z 
oszczędności.

Apelujemy o ostrożność i roz-
wagę w kontaktach z nieznajomymi, 
którzy przychodzą do domu, bądź 
dzwonią podając się za pracowników 
różnych instytucji. Jeśli widzimy 
nieznane osoby, które kręcą się obok 
domu czy mają nieznane nam tablice 
rejestracyjne powinniśmy zawiado-
mić policję. Złodzieje bardzo często 
wykorzystują wiek potencjalnych 
ofiar i przychodzą do osób starszych. 
Pojawiają się głównie przed połu-
dniem, wtedy kiedy inni domownicy 
są w pracy lub w szkole.

Pamiętajmy również, aby za-
pamiętać jak najwięcej szczegółów 
dotyczących wyglądu oraz ubioru 
takich osób, co w ułatwi policjantom 
ich zatrzymanie.

STANOWISKO
Związku Powiatów Polskich
Bochnia, 1 grudnia 2015 r.

w sprawie sytuacji szpitali powiatowych

Związek Powiatów Polskich z dużym niepokojem ocenia dotychczasową politykę Ministerstwa Zdrowia oraz 
Narodowego Funduszu Zdrowia wobec szpitali powiatowych. Szpitale te są położone najbliżej pacjenta i jako takie 
powinny odgrywać kluczową rolę w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych wspólnot lokalnych. Wbrew temu dotychcza-
sowa polityka prowadzi do marginalizowania roli szpitali powiatowych, połączonego ze znaczącym pogarszaniem 
się ich sytuacji finansowej. Podzielamy opinię, że placówki ochrony zdrowia niekoniecznie muszą przynosić zysk; 
nie mogą jednak generować strat, gdyż budżet poszczególnych powiatów – dysponujących niewielkim odsetkiem 
dochodów własnych – w żaden sposób permanentnych strat nie jest w stanie pokryć. Tymczasem jesteśmy obecnie 
świadkami pogłębiającego zadłużania się poszczególnych placówek – podobnie jak w latach 2000-2004.

W związku z powyższym domagamy się:
• jednoznacznego określenia roli jaką w systemie ochrony zdrowia powinny pełnić szpitale powiatowe;
• urealnienia wyceny poszczególnych świadczeń i równego traktowania wszystkich podmiotów udzielających 

świadczeń szpitalnych. Obecne preferencyjne traktowanie szpitali wojewódzkich i klinicznych oraz udzielanych 
w nich świadczeń powoduje znaczący deficyt środków w poszczególnych szpitalach powiatowych. Oceniamy, że 
dla uniknięcia strat konieczne byłoby podniesienie wysokości kontraktów (bez zwiększania liczby świadczeń i na-
kładania nowych obowiązków, w tym w zakresie podwyżek) o 25%. Dotyczy to również kontraktów dotyczących 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;

• zabezpieczenia środków na podwyżki dla pielęgniarek z innego źródła niż ogólna pula środków pozostających 
aktualnie w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia. „Znalezienie” pieniędzy na podwyżki w puli środków, 
które miały trafić do podmiotów leczniczych z tytułu udzielonych świadczeń (w tym nadwykonań) oznacza w 
praktyce zaspokajanie roszczeń płacowych jednej grupy społecznej nie kosztem obiecującego te podwyżki rządu, 
ale samorządu terytorialnego – na co w żaden sposób nie możemy się zgodzić. Domagamy się jednocześnie zmia-
ny zasad wypłaty środków na podwyżki tak, aby były one przekazywane zaliczkowo – z wyprzedzeniem. Obecny 
system wymusza na szpitalach powiatowych nawet kilkudziesięciodniowe kredytowanie wypłaconych w ramach 
wynagrodzeń podwyżek;

• jednoznacznego uregulowania zasad finansowania świadczeń udzielanych ze względu na zagrożenie życia lub 
zdrowia. Obecne przepisy prawa nakładają obowiązek udzielenia takich świadczeń nie dając jednocześnie żadnej
gwarancji zwrotu rzeczywiście poniesionych w związku z nimi kosztów.
Prowadzi to do sporów sądowych, które w relacjach między poszczególnymi podmiotami publicznymi powinny 
być wyjątkiem. Należy w tym miejscu dodać, że obecnie – wykorzystując bardzo trudną sytuację finansową wielu
szpitali – NFZ w sprawach sądowych proponuje ugody na niesprawiedliwych warunkach – z czym w żaden spo-
sób zgodzić się nie możemy;

• pozostawienia (lub odpowiednio – przywrócenia) ratownictwa medycznego w strukturach szpitali powiatowych.

O powiatach w Bochni
Na dwudniowym spotkaniu Zarządu Związku Powiatów Polskich - 30 listopada i 1 grudnia - dyskutowano 

o problemach funkcjonowania samorzadu powiatowego w perspektywie rozpoczętej niedawno kadencji par-
lamentu. Mówiono także o stanie wdrażania CEPiK 2.0 oraz o finansowaniu wynagrodzenia pielęgniarek w 
domach pomocy społecznej prowadzonych przez samorządy powiatowe.

Przyjęto równiez stanowisko w sprawie szpitali powiatowych, które publikujemy poniżej

O B W I E S Z C Z E N I E   
S T A R O S T Y   S T R Z E L E C K I E G O

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 
ze zm.), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. 
z 2013r. poz. 267 ze zm.), 

 podaję do publicznej wiadomości,

że w dniu 16 grudnia 2015r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Burmistrza Leśnicy, repre-
zentującego Gminę Leśnica, decyzję administracyjną Nr 4/15 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na budowie publicznej drogi dojazdowej w Leśnicy, na działkach ewidencyj-
nych :
1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiący pas drogowy - działki  ewidencyj-

ne nr: 
-  4014/1 ark.m. 12 obręb ewidencyjny Leśnica
 (działka nr 4014/1 o pow. 0,1838 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale  działki nr 

4014 na działki 4014/1 i 4014/2; działka nr 4014/2 o pow. 0,3293 ha –   pozostaje we władaniu 
dotychczasowego właściciela),

- 4013/1 ark. m.12 obręb ewidencyjny Leśnica
 (działka nr 4013/1 o pow. 0,0011 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale  działki nr  

4013 na działki 4013/1 i 4013/2; działka nr 4013/2 o pow. 0,4966 ha –  pozostaje we władaniu 
dotychczasowego właściciela).

2. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiący teren niezbędny dla 
zrealizowania obiektu budowlanego - działki ewidencyjne nr 3983 i 4016 ark.m. 12 obręb 
ewidencyjny Leśnica.

W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą 
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jor-
danowska 2, II piętro, pokój nr pokój nr 212,          (w godzinach pn. 730÷1700, wt.-cz. 730÷1530, pt. 
730÷1400) zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 22 grudnia 2015 r. do 18 stycznia 2016r.
z up. Starosty

Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

                                                                                                                                

O tym, czy nasz subregion zmieni 
nazwę z Subregionu Kędzierzyńsko-Ko-
zielskiego na Subregion Kędzierzyńsko-
-Strzelecki, co nie tylko dowartościowa-
łoby samorządu funkcjonujące na naszym 
terenie, ale i lepiej oddawałoby istotę rze-
czy, jeszcze nie możemy nic napisać, bo 
decyzje nie zapadły, choć oczywiste jest, 
że nasi samorządowcy dążą do tego.

Możemy jednak już poinformować, 
że na spotkaniu Kędzierzynie-Koźlu z 
wicemarszałkiem województwa Antonim 
Konopką mówiono o rozpoczęciu nowego 
okresu programowania i kryteriach po-

działu środków w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa.

Przedstawiciele władz województwa 
poinformowali, że na strategie niskoemi-
syjne w miastach w ramach RPO przypad-
nie ok. 40 mln zł, natomiast na inwestycje 
termomodernizacyjne w budynkach uży-
teczności publicznej – ok. 8 mln. Blisko 
13 mln przeznacza się na infrastrukturę 
usług społecznych dla małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Waldemar Gaida, członek Zarządu 
Powiatu Strzeleckiego, podkreślił, że w ra-

mach tych środków nasz samorząd zamie-
rza zmodernizować wszystkie te budynki 
należące do powiatu, które dotychczas nie 
przeszły zabiegów termo modernizacyj-
nych. Niższą emisję zapewniłoby również 
zmodernizowanie taboru autobusowego 
dwóch przewoźników w subregionie – 
czyli również taboru należącego do strze-
leckiego PKS. 

Oczywiście w ramach RPO Powiat 
Strzelecki będzie się ubiegał również o 
środki na doposażenie i remont szpitala 
powiatowego, na doposażenie bazy szkół 
zawodowych oraz na drogi.

Subregion ruszył po środki unijne
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   „Śląski Dom – wczoraj i dziś” 
– pod takim hasłem odbył się konkurs 
fotograficzny, zorganizowany przez 
Urząd Gminy Turawa wraz z firmą 
Śląski Dom sp z o.o. pod patronatem 
Marszałka Województwa Opolskie-
go, Starosty Opolskiego, Opolskiego 
Kuratora Oświaty oraz Muzeum Wsi 
Opolskiej dla uczniów szkół gim-
nazjalnych i średnich województwa 
opolskiego.    Celem konkursu było 
przypomnienie tradycyjnej architek-
tury Śląska Opolskiego oraz popula-
ryzacja i upowszechnianie fotografii 
jako sztuki. Główną ideą konkursu 
było przedstawienie zdjęć budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, na-
wiązujących do architektury Śląska 
Opolskiego, wybudowanych w XIX i 
XX wieku oraz budynków nowo wy-
budowanych lub przebudowanych, 
które również nawiązują do tej archi-
tektury.

   Spośród nadesłanych zdjęć, jury 
konkursu wyłoniło pięciu laureatów, 
wśród których znalazło się dwoje 
uczniów z CKZiU: Monika Wacholc 
z klasy IV TEK – laureatka II miejsca 
oraz Seweryn Grobarek z tej samej 
klasy, który otrzymał wyróżnienie. 

Śląski dom w obiektywie, 
czyli fotograficzny sukces 

uczniów CKZiU

Uroczyste wręczenie nagród w kon-
kursie odbyło się 27.11.2015 w Ko-
torzu Wielkim, w domu pokazowym 
na osiedlu Śląski Dom. Nagrody lau-
reatom wręczali Wójt Gminy Turawa, 
Starosta Opolski, Dyrektor Muzeum 
Wsi Opolskiej oraz prezes firmy Ślą-
ski Dom. Spotkanie to było okazją do 
rozmów na temat śląskiej tożsamości 
i śląskiego budownictwa, które we-
dług organizatorów konkursu jest jej 
nieodłącznym elementem. Laureaci 
konkursu wraz z opiekunami mieli 
również możliwość zwiedzić dom po-
kazowy na nowoczesnym osiedlu Ślą-
ski Dom, nawiązującym do tradycji 
śląskiego budownictwa murowanego 
oraz dowiedzieć się od obecnych na 
tej uroczystości architektów, jakie 
elementy architektoniczne decydują 
o niepowtarzalnym charakterze tej 
zabudowy. Dla twórców tego osiedla 
i współorganizatorów konkursu, naj-
ważniejsze jest bowiem podtrzymy-
wanie tradycji i duma z tego, że jest 
się mieszkańcem Śląska Opolskiego, 
bo jak powiedział prezes firmy Śląski 
Dom, powtarzając za Tukidydesem: 
„Narody, które tracą pamięć, tracą 
życie”.

13 listopada br. w Strzeleckim 
Domu Kultury odbył się 45 ogólno-
polski przegląd teatralny Strzeleckie 
Spotkania Amatorskich Teatrów La-
lek . Do przeglądu zgłosiło się dzie-
więć zespołów teatralnych z różnych 
miejsc Polski. Wzięli w nim również 
udział uczniowie i nauczyciele z Ze-
społu Placówek Oświatowych Ósem-
ka ze Strzelec Opolskich jako ,,Teatr 
Ósemka”.  Zaprezentowali przedsta-
wienie w konwencji czarnego teatru, 
zatytułowane „Koziołek Matołek  u 
bajkowych przyjaciół”.

Sala widowiskowa w czasie 
przedstawienia była zupełnie za-
ciemniona, a na scenie pojawiali się 
kolejno bohaterowie z różnych bajek, 
znanych  zarówno młodszej, jak i 
starszej widowni.  Tytułowy Kozio-
łek - główna  postać  przedstawienia 
spotykał na swojej drodze Czerwone-
go Kapturka i wilka, Jasia i Małgosię, 
Baba Jagę, Kopciuszka i królewicza, 
rybaka i złotą rybkę. Pomógł królewi-
czowi odnaleźć Kopciuszka, wyciąg-
nął z opresji i uratował Czerwonego 
Kapturka przed złym wilkiem  a  Jasia 
przed Baba Jagą. Każde zwycięstwo 
Koziołka nad negatywnymi bohate-
rami nagradzane było spontaniczny-
mi, gromkimi brawami dziecięcych 
widzów, a kiedy  Matołek zakończył 
swoją podróż  oklaskom nie było koń-

ca. Tłem dla losów Koziołka Matołka 
była odpowiednio dobrana muzyka, 
która współgrała z ruchem na scenie. 
Efekt był niezwykły.   Kolory, ruch i 
muzyka oczarowały widownię żywo 
reagującą na wszystko, co działo się 
na scenie i wywołały  żywą reakcję 
widzów. 

Czarny teatr ma specyficzną sty-
listykę, która najwyraźniej  urzekła 
również i jurorów, którym przewod-
niczył dyrektor Teatru Lalki I Aktora 
w Opolu - Krystian Kobyłka. Gdy 
po wielkich emocjach oczekiwania 
na werdykt ze sceny padły magicz-
ne słowa  „drugie miejsce  zdobywa 
Koziołek Matołek u bajkowych przy-
jaciół”, na scenę wbiegli dziecięcy 
aktorzy z opiekunami. Indywidualną 
nagrodę za scenariusz odebrały także 
reżyserki przedstawienia panie: Ka-
tarzyna Wąsik, Katarzyna Popow i 
Mirosława Nikratowicz. 

Te nagrody ogromnie cieszą, po-
nieważ był to debiut  (ale jakże uda-
ny!) Teatru Ósemka  na przeglądzie. 
Cieszą i zarazem motywują, tym bar-
dziej, że grupa teatralna  przygoto-
wuje kolejne przedstawienie w kon-
wencji czarnego teatru, tym razem o 
tematyce bożonarodzeniowej. 

Zapraszamy 18 grudnia o 
godz. 9.00 do SOK na przedsta-
wienie!

Teatr Ósemka zadebiutował 
i zdobył nagrodę

10 grudnia, z niewielkim pośliz-
giem, odwiedził naszą szkołę długo 
oczekiwany gość – ŚWIĘTY MIKO-
ŁAJ.

Z tej okazji, nasi uczniowie mie-
li możliwość obejrzenia krótkiego 
spektaklu pt. „Prezent”. Przedsta-
wienie było absolutną premierą i 
niesamowitym wydarzeniem, gdyż 
w postacie wcielili się zaproszeni go-
ście. Talenty aktorskie mieli okazję 
zademonstrować: wicestarosta - Ja-
nusz Żyłka - jako Smerf Zgrywus, 
burmistrz - Tadeusz Goc - jako Kubuś 
Puchatek, wiceburmistrz - Maria Feli-
niak - jako Baba Jaga, przewodniczą-
cy Rady Powiatu - Stanisław Krawiec 
- w roli Koziołka Matołka, oraz wice-
dyrektor GZOIW - Lilianna Smaga - 
jako Śpiąca Królewna.W postać Sło-
nia Trąbalskiego wcielił się Dariusz 
Wąsik – nauczyciel naszej szkoły. Po 
przedstawieniu goście w asyście ucz-
niów udali się do magicznych kom-
nat, w których musieli pokonać prze-

Witaj Święty Mikołaju

ciwności, stawić czoła wymagającym 
zadaniom i zdobyć odpowiednią 
ilość czarodziejskich gwiazdek. W 
międzyczasie uczniowie musieli wy-
konać gigantycznie długi łańcuch, z 
którego powstała broda dla Mikołaja. 
Pozostałą część łańcucha zawieszono 
na szkolnej choince. Po wykonaniu 

zadań w magicznych komnatach, 
nasi goście powrócili z pełną liczbą 
gwiazdek. Dzięki nim otworzyły się 
zaczarowane drzwi, w których poja-
wił się święty Mikołaj wraz z pomoc-
nikiem i górą prezentów. Serdecznie 
dziękujemy naszym gościom za zaan-
gażowanie i okazaną pomoc.

Wicestarosta Janusz Żyłka - jako Smerf Zgrywus

20 listopada obchodzimy Ogól-
nopolski Dzień Praw Dziecka. Wy-
darzenie to 7 listopada 2014 roku na 
wniosek Rzecznika Praw Dziecka 
ustanowił Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej, aby wyraźnie zaznaczyć, 
że prawa człowieka zaczynają się 
od Praw Dziecka. Polska na arenie 
międzynarodowej uznawana jest za 
ojczyznę praw dziecka dzięki Janu-
szowi Korczakowi.

Ten dzień przypomina i zwraca 
uwagę na to, że dzieci mają prawo 
do tego, aby być otoczone miłością, 
wychowywane w poczuciu bezpie-
czeństwa w godziwych warunkach, 
bez krzyku i przemocy. Mają również 
prawo do tożsamości, życia w poko-
ju, życia w rodzinie, opieki medycz-
nej, bezpłatnej edukacji, integracji i 
zabawy. 

Dlatego też nasza szkoła w tym 
dniu zaprosiła do wspólnej zabawy 
dzieci z przedszkoli w Zawadzkiem 
i Kielczy, uczniów klas I-III ze szkół 

podstawowych w Zawadzkiem, Żę-
dowicach oraz Kielczy. Zaproszeni 
„mali” goście wspólnie z nauczycie-
lami i opiekunami licznie przybyli 
(ponad 500 uczestników) do Kino-
teatru w Zawadzkiem na spektakl 
pt.: „Królewna Śnieżka”, wykonany 
przez uczniów z Zespołu Szkół Spe-
cjalnych. Swoją obecnością zaszczy-
cili nas również: Burmistrz Zawadz-
kiego Pan Mariusz Stachowski, Wójt 
Jemielnicy Pan Marcin Wycisło, Dy-
rektor Gminnego Ośrodka Sportu i 
Turystyki w Zawadzkiem Pan Marcin 
Loński oraz Kierownik Domu Kultu-
ry w Zawadzkiem Pani Monika Ski-
bińska. 

Występ naszych aktorów bardzo 
spodobał się zgromadzonej publicz-
ności. Na zakończenie uroczystych 
obchodów Ogólnopolskiego Dnia 
Praw Dziecka wszyscy zaproszeni 
goście wykonali „żywe” serce, które 
sfotografował dronem Pan Adam Si-
kora. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do zorganizo-
wania tej uroczystości, a w szczegól-
ności: Panu Michałowi Piekaczowi za 
realizację dźwięku i współpracę przy 
tworzeniu przedstawienia „Królewna 
Śnieżka”, Panu Adamowi Sikorze za 
wykonanie atrakcyjnych ujęć z drona, 
Panu Dyrektorowi Marcinowi Loń-
skiemu za udostępnienie sceny w Ki-
noteatrze, Panu Andrzejowi Switale 
za efekty specjalne w postaci dymu z 
wytwornicy oraz Paniom Marzence i 
Cecylii za pomoc w organizacji.

Kartka z kalendarza z datą 20 li-
stopada będzie nam przypominać, że 
jest to dzień, podczas którego głośniej 
niż zwykle mówimy, że dzieci mają 
swoje prawa i powinno się ich prze-
strzegać. Warto jednak pamiętać, że 
należy im poświęcać więcej czasu i 
uwagi nie tylko w tym dniu. 

Organizatorki:
Justyna Gireń, Monika Nowak, 

Jolanta Ruhnke

„Żywe serce” z drona

Po raz kolejny zawodnicy klubu 
Olimpiad Specjalnych FILIP wzięli 
udział w Spotkaniu Wigilijnym, któ-
re odbyło się na hali sportowej Azoty 
w Kędzierzynie Koźlu. Pojawili się 
zawodnicy z oddziałów regionalnych 
całej Polski a uroczystość rozpoczęła 

Pani Dyrektor Generalna O.S. Uczest-
nicy wykonywali ozdoby świąteczne, 
śpiewali kolędy, łamali się opłatkiem 
i degustowali potrawy wigilijne. 
Wszyscy zawodnicy zotali również 
obdarowani prezentami przez św. 
Mikołaja. W radosnym nastroju roz-

poczęli więc nadchodzący świąteczny 
czas. Bardzo dziękujemy Pani Ewie 
Hałambiec - Dyrektor Oddziału Re-
gionalnego O.S. za wspaniałą orga-
nizację oraz zapewnienie radosnej i 
świątecznej atmosfery spotkania.

Spotkanie Wigilijne 
w Kędzierzynie Koźlu
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ANTONI (66 l.) – Nie wyobra-
żam sobie, że komuś mógłbym nie 
otworzyć. Zwłaszcza w takim dniu. 
Do tego zobowiązuje mnie religia: 
„Kochaj bliźniego swego, jak siebie 
samego”. To łatwo powiedzieć, trud-
niej – okazać. Zwłaszcza wobec ko-
goś o odmiennym wyglądzie. Ale ja 
nie jestem od tego, by oceniać.

KATARZYNA (40 l.) – Gdyby w 
wigilijny wieczór ktokolwiek zapukał 
do moich drzwi – zaprosiłabym do 
stołu. Bałabym się, że gdybym tego 
nie zrobiła, w sytuacji gdy sama była-
bym zmuszona prosić o pomoc – ktoś 
mógłby mi odmówić.

Kiedy na ulicy ktoś prosi mnie 
o jakiś grosz, zawsze znajdę go w 
kieszeni. Czasem jednak w takiej 
sytuacji wolę kupić coś do jedzenia, 
bo wiem, że to, co dam, nie pójdzie 
na alkohol. Zdarzyło mi się kiedyś w 
Opolu, gdy bardzo się spieszyłam, że 
prośbie o dwa złote odmówiłam. Zro-
biłam zakupy w Solarisie i… okazało 
się, że nie mam rękawiczek – pre-
zentu od męża. Drogiego prezentu. 
Wróciłam tam, gdzie robiłam zakupy 
– rękawiczek nikt nie widział. Czy to 
los mnie tak ukarał?

JADWIGA (28 l.)  - Puste nakry-
cie zostawia się dla niespodziewane-

go gościa. Jeśli ktoś taki zapukałby 
w dniu Wigilii do moich drzwi – ot-
worzyłabym i wpuściła bez najmniej-
szego wahania. Bez względu na kolor 
skóry, wygląd i język. Nawet kogoś, 
kto dawno się nie mył. Wigilia to wy-
jątkowy dzień w roku.

JACEK (34 l.) – Tradycyjnie w 
moim domu zawsze stawia się dodat-
kowe nakrycie. I chyba zawsze bę-
dzie stało puste. Skąd mam wiedzieć, 
czy ktoś, komu otworzyłbym drzwi, 
nie zagrażałby bezpieczeństwu mojej 
rodziny? 

JAN (55 l.) – Święty Marcin 
spotkanemu żebrakowi oddał połowę 
swojego płaszcza. Z kimś, kto potrze-
bował odzienia, podzielił się tym, co 
miał. Nie wiedział, że to Pan Jezus. U 
mnie w domu zawsze na niespodzie-
wanego gościa czeka puste miejsce 
przy wigilijnej wieczerzy. Każdego 
zaprosiłbym, kto by zapukał do drzwi, 
byle nie był pijany. Zresztą zaprasza-
liśmy samotnego sąsiada. Wprawdzie 
lubił wypić, ale zawsze przed przyj-
ściem do nas, ogarnął się. Zjadaliśmy 
razem kolację, potem były kolędy, 
dostawał paczuszkę z jedzeniem do 
domu. Tak byłoby i teraz, gdyby ktoś 
nas odwiedził. 

Puste miejsce przy stole
dok. ze str. 1

ADRIANA (43 l.) -  W Wigilię 
się nie zamyka drzwi przed nikim. 
Ale gdybym była sama – chyba nie 
zdecydowałabym się wpuścić niko-
go. Co innego, gdy obok jest rodzina 
i czuję się bezpiecznie – wtedy drzwi 
stoją otworem, a dodatkowe nakrycie 
będzie wykorzystane zgodnie z prze-
znaczeniem.

IWONA (28 l.) – Poprawna od-
powiedź powinna brzmieć: tak, w 
wigilijny wieczór wpuściłabym nie-
spodziewanego gościa. W rzeczywi-
stości jednak – nie zrobiłabym tego. 
Bałabym się. Dom stoi w pobliżu 
lasu, a jest nas tylko troje: mąż, ja i 
małe dziecko. 

MARIA (58 l.) – U mnie jest 
tradycja, że na wigilijnym stole nie 
może zabraknąć pustego nakrycia 
„dla duszyczek” – tych członków ro-
dziny, którzy zmarli w ostatnim cza-
sie. Gdy jednego roku zdarzyło się, 
że dwie osoby z rodzinnego grona 
odeszły – na stole stały dwa puste na-
krycia. Zdarzyło się i tak, że na Wigi-
lię zaprosiłam sąsiadkę, o której wie-
działam, że na święta została sama. 

Nigdy nie miałam takiej sytuacji, 
że w wigilijny wieczór ktoś zapukał 
do moich drzwi, ale gdyby to zrobił 
– przyjęłabym go, bo w wieczór wigi-
lijny nikt nie powinien być sam.

Zanotowała Marta Górka

Naszym Czytelnikom
życzymy 

pięknych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia,
a w Nowym – 2016 – Roku
pomyślnego każdego dnia

          
                      Redakcja

Przypominamy, że rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy fi nan-
sowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jako-
ści” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnio-
ski można składać od 1 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. w Oddziale Terenowym 
Agencji Rynku Rolnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzi-
bie wnioskodawcy. Pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo, który 
uczestniczy w systemach jakości, wytwarza produkty, przeznaczone bezpośrednio lub 
po przetworzeniu do spożycia przez ludzi oraz spełnia określone warunki.

Szczegółowe informacje na http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/wspar-
cie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci

Uwaga rolnicy

W śląskim familoku, czyli wszę-
dzie tam, gdzie Śląsk i przejawy ślą-
skiej kultury. Również na nie tak od-
ległym Śląsku Cieszyńskim. Pewnie 
bardziej odpowiednim byłoby stwier-
dzenie w śląskiej chacie lub chałpie, 
bo to właśnie Chatę Kawuloka w 
Istebnej odwiedziliśmy w ramach 
projektu W śląskim familoku organi-
zowanego przez Powiatowe Centrum 
Kultury w Strzelcach Opolskich.

Nasza wycieczka na Śląsk Cie-
szyński rozpoczęła się wczesnym 
rankiem pewnej październikowej 
soboty. Po dwugodzinnej jeździe au-
tokarem dotarliśmy do Istebnej, która 
przywitała nas rześkim, górskim po-
wietrzem oraz delikatną mgłą. Lek-
ko spóźnieni pomaszerowaliśmy do 
Chaty Jana Kawuloka, gdzie czekał 
na nas kustosz chaty, folklorysta z 
zamiłowania, Ślązak Roku 2010 – 
pan Janusz Macoszek. Weszliśmy 
do środka, zasiedliśmy na ławach i 
oddaliśmy się niesamowitemu klima-
towi chaty i barwnym opowieściom 
Przewodnika.

Chata Kawuloka powstała w 
1863 roku. Była własnością Jana 
Kawuloka - wybitnego propagatora 
kultury regionalnej, twórcy instru-
mentów ludowych i istebniańskie-
go gawędziarza. Po jego śmierci 
przeszła w ręce jego córki – Zuzan-
ny Kawulok. Chata pełni w chwili 
obecnej rolę zabytkowej izby regio-
nalnej. Dzięki niej można zobaczyć, 
jak dawniej wyglądał tradycyjny 
góralski dom oraz, jak toczyło się 
życie mieszkańców Beskidów. Chata 

składa się z dwóch izb oddzielonych 
sienią. Dach chaty jest kryty gontem 
i nie posiada komina, stąd ulatniają-
cy się z ustawionego w jednej z izb 
kurlawego pieca dym rozchodził się 
po całej chałupie, omiatając wszystko 
swoim wonnym zapachem. Wnętrze 
chałupy jest wypełnione archaicz-
nym sprzętami codziennego użytku 
oraz góralskimi instrumentami. Po-
znaliśmy, jak wyglądały żarna do 
wyrabiania mąki, maślnice i tarki do 
prania. Dowiedzieliśmy, jak dzielono 
się miejscem do spania, kto spał w 
łóżku, kto na, a kto pod piecem, że 
długie, zimowe wieczory spędzano 
przy wspólnym muzykowaniu oraz, 
że w Beskidach, to przede wszyst-
kim, babcie kurzyły fajkę.

Gawędę pana Janusza przerywała 
raz po raz gra na obecnych w chału-
pie instrumentach. W ten sposób po-
znaliśmy brzmienie i przeznaczenie 
instrumentów pasterskich takich, jak 
róg pasterski czy trombita, pograli-
śmy na glinianej okarynie oraz wsłu-
chiwaliśmy się w weselne melodie 
wygrywane na gajdach beskidzkich.

Wizytę w chacie zakończyliśmy 
krótką rozmową z panią Zuzanną 
Kawulok o nieistniejącej już grupie 
teatralnej, która wystawiała swoje 
przedstawienia na scenie w karczmie 
U Ujca.

Po próbie uchwycenia istebniań-
skiego klimatu na fotografi i udaliśmy 
się w podróż powrotną na „naszą” 
część Śląska. Do naszych familo-
ków…

Katarzyna Muszyńska

Dofi nansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zakończyliśmy właśnie projekt „W śląskim familoku” współfi nansowany ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kul-
tura Dostępna. Poniżej druga część reportażu, który udało się stworzyć podczas 
warsztatów o kulturze śląskiej oraz wyjazdów tematycznych.

Istebna

W maju br. starostwo strzeleckie 
przekazało 11 sołectwom, m.in. Spó-
rokowi materiał na budowę chodni-
ków. Do Spóroka trafi ły krawężniki i 
kostka brukowa, dzięki czemu we wsi 
powstało 236 mb chodnika wraz z 
odwodnieniem liniowym powierzch-
niowym.

Wstęgę na zakończenie inwesty-
cji uroczyście przecięto 9 grudnia br.

Spórok 
z nowym 

chodnikiem

23 listopada br. w Warszawie 
członkowie Zarządu Stowarzyszenia 
BARKA odebrali z rąk Minister Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej El-
żbiety Rafalskiej nagrodę za wybitne, 
nowatorskie rozwiązania w pomocy 
społecznej. Nagrody przyznawane są 

BARKA wyróżniona

każdego roku, z okazji Dnia Pracow-
nika Socjalnego, przypadającego 21 
listopada.

W tym roku zgłoszono 139 wnio-
sków, spośród których Minister Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej 
przyznał 13 nagród oraz 16 wyróż-

nień. Nasze Stowarzyszenie zostało 
docenione za szczególne zaangażo-
wanie w działania na rzecz osób bez-
domnych, wykluczonych społecznie i 
zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym, w tym w celu ich edukacji, roz-
woju i usamodzielnienia. 

Drugi od lewej to prezes Zarządu Stowarzyszenia BARKA Mieczysław Wojtaszek
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14 grudnia br. Zarząd Powiatu 
Strzeleckiego wspólnie z Poradnią 
Psychologiczno – Pedagogiczną w 
Strzelcach Opolskich zorganizował w 
Powiatowym Centrum Kultury kon-
ferencję pt. „STRES < 18” w ramach 
ochrony zdrowia psychicznego. Na 
spotkanie zaproszeni zostali ucznio-
wie szkół ponadgimnazjalnych z tere-

nu powiatu, nauczyciele, pedagodzy 
oraz rodzicie uczniów. Zaproszonych 
gości przywitał wicestarosta strzele-
cki Janusz Żyłka. 

Psychologowie przedstawili ze-
branym zagadnienia związane z ra-
dzeniem sobie ze stresem, zaburze-
niami lękowymi u dzieci i młodzieży, 

zaburzeniami jedzenia oraz rozsta-
niem rodziców. Specjalista psychiatra 
omówiła natomiast kwestie dotyczące 
depresji dziecięcej. Uczestnicy z za-
interesowaniem słuchali przykładów 
problemów z pracy zawodowej pre-
legentów. W trakcie wymiany poglą-
dów wszyscy podkreślali, iż obecnie 
nie ma ludzi, którzy się nie stresują. 

O stresie u młodzieży

Jak już wcześniej już zapowiada-
no, w dniu 1 grudnia  miała miejsce w 
Warszawie, w Muzeum Niepodległo-
ści, gala finałowa konkursu „Historii 
Bliskiej”. Na uroczystość zaproszo-
no jeden z zespołów z naszej szkoły. 
Było pewne, że zdobędzie on jedną z 
trzech głównych nagród. Obecni byli 
autorzy sześciu najlepszych prac z 
całego kraju. Nasz zespół uplasował 
się na drugim miejscu. W związku z 
nieprzyznaniem pierwszej nagrody, 
młodzi zawadczanie skończyli zawo-
dy prawie jako pierwsi. Prawie, bo 
przyznano trzy drugie i trzy pierwsze 
nagrody.

Po raz pierwszy uczestnicy finału 
mogli także porównać swoją pracę 
z wynikami wysiłków „rywali”. I..., 
co tu dużo mówić – nie mamy się 
czego wstydzić – dorównywaliśmy 
konkurentom w jednych aspektach, 
a w innych przewyższaliśmy. Wiele 
powiedziała naszym uczniom reakcja 
przewodniczącego jury, prof. Jerzego 

Kochanowskiego z Instytutu Historii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Pod-
sumował on finałową prezentację 
filmu uczniów z Zawadzkiego słowa-
mi: „zawsze z wielką przyjemnością 
oglądam ten film. Muzyka w nim jest 
dodatkowym aktorem, jego atutem. 
Well done.” Z satysfakcją należy też 
odnotować fakt, że i widownia na fi-
nałowej prezentacji żywo reagowała 
na treść i sposób przekazu naszego 
filmu. Wspaniale prezentowała się 
szczególnie muzyka w wykonaniu 
Szymka Lizureja oraz spokojny i pra-
wie nienaganny językowo komentarz 
lektora – Maksymiliana Polisa. Nie-
zwykły temat naszego filmu – ame-
rykański kowboj, ranczer,  żołnierz 
wojny secesyjnej, założyciel stolicy 
jednego z hrabstw w Teksasie, lokal-
ny bogacz rodem z Ozimka, to temat 
na film przygodowy. Uczniowska 
prezentacja utrzymana też była tej 
konwencji. Dodatkowym atutem były 
źródła – autentyczne zdjęcia i relacje 

o życiu Joe’go Cotulli z uniwersyte-
ckich archiwów amerykańskich oraz 
rodzinnych. Najlepsze było jednak 
spotkanie młodych ludzi z autentycz-
nymi źródłami historycznymi oraz 
konieczność skonfrontowania ich z 
dostępną literaturą i własnymi wyob-
rażeniami. Powstała praca bez ideo-
logicznego patosu. Praca o dzielnym, 
pracowitym, raczej szczęśliwym 
człowieku i o niezwykłym kraju, ja-
kim był (i może wciąż jest?) Teksas. 
Film dostępny będzie na stronach 
„Historii Bliskiej”.

Cieszy jeszcze bardziej fakt, że 
i druga praca z naszej szkoły, film o 
zbrodni baruckiej „Ślaski Katyń”, 
także znalazł się wśród laureatów, w 
dziesiątce tych prac, których autorzy 
zostali wyróżnieni nagrodą specjalną, 
trzydziestoma książkami dla szkolnej 
biblioteki. Grupę tę tworzyli: Kamila 
Orłowska, Helena i Wiktoria Waj-
rauch, Emilia Konieczko i Adrian 
Smieszkoł.

Zespół autorów filmu „Chłopiec z Ozimka i jego amerykański sen” przed pałacem prezydenckim w Warszawie. Od 
lewej: Szymon Kochanek, Wiktoria Saternus, Nina Augustyniak, Szymon Lizurej i Maksymilian Polis.

Licealiści z Zawadzkiego z oceną Well done

Gratulacje 
dla pracowników 

socjalnych

Starosta Józef Swaczyna i wicestarosta Janusz Żyłka spotkali się z pracownikami  
Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filiami w Szymiszowie i Leśnicy

Wicestarosta Janusz Żyłka spotkał się z pracownikami  Domu Pomocy Społecznej 
w Kadłubie

21 listopada obchodzimy co roku Dzień Pracownika Socjalnego. To praca trudna,ale 
mogąca przynieść satysfkację. Odpowiedzialna, ale niedoceniana, mogłaby być też wyżej 
wynagradzana. Niezbędna, ale rzadko dostrzegana przez ogół społeczeństwa.

Wszystkim pracownikom z naszego powiatu składamy serdeczne podziękowania i 
gratulacje.
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W dniu 20.11.2015r w CKZiU 
w Strzelcach Opolskich w ramach 
Światowego Tygodnia Przedsiębior-
czości uczniowie klas III Technikum 
i Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
uczestniczyli w Dniu Przedsiębior-
czości.

Święto Przedsiębiorczości roz-
poczęło się spotkaniem z doradcą 
zawodowym Panią Joanną Góra-Ol-
szewską, która wskazała młodzieży 
na postawy sprzyjające przedsiębior-
czości.

W tym dniu gościliśmy w naszej 
szkole przedstawiciela Powiatowego 
Urzędu Pracy 

Panią Dorotę Kozołup, która 
przedstawiła uczniom możliwości 
pozyskania kapitału na rozpoczęcie 

wymarzonej działalności gospodar-
czej. Swoje stoisko miał również 
przedstawiciel Strzeleckiego Inkuba-
tora Przedsiębiorczości.

Odbyły się również dwa spotka-
nia z przedsiębiorcami Panem Da-
riuszem Urbaśi Panem Grzegorzem 
Hajduk, którzy od strony praktycznej 
przedstawili uczniom „blaski i cie-
nie” prowadzenia własnego biznesu.

Podsumowaniem Światowego 
Tygodnia Przedsiębiorczości była gra 
edukacyjna, w której wzięli udział 
reprezentanci klas trzecich biorących 
udział w obchodach.

Organizatorzy:
Romana Straszewska, Ewa Puda

Katarzyna Krukowska

Przedsiębiorczy młodzi

PKP po nowemu
Od 13 grudnia obowiązuje nowy rozkład pociągów. Zmiany dotyczą zarów-

no zawieszenia kursowania niektórych pociągów jak i terminów ich odjazdów.

Trasa Opole - Strzece Opolskie:
Zawieszenie kursowania pociągów: 
1) Opole odjazd 13:11 – Strzelce Opolskie, 
2) Opole odjazd 17:11 – Strzelce Opolskie, 
3) Strzelce Opolskie odjazd 14:00 – Opole, 
4) Strzelce Opolskie odjazd 19:10 – Opole.

Trasa Opole - Zawadzkie:
Ograniczenie terminów kursowania: 
1) Opole odjazd 6:35 – Zawadzkie z codziennie na dni robocze, 2) Opole 

odjazd 7:35 – Zawadzkie z dni roboczych na szkolne, 3) Opole odjazd 12:40 – 
Zawadzkie z codziennie na dni robocze, 4) Opole odjazd 18:38 – Zawadzkie z 
codzienne na dni robocze, 5) Zawadzkie odjazd 7:37 – Opole z codziennie na 
dni robocze, 6) Zawadzkie odjazd 8:35 – Opole z dni roboczych na szkolne, 7) 
Zawadzkie odjazd 13:37 – Opole z codziennie na dni robocze, 8) Zawadzkie 
odjazd 19:34 – Opole z codziennie na dni robocze

„Smutek i nadzieja” - tymi słowa-
mi określają swój projekt jego pomy-
słodawcy i organizatorzy-  Irlandzkie 
Towarzystwo Edukacji o Holocauście 
oraz Muzeum Galicja - polski partner 
i koordynator działań w naszym kra-
ju. Projekt adresowany do uczniów  w 
wieku lat jedenastu i starszych zapo-
znaje młodzież z tematyką Holocau-
stu, a także uświadamia zagrożenia 
wiążące się z dyskryminacją, uprze-
dzeniami i nietolerancją.

Swój wkład w działania na całym 
świecie mają także uczniowie strze-
leckiego liceum. Sadzone przez nich 
krokusy to znak pamięci po półtora 
miliona żydowskich dzieci oraz tysią-
cu dzieci innych narodowości, które 

stały się ofiarami II wojny światowej 
i Holocaustu. Żółty kolor sadzonych 
dziś przez uczniów  kwiatów jest czy-
telnym symbolem, odsyłającym do 
barwy gwiazdy Dawida- znaku pięt-
nującego i upokarzającego. 

Kwitnące wiosną krokusy przy-
pominają nam o dzieciach, które zgi-
nęły - tłumaczą opracowania krakow-
skiego Muzeum Galicja. – Kwiaty 
przypominają nam również o tym, iż 
nawet w obliczu najbardziej tragicz-
nych z zdarzeń nowe życie odradza 
się, a nadzieja nie umiera. Kwiaty 
mówią nam o tym, że na świecie jest 
dobro i piękno. Strzeleccy licealiści z 
otwartością wpisują się w działania 
na ich rzecz.

Dorota Maćkula

 Dlaczego sadzimy żółte krokusy?

Zbliżają się święta Bożego Na-
rodzenia. Dla wielu z nas jest to czas 
zakupów, wyjazdów z domu oraz 
związanego z tym zamieszania. W 
tej wielkiej gorączce świątecznej 
zadbajmy o bezpieczeństwo swoje 
i bliskich. Zróbmy wszystko, aby te 
szczególne dni minęły nam w spokoj-
nej atmosferze.

 Ogarnia nas szaleństwo zaku-
pów. Jesteśmy w jednym miejscu, a 
myślami już w kolejnym. Wszędzie 
tłok, ścisk, pełno ludzi. Dźwigamy 
kolejne torby z zakupami, kolejny raz 
płacimy, kolejny raz wyciągamy port-
fel, kluczyki od samochodu itd. Nasze 
zachowania stają się rutynowe. Do 
momentu, kiedy zadajemy sobie pyta-
nie: „Gdzie jest mój portfel? Przecież 
przed chwilą trzymałem go w ręku, 
wkładałem do kieszeni!?”.

Okres gorączki świątecznych za-
kupów to dla złodziei kieszonkowych 
najlepszy czas do działania. Wyko-
rzystują tłok bądź sami go umiejętnie 
tworzą. Sprzyja im nasz pośpiech i 
rozkojarzenie. Wybierają swoją ofia-
rę i obserwują ją przez pewien czas. 
Patrzą, gdzie chowa pieniądze. Pod-
chodzą blisko, dotykając sprawdzają, 
czy osoba będzie reagować podczas 
kradzieży. Jeśli mamy na sobie grubą 
kurtkę, kożuch czy płaszcz, to ich za-
danie jest ułatwione.

Jak sobie z tym radzić?

Poważną przeszkodą dla złodzie-
ja będzie schowanie pieniędzy do we-
wnętrznej kieszeni. Jeżeli włożyliśmy 
portfel, telefon komórkowy do rekla-
mówki, torebki, plecaka, to pamiętaj-
my, by je zamykać i nosić przed sobą.

Uważajmy przy bankomatach. 
Tutaj także możemy paść ofiarą zło-
dziei i oszustów. Oszuści montują na-
kładki ze skanerami na czytniki kart 
magnetycznych, nakładki na klawia-
tury lub minikamery do przechwy-
cenia numerów PIN. I choć trudno 
stwierdzić, czy na bankomacie jest 
założona nakładka, to warto zacho-
wać ostrożność, a swoimi podejrze-
niami podzielić się z Policją.

Łupem złodziei kieszonkowych 
padają nie tylko drobne przedmioty, 
ale też samochody. Większość osób 
myśli, że ten problem ich nie dotknie, 
bo ich auto ma doskonały alarm. Nie-
stety jest inaczej. Jedziemy na zaku-
py, zostawiamy auto na parkingu, 
włączamy alarm, chowamy kluczyki 
- najczęściej do zewnętrznej kiesze-
ni kurtki czy marynarki. Następnie 

Policja ostrzega

Nie daj się okraść przed świętami
robimy zakupy, wracamy, a naszego 
samochodu nie ma. Sięgamy do kie-
szeni po kluczyki i okazuje się, że ich 
też nie ma.

W ten sposób działają grupy 
złodziei kieszonkowych. Kradzież 
każdego auta jest poprzedzona właś-
nie kradzieżą kieszonkową. Nawet 
najlepszy alarm nie zadziała, jeżeli 
został dezaktywowany oryginalnym 
pilotem. Nie zadziała także immobi-
liser, gdyż kluczyk był także orygi-
nalny.

Bezpieczne zakupy w sieci

•  pamiętajmy, by zawsze kierować 
się ograniczonym zaufaniem do 
sprzedającego;

•  nigdy nie kupujmy w sieci, ko-
rzystając z komputera stojącego 
w kafejce internetowej;

•  korzystajmy tylko ze znanych i 
sprawdzonych portali interneto-
wych;

•  przed zakupem w wirtualnym 
sklepie zasięgnijmy opinii o nim i 
sprawdźmy jego rzetelność. Moż-
na to zrobić u znajomych lub na 
forach internetowych. Zwracajmy 
też uwagę, czy sklep podaje swój 
adres i numer telefonu. Wtedy, w 
razie jakichkolwiek wątpliwości, 
możemy tam zadzwonić;

•  przy płaceniu kartą kredytową 
zwracajmy uwagę, czy połącze-
nie internetowe jest bezpieczne i 
czy przesyłane przez nas dane nie 
zostaną wykorzystane przez oso-
by nieuprawnione. Na dole strony 
powinien pojawić się symbol za-
mkniętej kłódki, a na końcu adre-
su – literki „https”. Zazwyczaj 
można też zamówić towar z opcją 
płatności przy odbiorze;

•  gdy kupujemy na aukcji interne-
towej, przeczytajmy komentarze 
o sprzedającym. Brak komen-
tarzy pozytywnych lub ich nie-
wielka liczba powinny wzbudzić 
naszą szczególną czujność;

•  otrzymując ofertę e-mailem, nie 
korzystajmy z linków - na stronę 
sklepu wejdźmy wpisując adres w 
oknie przeglądarki, unikniemy w 
ten sposób stron podszywających 
się pod legalnie działające sklepy;

•  zamawiając sprzęt zapytajmy, czy 
sprzedawca dołącza oryginalne 
oprogramowanie na płytach i in-
strukcję obsługi;

•  kupując telefon komórkowy za-
pytajmy o ładowarkę i dowód 
zakupu, telefony kradzione sprze-

dawane są często bez ładowarki i 
dokumentacji;

•  jeśli, mimo zachowania zasad 
ostrożności, dostaniemy zamiast 
zamówionego produktu puste 
pudełko, natychmiast zadzwoń-
my na policję. Wtedy zapisana 
korespondencja i przesłana przez 
oszusta paczka będą stanowiły 
dowód przestępstwa.

Włamywacze nie świętują

Wiele osób ograniczy szaleństwo 
świątecznych zakupów jedynie do 
kupna prezentów. Wyjadą na święta 
do rodziny. Pamiętajmy wówczas o 
właściwym zabezpieczeniu miesz-
kania lub domu. Włamywacze nie 
świętują, wykorzystując kilkudniową 
nieobecność domowników. Idealnego 
zabezpieczenia nie ma, ale możemy 
ograniczyć ryzyko włamania do mi-
nimum. Dobre zamki to jedno, jednak 
nie spełniają one swej roli, jeżeli za-
mocowane zostaną do słabych drzwi. 
A zatem dobre drzwi wejściowe do 
mieszkania to drugie. Można jeszcze 
inwestować w alarm, monitoring itp. 
Jednak najlepszym rozwiązaniem jest 
czujny i zaufany sąsiad. Warto po-
informować go o tym, że nie będzie 
nas kilka dni i poprosić, żeby w tym 
czasie zwrócił uwagę na nasze miesz-
kanie.

Bezpieczeństwo na drodze

Podczas świąt często wyjeż-
dżamy do bliskich. Musimy zrobić 
wszystko, aby bezpiecznie dojechać 
do celu i powrócić. Pamiętajmy o 
wcześniejszym przygotowaniu auta 
do zimowych warunków. Wymiana 
opon powinna być normą.

Najwięcej jednak zależy od kieru-
jącego, który powinien przewidywać 
sytuację na drodze, szanować innych 
kierowców, przestrzegać przepisów i 
dostosować prędkość do warunków 
drogowych. Pod żadnym pozorem nie 
wolno wsiadać do samochodu po spo-
życiu alkoholu – to najkrótsza droga 
do tragedii.

Uwzględniając powyższe rady, 
dbamy nie tylko o bezpieczeństwo 
nas samych, ale i naszych bliskich. 
Zróbmy wszystko, aby te nadchodzą-
ce święta Bożego Narodzenia upły-
nęły nam bezpiecznie i w spokojnej 
atmosferze.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawiczne-
go w Strzelcach Op. w październiku i listopadzie zorga-
nizowano dla uczniów klasy II tgc kurs carvingu czyli 
sztuki rzeźbienia  warzyw i owoców wykorzystywanych 
do dekoracji potraw.

Na pierwsze zajęcia zgłosiło się dziesięć osób ale na 
następne przychodziła już tylko połowa z nich. Okazuje 
się, że w tej dziedzinie chęci to jednak trochę za mało. 
Potrzebna jest jeszcze cierpliwość, dokładność i poczu-
cie estetyki. W sumie odbyło się siedem dwugodzinnych 
zajęć, podczas których uczniowie poznawali techniki 
wykonywania dekoracji z warzyw korzeniowych, cy-
trusów, papryki, arbuza, ananasa, imbiru i wielu innych 
surowców. Z wykonanych prac na koniec każdego spot-
kania układane były efektowne kompozycje do pamiąt-
kowych i edukacyjnych zdjęć.   Na ostatnich zajęciach 
każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający 
udział w kursie carvingu. Zajęcia zorganizował i prowa-
dził  Krystian Grondes.

                                                                                                            

Kurs carvingu
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Dnia 19 listopada  uczennice  
naszej szkoły, pod opieką p. Anny 
Mainki i p. Agnieszki Kozłowskiej, 
uczestniczyły w zabawie integracyj-
nej z podopiecznymi Domu Pomocy 
Społecznej w Kadłubie i uczniami 
Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS 
w Kadłubie. 

Była to świetna zabawa, nasze 
uczennice jak zawsze stanęły na wy-
sokości  zadania i nawiązały dobry 
kontakt z osobami niepełnosprawny-
mi, bawiąc się razem na parkiecie. 

Dla niektórych była to pierwsza 
taka zabawa, gdzie spotykamy się z 

Wolontariat niejedno ma imię

ograniczeniami ludz-
kiego ciała, pierw-
sza wizyta w takim 
miejscu i pierwsze 
takie doświadczenie. 
Jednakże za każdym 
razem jest to niesa-
mowite spotkanie i 
niecodzienne przeży-
cie.  

Ważne jest to, że 
nasi uczniowie za-
wsze chętnie  odpo-
wiadają na potrzeby 
udziału w różnych 
akcjach charytatyw-
nych, zgłaszają się 
aby wziąć udział w 

zabawach integracyjnych z osobami 
niepełnosprawnymi czy starszymi, 
potwierdzając tym samym, że nasza 
młodzież jest wspaniała, potrafi bez-
interesownie zrobić coś dla drugiego 
człowieka, poświęcając swój wolny 
czas.  

Ogromnie dziękujemy wszyst-
kim   uczennicom biorącym udział 
w spotkaniu, tj.: Paulinie Nowak, 
Dominice Kała, Klaudii Niewolik, 
Kindze Bielewicz, Paulinie Popiela i 
Marcie Ziaja z klasy II Tgc,  za  nie-
ocenioną pomoc i poświęcenie włas-
nego czasu, zważywszy, że powrót 
do domu był w późnych godzinach 
wieczornych. 

Wieczór poezji w DPS Strzelce Opolskie

Z okazji zbliżającego się Świa-
towego Dnia AIDS przypadającego 
1 grudnia, w CKZiU zorganizowano 
akcję charytatywną „Czerwona Wstą-
żeczka”. Dzięki temu przedsięwzię-
ciu można zainteresować młodzież 
ważną tematyką zakażeń wirusem 
HIV i chorobą AIDS, a przy okazji 
wesprzeć Centrum Administracyjne 
Regionalnych Placówek Instytucjo-
nalnej Pieczy Zastępczej z Gliwic. 
Jest to Ośrodek, który prowadzą Sio-
stry ze Zgromadzenia Sióstr Służeb-
niczek NMP NP., Prowincja Opolska. 
Dzięki 9-cio letniej współpracy z tą 
placówką, nasza młodzież ma możli-
wość sprawdzenia się  w nietypowej 
sytuacji – jaką jest opieka nad dzie-
ckiem, często niepełnosprawnym czy 
chorym oraz przemyślenia swojej de-
cyzji związanej z dalszą drogą kształ-
cenia. Każdy wyjazd do Gliwic jest 

niezapomnianą lekcją uczącą pokory 
i rozważnego dokonywania wyborów 
życiowych.  

Dziękujemy wszystkim, którzy 
okazali zainteresowanie „Czerwoną 
wstążeczką” , a tym samym przyczy-
nili się do zakupu prezentów dla wy-
chowanków wspomnianej placówki. 
Kwota jaką udało się zebrać to 166,77 
zł. 

Szczególne podziękowania, za 
pomoc w przygotowaniu akcji, kie-
rujemy do: uczennic klasy II Tgc 
Dominiki Kała, Klaudii Niewolik i 
Moniki Jendryka z III Thc. Jednakże 
przedsięwzięcie nie doszłoby do skut-
ku gdyby nie zaangażowanie Justyny 
Mocny i Eweliny Kaździoł  z kl. III 
Thc. Uczennice w piątek 27.11.2015 
przeprowadziły akcję i po jej zakoń-
czeniu zliczyły zebrane pieniądze. 

Anna Dalibóg , Anna Mainka 

Czerwona 
wstążeczka

5 grudnia br. w Stołówce Spół-
dzielni Socjalnej przy ul. Wyszyń-
skiego 10 odbyła się impreza kultural-
na „Mikołajki 2015”, zorganizowana 
przez Stowarzyszenie Rodzin i Przy-
jaciół Dzieci i Młodzieży Niepełno-
sprawnej „Ognik”. Stowarzyszenie 
istnieje od 1996 roku i udziela wspar-
cia osobom niepełnosprawnym z te-
renu gminy i powiatu strzeleckiego. 
Członkami Stowarzyszenia są osoby 
w różnym wieku oraz rodzaju i stop-
niu niepełnosprawności. W imprezie 
wzięło udział 45 osób niepełnospraw-
nych wraz z rodzinami.

„Mikołajki 2015” to impreza cy-
kliczna, której celem jest integracja 
społeczna niepełnosprawnych w ich 
miejscu zamieszkania. W bieżącym 
roku impreza została objęta patrona-
tem Starosty Strzeleckiego. Impreza 
rozpoczęła się oficjalnym przywita-
niem gości przez panią Prezes Danutę 
Szpyrka. Podczas zabawy, prowa-
dzonej przez wodzireja, uczestnicy 
mogli zaprezentować swoje talenty 
i na chwilę zapomnieć o niepełno-
sprawności. W trakcie imprezy był 

Pod patronatem Starosty Strzeleckiego

 Mikołaj w Ogniku

ka i Konrad Anderwaldowie Strzelce 
Opolskie, Smykała Kamil Staniszcze, 
Domeredzki Rafał - Piekarnia Strzel-
ce,  Rojek Ewa - Piekarnia Spórok, 
Polaczek Alojzy Kadłub, Łukasz 
Gonsior, Mróz Tomasz, Ewa Głogow-
ska, Amatorski Klub Seniorów Tenisa 
pod przewodnictwem p. Wiktora.

Dzięki wsparciu osób zaangażo-
wanych w zorganizowanie Imprezy, 
na twarzach naszych podopiecznych 
pojawił się uśmiech i radość, które są 
bezcenne.

przewidziany słodki poczęstunek. 
Podopieczni Stowarzyszenia otrzy-
mali paczki mikołajkowe. 

Przy realizacji zadania, Stowa-
rzyszenie wsparli wolontariusze z 
Publicznego Gimnazjum Nr 1 oraz 
sponsorzy: Powiat Strzelecki, PPO 
Przedsiębiorstwo Państwowe, Ośro-
dek Pomocy Społecznej, Bank Spół-
dzielczy Krapkowice, Przedsiębior-
stwo Produkcji i Montażu  Strzelce 
Opolskie, Kapica Piotr, Anderwald 
- Maszyny Rolnicze  Kadłub, Moni-

Wszyscy wszystkim 
ślą życzenia...

Z życzeniami dla samorządu powiatowego przyszli uczniowie Zespołu Placówek Oświa-
towych w Lesnicy

Tak wyglądała pierwsz bożonarodzeniowa kartka z 1843 roku. Zamówił ją sir Henry 
Cole
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Dnia 20 października 2015 roku 
uczniowie klasy V – VI oraz II – III 
PdP wyjechali na trzydniową wy-
cieczkę krajoznawczo-turystyczną 
na Górę Św. Anny. Naszą bazą wy-
padową było Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe. Zapewnia ono bardzo 
dobre warunki pobytu przy bardzo ni-
skich kosztach za nocleg. Jest bardzo 
dobrze wyposażone, a obsługa kom-
petentna i pomocna. Jest to bardzo 
dobre miejsce noclegowe nawet dla 
uczniów z najmłodszych klas szkoły 
podstawowej. 

Całe popołudnie spędziliśmy wę-
drując po ścieżkach dydaktycznych 
nowo powstałego Geoparku - Góra 
Św. Anny. Można się tu dowiedzieć 
wiele na temat historii geologicznej 
tych terenów. Pogoda nam dopisy-
wała, a jesień na Górze Św. Anny jest 
przepiękna. 

Następny dzień  poświęcony był 
edukacji ekologicznej, historycznej i 
kulturowej. Pracownicy Parku Krajo-
brazowego przygotowali dla nas bar-
dzo ciekawe zajęcia związane z florą i 
fauną Parku oraz z ochroną przyrody. 
Zajęcia były bardzo ciekawe, ale nie 
sposób w ciągu jednego przedpo-

łudnia dowiedzieć się wszystkiego. 
Już jesteśmy umówienia na następne 
spotkanie z p. Beatą Wielgosik i na 
wycieczkę pieszą po najciekawszych 
ścieżkach dydaktycznych Parku.

Szybko idziemy na obiad, bo już 
czeka  na nas jeden z Ojców Francisz-
kanów mieszkający w klasztorze. To 
on będzie naszym przewodnikiem. Z 
nim  zwiedziliśmy Bazylikę, Klasztor 
Franciszkanów oraz Muzeum Misyj-
ne. Ojciec opowiedział nam historię 
powstania Bazyliki i budowy Kalwa-
rii. Historia tych miejsc jest bardzo 
ciekawa i bardzo ważna dla miesz-
kańców Śląska. Wszyscy powinni-
śmy ją poznać.

Ostatniego dnia pobytu zwiedzi-
liśmy Pomnik Czynu Powstańczego 
i amfiteatr na Górze Św. Anny. To 
miejsce robi wrażenie, szczególnie 
teraz jesienią kiedy drzewa zmieniły 
kolor liści i są we wszystkich odcie-
niach czerwieni .  

Myślimy, że wszystkim ta wy-
cieczka bardzo się podobała. Nawet 
pogoda spisała się na medal. Chcie-
libyśmy, aby takie wyjazdy –   mogły 
odbywać się częściej.

Wycieczka 
na Górę Św. Anny

W dniach 21 – 23 września 2015r. 
w Luksemburgu doszło do spotkania 
beneficjentów programu Erasmus + 
„Europejski paszport zawodowy”.

Wzięli w nim udział koordyna-
torzy, a jednocześnie pomysłodawcy 
projektu z 7 szkół specjalnych:
1. Niemcy (Rudolstadt) – Foerde-

rzentrum J.H. Pestalozzi 
2. Niemcy (Schweich) - Levana 

Schule
3. Luksemburg (Echternach)- Cen-

tre d’Education différenciée Ech-
ternach

4. Czechy (Stribro) - Základní škola
5. Chorwacja (Pula) - Škola za od-

goj i obrazovanje
6. Polska (Leśnica) - Zespół Placó-

wek Oświatowych 
7. Polska (Puck) - Specjalny Ośro-

dek Szkolno - Wychowawczy
Z ramienia ZPO reprezentowały 

nas koordynatorki Małgorzata Lepich 
i Ewa Przybyłek – Prus.

Idea projektu i sposób jego rea-
lizacji narodziły się w 2014r. w nie-
mieckim Rudolstadt podczas realiza-
cji programu „Comenius – Sport nie 
zna granic”.

Niebagatelnym powodem, dla 
którego nasza placówka bierze udział 
w projekcie jest dotychczasowa wzo-
rowa współpraca ze szkołami partner-
skimi, która została zawiązana w cza-
sie poprzednich projektów (w latach 
2008 – 2014r. 3 projekty Comenius).

Obecny projekt dotyczy szkoły 
zawodowej i gimnazjum i jest zwią-
zany z orientacją i preorientacją za-
wodową. 

„Dla chcącego nic trudnego” 
Erazm z Rotterdamu 

czyli Erasmus + w ZPO w Leśnicy.

Program Erasmus + został opra-
cowany tak aby wspierać kraje 
uczestniczące w zakresie efektywne-
go wykorzystania kapitału społeczne-
go oraz promowanie idei uczenia się 
przez całe życie. 

Głównym celem programu jest 
przeciwdziałanie bezrobociu wśród 
młodzieży wchodzącej na rynek pra-
cy i zapewnienie możliwości szko-
lenia oraz współpracy dla uczniów i 
nauczycieli.

Udział uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi w takim 
przedsięwzięciu jest doskonałym spo-
sobem na zapoznanie się z ofertą za-
wodową w Unii Europejskiej, zachę-
cenie do samodoskonalenia i uczenia 
się przez całe życie, a przede wszyst-
kim otwartości na zmiany w życiu 
zawodowym i prywatnym, które w 
dzisiejszych czasach są nieuniknione.

W związku z tym każda szkoła 
goszcząca przygotowała inną dzie-
dzinę zawodową i tak:

1. Leśnica, Puck (Polska)-  Agro-
turystyka i rolnictwo

2. Rudolstadt (Niemcy) - Cera-
mika

3. Schweich, Echternach (Niem-
cy/Luksemburg) - Uprawa winorośli

4. Stribro (Czechy)- Produkcja 
wełny, papieru i świec

5. Pula (Chorwacja) - Rybołów-
stwo

Dzięki udziałowi w tym projek-
cie uczniowie poszerzą swoją wiedzę 
na temat różnych zawodów, wzrośnie 
ich motywacja do dokonywania naj-
lepszych wyborów w życiu.

Oprócz tego zostaną zacieśnione 
więzi między szkołami partnerski-
mi, rozwinie się współpraca, która 
łamie stereotypy i pozwala rozwijać 
się zarówno uczniom jak i nauczycie-
lom, a także ukazuje Polskę jako kraj 
ludzi kreatywnych, otwartych, pra-
cowitych i nie poddających się prze-
ciwnościom. Pierwsza „mobilność” 
odbędzie się w Rudolstadt w dniach 
29.05. – 06.06.2016r., gdzie zapozna-
my się z zawodem ceramika.

Ewa Przybyłek – Prus
Małgorzata Lepich

Pani 

Krystynie Matei

oraz rodzinie serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci męża, ojca i dziadka 

śp. Pawła Matei

składa Dyrektor i Pracownicy
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Strzelcach Opolskich.

21. listopada to od 1973 roku 
dzień poświęcony życzliwym i życz-
liwości. Tradycja tego święta naro-
dziła się w Stanach Zjednoczonych 
i dość szybko zyskała sympatyków 
na całym świecie. Od kilku lat Dzień 
Życzliwości obchodzony jest również 
w strzeleckim Zespole Szkół Ogólno-
kształcących.

,,Znajdź się wśród życzliwych” 
to hasło, które zachęca wszystkich 
do wyrażania sympatii, uprzejmości, 
przyjaznych uczuć.  Dla 22 uczniów, 
uhonorowanych mianem ,,Życzliwy”, 
okazało się to szczególnie łatwe, dla-
tego koledzy wytypowali ich  do wy-
różnienia w nietypowym, ,,uśmiech-
niętym”, plebiscycie.  

Życzenia dla kolegów i nauczy-
cieli, sentencje z radosnym przesła-

Znajdź się wśród życzliwych!

niem dla każdego ucznia umilały 
wszystkim listopadowy dzień. Zwy-
kły-niezwykły dzień powszedni w 
szkole.

-Bardzo lubię takie święta- pod-
sumowała gimnazjalistka, wypisując 
na małej kartce pozdrowienia dla kla-
sy. – A mnie najbardziej podoba się 
to, że dzisiaj da się nawet przekonać 
nauczycieli, żeby nie pytali na lekcji- 
dopowiada licealistka, przylepiając 
do tablicy życzenia     i uśmiech dla… 
kolegi.

,,Trzeba śmiać się, nie czekając 
na szczęście, bo gotowiśmy umrzeć, 
nie uśmiechnąwszy się  ani razu”- to 
jedna z myśli rozdawanych w Dniu 
Życzliwości na szkolnych koryta-
rzach. Bo przecież stracony jest dzień 
bez…uśmiechu!

Dorota Maćkula

  W Polsce co godzinę ktoś dowia-
duje się, że ma białaczkę, czyli nowo-
twór krwi. Dla wielu chorych jedyną 
szansą na życie jest przeszczepienie 
szpiku i komórek macierzystych od 
niespokrewnionego Dawcy. Im wię-
cej zarejestrowanych osób w ogólno-
światowej bazie dawców, tym więk-
sze prawdopodobieństwo, że pacjenci  
zmagający się z nowotworem krwi 
znajdą swojego zgodnego genetycz-
nie niespokrewnionego „bliźniaka 
genetycznego” i wrócą do zdrowia. 

   Mając na uwadze ten fakt, w 
CKZiU Strzelce Opolskie zorganizo-
wano TYDZIEŃ DAWCY SZPIKU. 
Akcja odbyła się w dniach: 30.11 .15 
– 4.12.15, w trakcie której zarejestro-
wało się 58 nowych potencjalnych 
dawców szpiku i komórek macie-
rzystych. Sama rejestracja zajmuje 
tylko chwilę, polega na przeprowa-
dzeniu wstępnego wywiadu me-
dycznego, wypełnieniu formularza 
z danymi osobowymi oraz pobraniu 
patyczkiem wymazu z błony śluzo-
wej z wewnętrznej strony policzka, 
następnie oczekuje się na informację 
z fundacji, że jesteśmy „bliźniakiem 
genetycznym”  jednej z chorujących 
osób i możemy jej pomóc. Jednak 
prawdopodobieństwo tego jest bardzo 
niewielkie, gdyż tylko 5 osób na 100 
w ciągu 10 lat od rejestracji zostaje 
rzeczywistym dawcą komórek macie-
rzystych, ponieważ dopiero gdy do-
pasowanych zostanie aż kilkanaście 
miliardów kombinacji genetycznych, 
identycznych u dawcy i biorcy - może 

dojść do przeszczepu jedną z dwóch 
metod: 
1.  Pobranie krwiotwórczych komó-

rek macierzystych z krwi obwo-
dowej - 80% pobrań

2.  Pobranie szpiku z talerza kości 
biodrowej - 20% pobrań. W spo-
łeczeństwie o metodzie tej krążą 
różne mity: niektórym kojarzy 
się z wielką igłą wbijaną w krę-
goslup, co grożi paraliżem! W 
rzeczywistości jednak jest ina-
czej – nakłuwa się kośc miednicy 
i stamtąd pobiera się około 5% 
szpiku kostnego, który regeneruje 
się w przeciągu 2 tygodni.
   W imieniu swoim, fundacji 

DKMS i wszystkich chorych na no-
wotwory krwi dziękuję uczniom 
i pracownikom szkoły za czynny 
udział w akcji rejestracji potencjal-
nych Dawców szpiku i komórek ma-
cierzystych i chęć niesienia pomocy. 
Podziękowania kieruję również do 

wszystkich, którzy bezinteresownie 
przyczynili się do zorganizowania 
TYGODNIA DAWCY SZPIKU w 
naszej szkole. Bez Was akcja ta na 
pewno nie odbyłaby się!

Serdecznie dziękuję:
Pani Wicedyrektor Mirosławie 

Stańczak, Pani Dyrektor Halinie 
Kajsturze, Pani Wicedyrektor Ad-
rianie Kraik, Pani Pedagog Annie 
Maince, Pani Pedagog Joannie Góra 
– Olszewskiej, Panu Adamowi Kale, 
Pani Edycie Bem, Pani Ewie Nocoń, 
Uczennicy Annie Szopie i Paulinie 
Nowak z klasy II Tgc, Panu Markowi 
Kołodziejowi, Panu Henrykowi Woź-
nicy, Chłopakom, którzy nosili stoliki 
do pokoju nr.15

Wszystkich zainteresowanych 
pomocą pacjentom, zmagającym się 
z nowotworem krwi zachęcam do 
skorzystania z możliwości rejestra-
cji przez Internet na stronie:   www.
dkms.pl

58 potencjalnych dawców szpiku
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Konkurs kartek świątecznych w Kadłubie

W konkursie wzięli udział uczniowie 
z 10 placówek specjalnych z wojewódz-
twa opolskiego:
• Zespołu Szkół Specjalnych przy 

SOSW w Głubczycach
• Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wy-

chowawczego w Leśnicy
• Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu
• Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu
• Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wy-

chowawczego w Głogówku
• Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wy-

chowawczego w Kluczborku
• Zespołu Placówek Specjalnych w 

Praszce
• Zespołu Szkół Specjalnych w Krap-

kowicach
• Zespołu Placówek Edukacyjnych w 

Dobrodzieniu
• Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS 

w Kadłubie,
z których nadesłano łącznie 138 kar-

tek wykonanych różnymi technikami pla-
stycznymi. 

Przybyłym uczestnikom nagrody i 
dyplomy wręczała p. Barbara Kemska-
-Guga –Dyrektor Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich 
(przewodnicząca komisji oceniającej) 
oraz p. Janusz Żyłka – Wicestarosta Po-
wiatu Strzeleckiego, który również miał 
niespodziankę dla zwycięzców i uczestni-
ków konkursu. 

Wśród uczestników wyłoniono 9 
nagród głównych i 25 wyróżnień, które 
przyznano w poszczególnych etapach 
edukacyjnych :

Szkoła podstawowa
I miejsce – Michał Otte ZSS w Opolu 
II miejsce – Vanessa Strzys ZSS w Opolu 

III miejsce – Angelika Rawska ZSS przy 
DPS w Kadłubie 
Wyróżnienie 
1.  Sandra Jaroń ZPS w Praszce
2.  Maria Siemiątkowska SOSW w Leś-

nicy
3.  Robert Freier SOSW w Kluczborku 
4.  Patryk Sojka ZSS przy DPS w Kadłu-

bie
5.  Paulina Żurawska ZSS przy SOSW w 

Głubczycach
6.  Piotr Garbowski ZSS w Brzegu 
7.  Adrian Bryczkowski ZSS przy DPS w 

Kadłubie
8.  Laura Małota SOSW w Głogówku
9.  Łukasz Michałek ZSS przy DPS w 

Kadłubie

Gimnazjum 
I miejsce – Iwona Rusz SOSW w Klucz-
borku
II miejsce – Sebastian Szostak ZSS przy 
DPS w Kadłubie
III miejsce – Przemysław Pasternak ZSS 
przy SOSW w Głubczycach
Wyróżnienie 
1.  Marzena Polis ZPS w Praszce
2.  Mateusz Piszczałka ZSS przy DPS w 

Kadłubie 
3.  Mateusz Jurczak ZSS przy SOSW w 

Głubczycach
4.  Szymon Ptak ZPS w Praszce
5.  Daniel Bochniak ZSS przy DPS w 

Kadłubie
6.  Martyna Kulpińska SOSW w Klucz-

borku
7.  Joanna Ramus ZSS w Opolu
8.  Rafał Hober ZPS w Praszce

Szkoła ponadgimnazjalna
I miejsce – Andrzej Szkoruda SOSW w 

Kluczborku
II miejsce – Mateusz Gargacz ZSS przy 
DPS w Kadłubie
III miejsce – Sebastian Bok ZSS przy DPS 
w Kadłubie 
Wyróżnienie:
1.  Mateusz Wróblewski ZPS w Praszce
2.  Marcin Król ZSS przy DPS w Kadłu-

bie
3.  Dawid Adamski ZPE w Dobrodzieniu
4.  Dawid Porada ZSS przy DPS w Kad-

łubie
5.  Sandra Skorupa ZPE w Dobrodzieniu
6.  Katarzyna Wiskulska SOSW w 

Kluczborku
7.  Katarzyna Biskup ZSS w Opolu 
8.  Żaneta Koj ZPE w Dobrodzieniu

Każdy uczestnik konkursu otrzymał 
dyplom za udział. 

Nagrody główne i wyróżnienia zo-
stały ufundowane przez Zarząd Powiatu 
Strzeleckiego. 

Po uroczystym wręczeniu nagród, 
wyróżnień i dyplomów wszyscy przyszedł 
czas na wspaniałe słodkości – pierniki i 
babeczki, przygotowane przez uczniów 
Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w 
Kadłubie na pozalekcyjnych zajęciach ku-
linarnych prowadzonych przez p. Monikę 
Szendzielorz - Nowakowską.

Serdecznie dziękuję za pomoc w 
przygotowaniu tej uroczystości moim ko-
leżankom i kolegom oraz s. dyrektor. 

Wszystkie przepiękne kartki konkur-
sowe można zobaczyć podczas odwiedzin 
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach 
Opolskich, gdzie zorganizowana jest po-
konkursowa wystawa prac.

koordynator konkursu
Iwona Mielcarz - nauczyciel ZSS 

w Kadłubie

dok. ze str. 1

8 grudnia Burmistrz Strzelec Opol-
skich Tadeusz Goc wraz z ks. Januszem 
z parafii pw. św. Wawrzyńca uroczyście 
otworzyli Młodzieżowy Klub Profilak-
tyczny dla gimnazjalistów „Przedwioś-
nie”. Powstanie klubu było możliwe 
dzięki wsparciu władz gminy oraz parafii 

św. Wawrzyńca, która bezpłatnie użyczy-
ła pomieszczeń w domu katechetycznym 
przy ul. Kołłątaja 9. Opiekunami klubu są 
Agnieszka Ciasto i Jacek Korzewski. Klub 
czynny jest od poniedziałku do piątku w 
godz. 15.00 – 19.00. Udział w zajęciach 
jest bezpłatny.

Więcej informacji nt. klubu można uzyskać u Pełnomocnik Burmistrza ds. Pro-
filaktyki i Uzależnień Joanny Hołobut, tel. 77 40 49 336.

„Przedwiośnie” otwarte
Dla gimnazjalistów

116 111 
- Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży
Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem np. z przemocą w 

rodzinie w szkole, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowie-
dzieć. Telefon jest czynny codziennie od godz. 12.00 do 20.00, wiadomość przez stronę 
www.116111.pl możesz przesłać całą dobę. Pomoc świadczona przez konsultantów Tele-
fonu 116 111 jest całkowicie bezpłatna.

801 120 002 
- Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

„Niebieska Linia”
Zadzwoń, jeśli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię - bije lub obraża. Możesz tam 

opowiedzieć o swojej sytuacji i dowiedzieć się gdzie szukać pomocy w Twoim otoczeniu. 
Telefon działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 22.00, a w niedziele i święta od 
8.00 do 16.00. Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia.

800 120 226 
- Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Prze-

mocy w Rodzinie
Pod tym numerem telefonu można uzyskać wsparcie w sytuacji przemocy w rodzi-

nie. Specjaliści obsługujący linię udzielają informacji na temat procedury „Niebieskiej 
Karty”, np. jakie inne podmioty poza policją, mogą ją założyć. Telefon jest czynny od 
poniedziałku do piątku w godz. 9.30 - 15.30 (połączenie bezpłatne).

22 828 11 12 
- Telefon Zaufania dla Ofiar i Sprawców Przemocy Sek-

sualnej
Telefon zaufania oferuje pomoc osobom dorosłym, które doświadczyły przemocy 

seksualnej oraz służy radą i wsparciem osobom, które pragną wyeliminować własne nie-
pożądane myśli i zachowania. Telefon jest czynny we wtorki i środy od godz. 15:00 do 
18:00. Opłaty za połączenia z numerem zgodnie z cennikiem operatora www.funpzs.
org.pl

 
Do pobrania informacji na temat podmiotów realizujących oddziaływania wo-

bec osób stosujących przemoc w rodzinie: www.powiatstrzelecki.pl 

Tu możesz uzyskać pomoc

W piątek 27 listopada br. Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadz-
kiem był gospodarzem Opolskiej Kampa-
nii Edukacyjnej  „Przyhamuj - życie przed 
Tobą”, zorganizowanej przez Opolskiego 
Kuratora Oświaty, Komendę Wojewódzką 
Policji w Opolu, Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Opolu, Opolską 
Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego w Opolu oraz Polski 
Związek Motorowy w Opolu.

Uczestnikami kampanii byli ucznio-
wie wraz z opiekunami ze wszystkich 
szkół ponadgimnazjalnych powiatu strze-
leckiego oraz gimnazjaliści z Zawadzkie-
go, Żędowic i Kielczy. W sumie w spotka-
niu wzięło udział ponad 100 osób.

W pierwszej części spotkania pod-
insp. Maciej Milewski przedstawił pre-
zentację na temat zagrożeń w ruchu 
drogowym oraz sposobów ich unikania. 
Zwrócił uwagę na najczęstsze przyczyny 
wypadków oraz pokazał mapę wypadków 
drogowych z ofiarami śmiertelnymi w 
województwie opolskim.  Dominik Gra-
bowski mówił, o czym należy pamiętać 
przygotowując się do jazdy samochodem, 
jak bezpiecznie poruszać się na drodze. Z 
kolei Marek Pańka opowiedział o działa-
niach PZM oraz kampaniach związanych 
z bezpieczeństwem w ruchu drogowym 
pod jego patronatem. Na zakończenie 
uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę 
z zakresu pierwszej pomocy. Ratownicy 

pokazali, jak należy prawidłowo udzielać 
pierwszej pomocy w przypadku zatrzy-
mania oddechu u poszkodowanego, czyli 
wykonali resuscytację krążeniowo-odde-
chową zgodnie z najnowszymi wytyczny-
mi. Na zakończenie pierwszej części spot-
kania odbył się konkurs dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z zakresu wiedzy 
o ruchu drogowym i motoryzacji. Każdą 
szkołę reprezentowały 4-osobowe zespoły. 
Rywalizacja, jak się później okazało, była 
bardzo wyrównana. Po dogrywce zwy-
cięzcami zostali uczniowie Technikum 
Samochodowego w Strzelcach Op. Rów-
nolegle z konkursem rozpoczęła się druga 
część spotkania, na placu przy UMiG w 
Zawadzkiem, czyli zajęcia praktyczne dla 
pozostałych uczestników – pokaz techniki 
jazdy oraz symulacja zdarzeń i zachowań 

drogowych. Uczniowie, którzy posiadali 
prawo jazdy mogli sami spróbować swo-
ich umiejętności prowadząc samochód na 
trolejach. Mogli w ten sposób poznać za-
chowanie samochodu w trakcie poślizgu i  
uczyć się, jak prawidłowo zareagować na 
poślizg.

Mamy nadzieję, że każdy wyniósł 
coś z tego spotkania i będzie wiedział jak 
zachować się na drodze, aby nie stwarzać 
sytuacji zagrożenia dla siebie oraz innych 
uczestników ruchu drogowego, że nigdy 
sam nie siądzie za kierownicą pod wpły-
wem alkoholu czy innych środków odu-
rzających oraz nie pozwoli na to innym 
kierowcom.

Życzymy bezpiecznej drogi!  

Anna Staś

Przyhamuj – życie przed Tobą

Niech żałuje ten, kto nie kupił żadnego cudeńka na kiermaszu przedświątecznym w 
strzeleckim starostwie. Tu - dzieło uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.
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• Olaf Sobko – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich,
• Olimpia Kowalczuk - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich,
• Patrycja Operskalska - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich,
• Jakub Skowronek - Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej,
• Julia Koloch - Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej,
• Marcel Panusch – Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie,
• Emilia Strokosz – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zalesiu Śl., 
• Marta Szaradowska - Szkoła Podstawowa w Leśnicy,
• Dawid Michen -  Szkoła Podstawowa w Leśnicy,
• Paweł Macioł - Publiczna Szkoła Podstawowa w Staniszczach Małych – Spóroku,
• Artur Sowa - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolonowskiem,
• Maja Wyderka - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolonowskiem,
• Wojciech Pyto - Publiczna Szkoła Podstawowa w Izbicku,
• Oliwer Lipok - Publiczna Szkoła Podstawowa w Izbicku,
• Dawid Pyka - Publiczna Szkoła Podstawowa w Izbicku,
• Julia Koza - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem, 
• Bartosz Dziuba - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem,
• Natalia Ludwig - Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrówce,
• Marek Mientus - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jemielnicy,
• Uczniowie klasy II Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie,
• Dominik Wilk - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaryszowie Szkoła Filialna  

w Sieroniowicach,
• Kacper Moskała - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaryszowie Szkoła Filialna  

w Sieroniowicach.

Żyjmy w świecie wolnym 
od dymu tytoniowego

Pod takim hasłem Powiatowa Stacja 
Sanitarno – Epidemiologiczna w Strzel-
cach Opolskich zorganizowała konkurs, 
którego celem było wykonanie pracy 
plastycznej o tematyce antytytoniowej 
prezentującej wiedzę uczniów na temat 
szkodliwości biernego i czynnego palenia 
tytoniu oraz promującej modę na niepale-
nie. Konkurs adresowany był do uczniów 
klas I-III szkół podstawowych z placówek 
powiatu strzeleckiego, w których realizo-
wany jest program edukacji antytytonio-
wej pt. „Nie pal przy mnie, proszę”. 

Spośród 22 szkół podstawowych  re-
alizujących w/w program do konkursu 
przystąpiło 13 placówek. Nadesłano 87 
prac konkursowych, wykonanych różno-
rodną techniką, które charakteryzowały 

się ciekawą szatą graficzną, pomysłowoś-
cią oraz czytelnością w odbiorze. Z pew-
nością wykonanie ich wymagało znaczne-
go zaangażowania dzieci oraz pomocy ze 
strony rodziców i nauczycieli.

Rozstrzygnięcie konkursu od-
było się 25 br. w Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzel-
cach Opolskich. Komisja konkursowa 
w składzie: przewodniczący Katarzy-
na Kanoza – Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny oraz członkowie: 
Patrycja Płoszaj – kierownik Sekcji Pro-
mocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej  
i Maria Kołodziej – starszy asystent Sekcji 
Higieny Dzieci i Młodzieży zadecydowała 
wyróżnić 22 prace konkursowe. Oto laure-
aci konkursu:

Oficjalne wręczenie pamiątkowych 
dyplomów oraz upominków ufundowa-
nych przez wszystkie gminne jednostki 
samorządu terytorialnego miało miejsce 3 
grudnia br. w siedzibie PSSE. 

Powyższe przedsięwzięcie zostało ob-

jęte Honorowym Patronatem Burmistrza 
Strzelec Opolskich.

Wszystkim uczniom, którzy przystą-
pili do konkursu jeszcze raz składamy gra-
tulacje oraz gorące podziękowania.  

Patrycja Płoszaj 
PSSE w Strzelcach Op

28. października br. na plenarnym 
posiedzeniu Zarządu Oddziału Rejono-
wego w Strzelcach Opolskich członkowie 
podsumowali soje działania za 9 miesięcy 
2015 r. Związek emerytów zadbał różno-
rodność form wypoczynku i organizację 
wolnego czasu dla swoich 1602 członków 
zrzeszonych w 19 kołach terenowych. 
Wszystkie wyjazdy cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. W sumie skorzystało 
z nich 330 członków, z czego 184 osoby 
z kół terenowych, co stanowi około 55,85 
%, a 146 osób z koła Miasto i Osiedle.

W styczniu zorganizowano wyjazd 
do Operetki Gliwickiej na spektakl „Mi-
łość czyni cuda”, w której uczestniczyło 
50 osób. 

W dniach 16.05-23.05.2015 19-oso-
bowa grupa pojechała na 8-dniowe wcza-
sy na Węgry. 

W dniach 20.06.-21.06.2015 i 26.09-
27/09.2015 grupa 15 osób uczestniczyła 
w 2-dniowych wycieczkach do Gniezna 
i Torunia, korzystając z wolnych miejsc 
przy współudziale innej jednostki organi-
zacyjnej. 

W dniu 27.06.2015 – 49 osób sko-
rzystało z wyjazdu do Opola na obchody 
Światowego Dnia Inwalidy 2015.

W dniu 4.07.2015 zorganizowano 
wyjazd na coroczne Święto Kwiatów w 
Otmuchowie, w którym udział wzięło 40 
osób.

Czynione starania przez Związek w 
celu pozyskania środków finansowych 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych za pośredni-
ctwem Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Strzelcach Opolskich były 
niestety negatywne. Organizowane tur-
nusy rehabilitacyjne było pełnopłatne. 
Zarząd zorganizował kolejne 14-dniowe 
turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe 
do Dźwirzyna (ośrodek Posejdon). Sko-
rzystała z nich 104-osobowa grupa, w tym 
39 osób z kół terenowych, a 65 z koła Mia-
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sto i Osiedle. W 2015 roku zorganizowano 
po raz pierwszy turnusy rehabilitacyjno-
-wypoczynkowe w górach.

W dniach 12.09-26.09 br. grupa 52 
osób pojechała do malowniczej miejsco-
wości Iwonicz Zdrój. Zakwaterowani 
zostali w dwóch ośrodkach Warta i Świa-
towid, gdzie również skorzystali z 20 za-
biegów rehabilitacyjnych.

W dniach 4.10-11.10.2015 grupa 46 
osób skorzystała  z 8-dniowego pobytu w 
Sanatorium Magnolia w Ustroniu Śląskim  
z 10 zabiegami rehabilitacyjnymi i wielo-
ma dodatkowymi atrakcjami. Zapewnio-
no bardzo dobre warunki pobytu, pyszne 
domowe jedzenie. Profesjonalną obsługę i 
miłą rodzinną atmosferę. 

W dniu 4.10-11.10.2015 4 osoby sko-
rzystały z 12-dniowych wczasów do Alba-
nii. Zakwaterowani byli w hotelu Grand. 
Chętne osoby mogły skorzystać z wycie-
czek fakultatywnych, bałkańskiego wie-
czoru z uroczystą kolacją przy dźwiękach 
muzyki, degustacji bałkańskich potraw i 
napojów oraz regionalnych tańców.

Z myślą o Nowym Roku opracowano 
już plan działania Zarządu Oddziału Rejo-
nowego                   w Strzelcach Opolskich 
na rok 2016. W planie są:
1. Wycieczki wielodniowe:
-  impreza turystyczna – wycieczka 

Gniezno – Toruń – 3-dniowa
-  impreza turystyczna – wycieczka 

Sandomierz i Kazimierz nad Wisłą – 
2-dniowa
Wnioski o dofinansowanie w/w wy-

cieczek złożono do końca listopada w 
PCPR, by pozyskać środki PFRON. Pla-
nowane terminy: wrzesień – październik 
2016
2. Wycieczki jednodniowe
-  Światowy Dzień Inwalidy – lipiec
-  Otmuchów – Święto Kwiatów – lipiec
oraz inne::
-  do Operetki Gliwickiej - w miarę za-

interesowania na bieżąco

Pierwszy wyjazd - już od miesiąca 
stycznia według proponowanego kalenda-
rza imprez. 
-  turnusy rehabilitacyjne w miarę zain-

teresowania 
Obecnie przyjmowane są zapisy na 

14-dniowe turnusy rehabilitacyjne do wy-
branych ośrodków.:
1)  Dziwnów Ośrodek „Rybitwa” – 
- pierwszy termin 28.07-10.08. 2016 

koszt 1550 od osoby
- drugi termin 10.08-23.08. 2016 koszt 

1550 od osoby
2)  Sianożęty  Ośrodek „Neptun”
- Termin 20.08-2.09.2016 koszt 1450 zł 

od osoby
3)  Polanica Zdrój – Ośrodek „Jantar”
- Termin 16.09-29.09.2016 koszt 1440 

zł od osoby
4)  Zakopane - Ośrodek „Zakopiec”  tur-

nus 7 dniowy
- Termin – maj, czerwiec 2016 – koszt 

około 850-900 zł od osoby
3.  Wczasy zagraniczne 10 i 12 dniowe – 

bogate oferty w biurze Oddziału Rejo-
nowego  w Strzelcach Opolskich 
Na dzień dzisiejszy planuje się 

12-dniowe wczasy wypoczynkowe:
Bułgaria - w dniach 4.06-15.06.2016 

koszt ok 1190 zł od osoby - w dniach 
13.06.-24.06.2016 koszt około 1270 od 
osoby

Włochy - termin maj, czerwiec – 10 
dni – ceny od 1000 do 1200 zł

Ponadto będą organizowane inne im-
prezy według zainteresowania. 

Jednocześnie informuję, że każde 
koło terenowe prowadzi w swoim zakre-
sie działalność integracyjną dla swoich 
członków. Zaangażowanie na rzecz eme-
rytów, rencistów i inwalidów zasługuje 
na najwyższy szacunek. Wszystko to za-
pobiega izolacji osób niepełnosprawnych 
i seniorów. 

Józefa Balikowska
Sekretarz Oddziału Rejonowego 
PZERiI w Strzelcach Opolskich

26 listopada zarząd Strzeleckiego 
Stowarzyszenia Seniorów zorganizował w 
„Starym Młynie” w Strzelcach Opolskich 
imprezę andrzejkową. Uczestniczyło w 
niej 68 osób. Właściciele zaserwowali 
smakowite potrawy, a wspaniałą oprawę 
muzyczną zapewnił zespół „ATRIO” z 
Błotnicy. Tradycyjnie odbył się „ Czeko-
ladowy walc”, w trakcie którego panie 
otrzymały po tabliczce czekolady. Bawio-
no się hucznie i wesoło. Uczestnicy prosili 
o kolejną imprezę przy muzyce, która od-
będzie się w karnawale.

Andrzejki strzeleckich seniorów

1.  „Babski Comber” – 29 stycznia (pią-
tek). 

2.  Zabawa karnawałowa 5 lutego (pią-
tek) – bal przebierańców (i nie tylko).

3.  Spotkanie z okazji Dnia Kobiet 8 mar-
ca (wtorek)

4.  Turnus rehabilitacyjny w Lądku 
Zdroju od 16 w Lądku Zdroju do 23 
kwietnia za 580 zł z 10. zabiegami i 
wycieczkami (Złoty Stok, Kletno – 
Jaskinia Niedźwiedzia, Kłodzko), za-
liczka 100 zł do k. grudnia.

5.  Turnus rekreacyjny w Zakopanem od 
4 maja do 11 maja za 580 zł z trzema 
wycieczkami autokarowymi (przełom 
Dunajca; Nidzica, Czorsztyn, baseny 
termalne -Szaflary, Bukowina Ta-
trzańska). Zaliczka do końca grudnia 
100 zł.

6.  Comiesięczne zajęcia aquafitness na 
krytej pływalni z pozyskanych dotacji 
i środków własnych.

7.  8 dniowa wycieczka Strasburg-

Propozycje imprez Strzeleckiego 
Stowarzyszenia Seniorów na 2016

-Szampania-Paryż-zamki nad Loarą 
ok. 1490 zł. zaliczka 500 zł do końca 
lutego.

8.  Trzydniowa wycieczka do Warszawy 
w czerwcu. Koszt ok. 350 zł.

9.  Rejs statkiem po Odrze z okazji Dnia 
Dziecka (dziadkowie z wnukami) – 5 
czerwca (niedziela).

10.  Lipcowy festyn z okazji drugiej rocz-
nicy powstania Stowarzyszenia 15 
lipca (piątek)

11.  Czternastodniowy turnus rehabilita-
cyjny z dwoma zabiegami dziennie w 
Dźwirzynie – nad Bałtykiem, koszt z 
transportem 1385 zł od 27 sierpnia do 
9 września. Zaliczka 385 zł do końca 
lutego.

12.  10 dniowy turnus rekreacyjny w Piw-
nicznej 16 – 25 września połączony z 
wycieczkami po Beskidzie Sądeckim, 
Bieszczadach i Słowacji (w trakcie do-
jazdu do Piwnicznej – zwiedzenie Kra-
kowa, w drodze powrotnej – Wadowi-

ce) –  koszt 950 zł. Zaliczka 300 zł do 
końca marca. Liczba miejsc:  tylko 40.

13.   Dwunastodniowy turnus rehabilita-
cyjny w Ciechocinku 1 - 12 paździer-
nika z 12 zabiegami z 4 wycieczkami 
(Gdynia-Sopot, Toruń, Gniezno, Mal-
bork) . Koszt turnusu 1080 zł z wy-
cieczkami, na których wstępy opłaca 
uczestnik. Zaliczka 100 zł do k. marca

14.  Święto Pieczonego Ziemniaka – 21 
października (piątek).

15.  Zabawa andrzejkowa 24 listopada 
(czwartek) .

16.  Spotkanie opłatkowe – 21 grudnia 
(środa).
Zapisy ratalne na imprezy (niektóre 

już trwają) w biurze Stowarzyszenia przy 
ul. Krakowskiej 16 w środy 9.00 -  10.00 
lub przed rozpoczęciem zajęć na pływalni 
od 13.30 we wtorki i czwartki. Tel. do Za-
rządu: 531 450 618 lub 77 463 5015.

Prezes Stowarzyszenia 
– Janusz Wnuk

Co zrobiliśmy i co planujemy
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Dom Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830

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

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

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

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901 
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
w Zawadzkiem
tel. 77 4620046, 77 4616049, 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl

Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail: 
centrumkultury@powiatstrzelecki.pl

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

Zespół Placówek Oświatowych 
w Leśnicy
ul. Kozielska 20
47-150 Leśnica
tel. 774615216

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
w Górze Św. Anny 
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl 

Szpital Powiatowy 
im. Prałata J. Glowatzkiego 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno - 
Epidemiologiczna 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

Powiatowy Urząd Pracy 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

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

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

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

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

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

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

tel kom. 604 540 402 

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

O F E R T Y   P R A C Y
dok. ze str. 3

KOMUNIKAT 
 PKS w Strzelcach Opolskich SA 

47-100 Strzelce Opolskie, ul. 1 Maja 59

-  wydzierżawi 2 pawilony handlowe z pełnym wyposażeniem o powierzchni  
56 m2 i 28m2 znajdujące się na terenie Dworca Autobusowego/własny parking i 
niezbędne media/, 

- oferuje wynajem 10 pomieszczeń biurowych,każde o powierzchni ok. 11m2 (II 
piętro) znajdujących się w budynku administracyjnym  na terenie Zajezdni przy 
ulicy 1 Maja 59, 

- posiada do zagospodarowania nieruchomość położoną na terenie Zajezdni PKS 
w Strzelcach Op. ul. 1 Maja 59 o łącznej  powierzchni ok. 0,7414 ha zabudowa-
ną budynkiem  przemysłowym parterowym o powierzchni użytkowej 227,5 m2 
zasilanym we wszystkie media, 

- wydzierżawi na terenie Zajezdni miejsca parkingowe dla samochodów ciężaro-
wych i autobusów.

Bliższe informacje:
tel. 77/4613281,   e-mail:pks@pks.strzelceop.pl

MECHANIK SAM. STRZELCE OP. -  wykszt. zawodowe mechaniczne
– SERWIS OPON  -  umiejętność obsługi maszyn 
     serwisu opon, - doświadczenie
KIEROWCA  TRASY -  prawo jazdy kat.CE,
CIĄGNIKA MIĘDZYNARODOWE -  świadectwo kwalifikacji
SIODŁOWEGO
KIEROWCA KAT. C+E TRASY -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
 MIĘDZYNARODOWE -  słaba znajomość j.niemeickiego,
  -  prawo jazdy kat.CE,
KIEROWCA STRZELCE OP. -  wykształcenie zawodowe,
AUTOBUSU  -  prawo jazdy kat.D, 
  -  kurs na przewóz osób
MAGAZYNIER STRZELCE OP. -  wykształcenie zawodowe,
  -  doświadczenie mile widziane,
  -  upr. do kierowania wózkami 
     widłowymi, 
  -  gotowość do pracy w systemie
     zmianowym
MAGAZYNIER  ZAWADZKIE -  obsługa wózka jezdniowego 
     oraz suwnicy z poziomu roboczego
KIEROWNIK KOLONOWSKIE -  wykształcenie min. średnie
PRODUKCJI  -  obsługa komputera
  -  umiejętność zarządzania produkcją 
    i zespołem pracowników
  -  obsługa wózka widłowego
  -  prawo jazdy kat. B
  -  min. 2 lata doświadczenia 
PAKOWANIE TOWARU OLSZOWA -  wykształcenie min. zawodowe,
  -  pracowitość, zaangażowanie, 
     dyspozycyjność,
  -  doświadczenie w pracy fizycznej
PAKOWACZ STRZELCE OP. -  gotowość do pracy w ruchu ciągłym
USTAWIACZ MASZYN STRZELCE OP. -  wykształcenie min. zawodowe
  -  znajomość budowy maszyn
PRACOWNIK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe
TRANSPORTOWY  -  uprawnienia operatora wózka 
       widłowego
OPERATOR ŻĘDOWICE -  wykształcenie min. zawodowe 
URZĄDZEŃ 
PRZEMYSŁU 
SZKLARSKIEGO
PRACOWNIK STRZELCE OP. -  elastyczność i dyspozycyjność
PRODUKCYJNY    praca również w weekendy
W DZIALE  -  motywacja do pracy oraz do 
SPRZEDAŻY    wspierania działań organizacji 
  -  słaba znajomość j. angielskiego
OPERATOR WOJ. OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe / średnie
ŁADOWARKI  -  operator ładowarki kat. II
  -  mile widziane doświadczenie
POMOCNIK STRZELCE OP. -  wykształcenie średnie mile widziane
OPERTAORA    techniczne, elektryczne, mechaniczne,
  -  obsługa komputera,
  -  gotowość do pracy w ruchu ciągłym
OPERATOR MASZYN STRZELCE OP. -  wykształcenie min. zawodowe
  -  rozróżnianie kolorów
AUTOMATYK ZAWADZKIE -  mile widziane uprawnienia SEP
– ELEKTRONIK
MONTER INSTALACJI STRZELCE OP. -  wykształcenie zasadnicze zawodowe 
GAZOWYCH  -  5 lat dośw. na podobnym stanowisku
  -  świadectwo kwalifikacji zawodowej 
    uprawniające do zajmowania się 
    eksploatacją urządzeń instalacji i sieci 
      Gr. II i Gr. III
ELEKTRYK STRZELCE OP. -  wykształcenie min. średnie
  -  umiejętn. spawania metodą MIG, TIG
  -  uprawnienia elektryczne do 1 KV
LISTONOSZ STRZELCE OP.
LISTONOSZ POWIAT -  wykształcenie zawodowe, średnie
- DORĘCZYCIEL STRZELECKI -  wymagany własny samochód
PRACOWNIK KIELCZA -  umiejętność obsługi urządzeń 
 GOSPODARCZY    ogrodowych i elektronarzędzi
½ ETATU
OBSŁUGA SOLARIUM STRZELCE OP. -  wykształcenie min. średnie
KOSMETYCZKA STRZELCE OP. -  wykształcenie średnie kierunkowe
  -  wykon. zabiegów pielęgnacyjnych
  -  kurs stylizacji paznokci
FRYZJER ZAWADZKIE -  wykształcenie zawodowe kierunkowe
  -  mile widziane doświadczenie
PIELĘGNIARKA STRZELCE OP. -  wykształcenie wyższe
  -  kurs pielęgniarki środowiskowej 
    lub kurs szczepień
OSOBA STRZELCE OP. 
SPRZĄTAJĄCA 
BUDYNKI 
KOMUNALNE 
WRAZ 
Z OTOCZENIEM

Przypominamy, że z dniem 23 stycznia 2016 r. tracą ważność decyzje z zakresu go-
spodarki odpadami wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach.

Zgodnie z art. 232 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, 
z późn. zm.), z dniem 23 stycznia 2016 r. następujące zezwolenia z zakresu gospodarki 
odpadami, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 
tracą ważność: 
•  zezwolenie na zbieranie odpadów,
•  zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
•  decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwiet-

nia 2001 r. o  odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Do 22 stycznia 2016 r. (włącznie) posiadacze decyzji wydanych na podstawie starej 

ustawy o odpadach powinni uzyskać nowe decyzje z zakresu gospodarowania odpadami. 
Podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, które nie dostosują 
się do wymagań ustawy o odpadach i nie uzyskają w tym terminie odpowiedniego zezwo-
lenia, będą traktowane jako prowadzące działalność niezgodnie z przepisami prawa - bez 
wymaganego zezwolenia.

Posiadacze decyzji administracyjnych wydanych na podstawie starej ustawy o odpa-
dach powinni niezwłocznie złożyć wnioski o wydanie nowych decyzji z zakresu gospo-
darowania odpadami.

Gospodarka odpadami 
– konieczne nowe zezwolenia
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PAMAS - Piotr Matyszok
Zakład Przetwórstwa Mięsnego

www.pamas.pl

Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością dziś wraz z Państwem składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji okrągłych urodzin aż siedmiorgu 

mieszkańcom naszego powiatu. Sześcioro Jubilatów w ostatnim czasie skończyło 90 lat, a Pani Anna Sznura aż 95! 

Pani Anna Sznura, mieszkając w Płużnicy Wielkiej, 19 listopada br. 
obchodziła 95. rocznicę urodzin. Gratulacje i życzenia w imieniu władz i 
społeczności Powiatu Strzeleckiego złożył starosta Józef Swaczyna.

Pan Paweł Bugiel, mieszkaniec Warmątowic, jubileusz 90-lecia 
świętował 9 grudnia br. W tym dniu odwiedził Go z okolicznościowym 
koszem upominkowym i gratulacjami Waldemar Gaida, członek Zarządu 
Powiatu.

Pani Cecylia Pecnik, mieszkająca w Zalesiu Śląskim 90. urodziny 
obchodziła 22 listopada br. Z upominkiem i życzeniami pospieszył do 
jubilatki wicestarosta Janusz Żyłka.

Pani Anna Kozłowska, mieszkanka Zawadzkiego, jubileusz 90-lecia 
urodzin świętowała 15 grudnia br. Z życzeniami, gratulacjami Jubilatkę 
odwiedził w dniu urodzin wicestarosta Janusz Żyłka.

Pani Maria Ignacek, mieszkająca w Sieroniowicach, jubileusz 90. 
rocznicy urodzin obchodziła 1 grudnia br. W dniu jubileuszu życzenia i 
upominek przekazał jej wicestarosta Janusz Żyłka.

Pani Anna Świerczyńska, mieszkanka Staniszcz Wielkich, 90. uro-
dziny świętowała 2 grudnia br. Gratulacje i urodzinowy upominek przeka-
zał Jej wicestarosta Janusz Żyłka.

Pani Maria Melich, mieszkająca w Ujeździe, 90. rocznicę urodzin 
świętowała 5 grudnia br. W dniu jubileuszu z życzeniami i upominkiem 
pospieszył do jubilatki wicestarosta Janusz Żyłka.


