
Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

Podczas powiatowej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 24 października br., 
wielu nauczycieli ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki otrzymało Nagrody Starosty Strzeleckiego. Są to:

dr Arkadiusza Barona – nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem, Edytę Bem – nauczycielkę religii, wiedzy o społeczeństwie w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, Romana Bema – nauczyciela wychowania fizycznego oraz przysposobienia do pracy w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłu-
bie, Wiesława Bielę – nauczyciela wychowania fizycznego w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie, Joannę Drabik – nauczycielkę przedmiotów branży ekonomicznej w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, Beatę Gratzke – nauczycielkę geografii i bibliotekarza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem, Ewę Hajduk – nauczycielkę biologii 
w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy, Halinę Kajsturę - dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, Adriannę Kraik – wicedyrektor Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, Ewę Markowską-Neldner – nauczycielkę przysposobienia do pracy i zajęć rewalidacyjnych w Zespole Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy 
Społecznej w Zawadzkiem, Annę Sławską – pedagoga  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich, Mirosławę Stańczak – wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Strzelcach Opolskich, Katarzynę Uchańską-Łukasik – nauczycielkę fizyki i informatyki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, Zdzisława Żuchowskiego 
– dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem. 

Więcej o święcie edukacji na str. 4

Starosta Strzelecki i Burmistrz Strzelec Opolskich zapraszają 
wszystkich mieszkańców naszego powiatu na obchody Dnia Nie-
podległości 11 listopada.

- Chętnych do pieniędzy z tego 
programu było wielu – zarówno sa-
morządów gminnych, jak i powiato-
wych. Na wstępnej liście rankingowej 
znalazło się 19 wniosków zgłoszo-
nych właśnie przez powiaty, ale to 

Dostaniemy dofinansowanie na drogi! 
Będą gotowe w przyszłym roku

Konkretnie – dwie. Pierwsza inwestycja to odcinek drogi Strzel-
ce Opolskie – Dolna, druga - ul. Zakładowa w Strzelcach Opolskich. 
Wszystko dzięki dobrze przygotowanym wnioskom o dofinansowa-
nie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019.

nasze dwa wnioski zostały sklasyfi-
kowane bardzo wysoko – na drugiej 
i szóstej pozycji, a więc na pewno te 
inwestycje będą realizowane – cieszy 
się wicestarosta Janusz Żyłka. – Na 
drugim miejscu, z 28,6 punktami 

został sklasyfikowany projekt pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej 1805 
O Strzelce Opolskie - Leśnica – Kę-
dzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce 
Opolskie – Dolna – Etap 2 – droga na 
terenie gminy Leśnica”. Cztery oczka 
niżej znalazł się nasz drugi wniosek  
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach 
Opolskich”.

dok. na str. 2

Święto 11 Listopada

godz.  8.45 zbiórka uczestników uroczystości przed Ratuszem

godz.  8.50 przemarsz pocztów sztandarowych i gości do kościoła 
pw. Św. Wawrzyńca

godz.  9.00 uroczysta Msza Święta 

godz.  10.15 uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem Ofiarom 
Wojen i Przemocy
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- Inwestycja w Dolnej oznacza – 
mówi wicestarosta Żyłka – że droga 
zostanie zmodernizowana na długości 
1,98 km. Koszt całego zadania opie-
wa na ponad 2,36 mln złotych, ale 
Powiat Strzelecki poniesie tylko 50 
proc. kosztów, druga połowa zosta-
nie sfinansowana z budżetu państwa. 
Podobnie jest przy drugim wniosku 
– przebudowie ulicy Zakładowej w 
Strzelcach. Koszt całej inwestycji to 
blisko 3,68 mln złotych, ale Powiat 

Dostaniemy dofinansowanie na drogi! 

W sobotę, 19 listopada, Wydział Komunikacji i Transportu na stanowiskach związanych z rejestracją pojazdów 
oraz kasa będą czynne w godzinach od 9:00 do 13:00.

SPROSTOWANIE

Serdecznie przepraszam Pana Ericha Strzalka z Rożniątowa, jednego z laureatów naszego 
konkursu „Znam Powiat Strzelecki” za pomyłkę w jego nazwisku i nazwie miejscowości, 
z której pochodzi.

Marta Górka

Strzelecki pokrywa połowę kosztów 
przebudowy drogi na odcinku ponad 
1,27 km.

- Inwestycja w Dolnej powinna 
rozpocząć się w marcu przyszłe-
go roku, a termin jej zakończenia 
planowany jest na wrzesień 2017. 
Planowany zakres prac obejmu-
je wykonanie nowej podbudowy w 
miejscach poszerzenia drogi oraz 
wzmocnienie konstrukcji jezdni oraz 
wykonanie nowej nawierzchni bitu-
micznej. Przebudowane będą także 
dwa skrzyżowania. Zaplanowano też 
wyrównanie i wyprofilowanie pobo-
czy gruntowych o szerokości 1,0 m, 
wyprofilowanie i oczyszczenie ro-
wów, utwardzenie zjazdów. Zastoso-
wane zostanie aktywne oznakowanie 
przejścia dla pieszych oraz zostanie 
wykonany azyl pomiędzy jezdnią a 
przystankiem. Przebudowany zosta-
nie również jeden przystanek auto-
busowy. Gmina Leśnica, która będzie 
partnerem w tej inwestycji, przebudu-
je zatokę autobusową z peronem przy 
drodze i w obrębie skrzyżowania z 
drogą 1412 O. Dziś wzdłuż drogi nie 

ma chodników – powstaną na długoś-
ci 299 metrów. 

- Druga inwestycja – przebudowa 
ulicy Zakładowej – planowana jest w 
terminie: czerwiec 2017, a zakończe-
nie prac - do końca września 2017. 
W ramach tego zadnia planujemy 
przystosowanie nawierzchni (a więc 
jej wzmocnienie i położenie takiego 
jej rodzaju, by była odporna na ko-
leinowanie) do zwiększonego ruchu 
pojazdów. 

- W ramach tej inwestycji przewi-
dujemy również wzmocnienie pobo-
czy, budowę na odcinku 93 m chod-
ników o szerokości 2 metrów oraz 
odwodnienie jezdni przez dwustronne 
rowy przydrożne. W celu ochrony po-
bliskich zabudowań przed nadmier-
nym hałasem wynikającym z ruchu 
pojazdów, planowany jest montaż 
122 m ekranów akustycznych – w tej 
chwili ich tam nie ma wcale. Nie ma 
tez przejścia dla pieszych. Powstanie 
więc jedno, z aktywnym oznakowa-
niem.  – mówi wicestarosta.

Marta Górka

dok. ze str 1

Policjanci zakończyli akcję 
„Znicz 2016”, która w tym roku trwa-
ła, aż 6 dni, a zaczęła się 31 paździer-
nika. W tym czasie na drogach powia-
tu strzeleckiego doszło do 16 kolizji 
drogowych i w jednej z nich jedna 
osoba została ranna, ale na szczęście 
nie doszło do żadnego wypadku. 

Przez 6 dni 149 policjantów na te-
renie całego naszego powiatu czuwali 
nad bezpieczeństwem tych, którzy 
podróżowali w miejsca spoczynku 
swoich bliskich. Policjanci zwraca-
li szczególną uwagę na prędkość, z 
jaką poruszali się kierowcy. Kontro-
lowali także trzeźwość kierowców i 
stan techniczny samochodów. Każda 
kontrola drogowa wiązała się również 

- Przyjedzie jak od lat, za to w 
przeddzień swojego święta, 10 listo-
pada – mówi Edyta Bem, nauczyciel 
w CKZiU, czyli szkoły, która od lat 
wspólnie ze strzeleckim DKF i pa-
rafią św. Wawrzyńca pielęgnuje tę 
tradycję, znaną od wieków na Śląsku 
Opolskim.

- Już podczas mszy szkolnej (o 
godz. 16.30) pojawi się św. Marcin 
w kościele, będzie też krótki filmik 
przypominający postać i czyny świę-
tego. Marcin dojedzie do ogrodu ple-
banijnego, by następnie przedstawić 
scenę dzielenia się swym płaszczem z 
żebrakiem. To świadectwo jego miło-
sierdzia, ale to przeszłość, musi więc 
nastąpić odniesienie do współczesno-
ści i miłosierdzia dzisiaj. Tego podjęły 

„Kobiety zmieniają polską wieś” w Centrum Wystawienniczo-Kongreso-
wym w Opolu 24 października br. odbył się kongres z okazji jubileuszu 150-le-
cia działalności kół gospodyń wiejskich. Koła częstowały zgromadzonych 
śląskimi i kresowymi przysmakami, chwaliły się swoimi wyrobami rękodziel-
niczymi, jednym słowem - tym, co mają najlepszego. Panie z KGW w Krośni-
cy zaprezentowały gościom swoją koronę, która na dożynkach wojewódzkich 
zajęła III miejsce.

Sześć kół otrzymało odznaki honorowe „Za Zasługi dla Województwa 
Opolskiego”, a wśród nich - również Koło Gospodyń Wiejskich z Krośnicy. 

- Właściwie dziś to Stowarzyszenie - uzupełnia Krystyna Richter, prezeska 
Koła, istniejącego w tej wsi od 1974 roku. I ciągle prężnie funkcjonującego, co 
ważniejsze od długiej historii. 

Koło liczy 85 członków. Nic więc dziwnego, że zarząd jest 10-osobowy. 
Zastępcą prezeski jest Anna Kotyrba, skarbnikiem - Urszula Sklorz, członkami 
zaś: Edyta Zettelmann, Gertruda Piątkowski, Jolanta Staś, Barbara Polok, Anie-
la Princ, Urszula Nieświec, Bronisława Piegza.

Gdy pyta się 
himalaistów, po co 
wspinają się na góry, 
często pada odpo-
wiedź: bo są. Podob-
ną w stylu słyszę, 
gdy pytam, co skła-
nia wszystkich człon-
ków koła z Krośnicy.

- Lubimy być ra-
zem, pracować spo-
łecznie. Widzimy, że 
w naszej miejscowo-
ści ciągle jest coś do 
roboty. Skoro jest - to 

Koło Gospodyń Wiejskich 
z Krośnicy - zasłużone!

Święty Marcin przyjedzie

się uczennice z CKZiU, które wcześniej przy ognisku będą tańczyć belgijkę. 
Przy ognisku również będą rozdzielane rogale świętomarcińskie (ich przygo-
towaniem zajmuje się DFK, podobnie jak koncertem Heimatmelodie), a potem 
wspólna zabawa.  Nie ma to, jak bawić się razem! Przy ognisku, w parafialnym 
ogrodzie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, bo święty Marcin pojawia się tylko raz 
w roku - dodaje Sabina Miś, również nauczycielka w CKZiU.

Strzeleccy policjanci wspólnie z 
funkcjonariuszami Inspekcji Trans-
portu Drogowego przeprowadzili 
działania kontrolne, ukierunkowane 
na autobusy przewożące dzieci do 
szkół na terenie powiatu strzeleckie-
go - by zapewnić im bezpieczną po-
dróż z domu do szkoły i z powrotem. 
Przeprowadzono kontrolę 12 pojaz-
dów. 

ze sprawdzeniem, czy jadący używają 
pasów bezpieczeństwa i czy dzieci są 
przewożone w fotelikach. Działania 
Policji oraz innych służb polegały 
głównie na zapewnieniu płynnego i 
bezpiecznego przejazdu w rejonach 
cmentarzy oraz na głównych ciągach 
komunikacyjnych. Funkcjonariusze 
informowali o możliwości dojazdu 
do parkingów oraz o występujących 
utrudnieniach w ruchu drogowym.

Funkcjonariusze zatrzymali 10 
rowerzystów pojazdem pod wpły-
wem alkoholu. To efekt tych kilku-
dniowych działań na terenie naszego 
powiatu. Dwóch nieodpowiedzial-
nych kierowców straciło również pra-
wa jazdy za zbyt „ciężką nogę”. 

Strzeleccy policjanci podsumowali akcję „Znicz 2016”

Policja informuje

Kontrole autobusów szkolnych
***

Głównym celem było ujawnia-
nie i eliminowanie nieprawidłowości 
związanych z wykonywaniem trans-
portu drogowego osób. W czasie 
prowadzonych działań mundurowi 
szczególną uwagę zwracali na stan 
techniczny pojazdów, a także czas 
pracy oraz stan trzeźwości kierują-
cych.

Na szczęście nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

robimy. Nie tylko Koło tak mocno się 
angażuje w sprawy wsi. Przecież w 
przygotowaniu dożynek uczestniczy 
ze sto albo i więcej osób! - mówi Kry-
styna Richter.Starosta Józef Swaczyna gratulacje krośniczankom  

przekazywał jeszcze w Centrum Kongresowym

Opolski Hipokrates wybrany
Czytelnicy NTO wybrali najlepszych lekarzy i najlepsze szpitale roku 2016. 

Miło nam poinformować że, Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w 
Strzelcach Opolskich wśród 19 zgłoszonych szpitali zajął IV miejsce!. 

Dr n. med. Jarosław Mijas, pracujący w tej placówce zajął II miejsce wśród 
pediatrów. Ewa Kasprzyk-Michali, strzelecki okulista, zajęła I miejsce wśród 
okulistów, a Dariusz Parkitny III miejsce wśród stomatologów w województwie 
opolskim.
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O F E R T Y   P R A C Y

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
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SPEDYTOR STRZELCE OPOLSKIE -  znajomość j. niemieckiego, mile widziana j. angielskiego
  -  mile widziane doświadczenie
PRACOWNIK BIUROWY  ŻĘDOWICE -  wykształcenie średnie, - znajomość komputera
KSIĘGOWA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie lub wyższe, 
  -  obsługa komputera, programów księgowych, programu 

Płatnik, - min. 2 lata doświadczenia w księgowości
PRACOWNIK BIUROWY ZAWADZKIE -  wykształcenie wyższe
/ AYSTENTKA ZARZĄDU  -  dobra znajomość obsługa komputera
  -  dobra znajomość j. niemieckiego
SPECJALISTA DS. REKLAMY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe, - min. rok doświadczenia
  -  biegła znajomość j. niemieckiego, 
  -   znajomość j. angielskiego
TECHNOLOG - PRACOWNIK GRODZISKO -   wykształcenie wyższe, - obsługa komputera 
BIUROWY   -  AUTO CAD, - dobra znajomość j. niemieckiego
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE
KELNER STRZELCE OPOLSKIE -  książeczka sanepidowska
KELNER- BARMAN KAMIEŃ ŚLĄSKI -  wykształcenie zawodowe, - obsługa kasy fiskalnej
  -  aktualne badania lekarskie
KUCHARZ- KELNER IZBICKO -  doświadczenie 
KELNER - BARMAN STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zaw., - mile widziane doświadczenie
  -  znajomość j. obcego
PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE -  obsługa komputera, - mile widziane doświadczenie
POMOCNIK DEKARZA WG ZLECEŃ -  wykształcenie min. zawodowe
 WIERCHLESIE /  -  mile widziane doświadczenie 
MURARZ  NIEZDROWICE /  -  wykształcenie zasadnicze zawodowe                   
 WG ZLECEŃ -  doświadczenie przy pracach murarskich
MALARZ - OCIEPLENIOWIEC JEMIELNICA / -  wykształcenie zawodowe 
 WG ZLECEŃ -  mile widziane prawo jazdy kat. B
  -  doświadczenie
POMOCNIK DEKARZA POZNOWICE / -  wykształcenie zawodowe 
 WG ZLECEŃ -  mile widziane pr. jazdy kat. B i badania wysokościowe
  -  mile widziane dośw. jako dekarz lub pomocnik dekarza
LAKIERNIK / SUCHA -  doświadczenie
POMOCNIK LAKIERNIKA
MECHANIK SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe mechaniczne
  -  prawo jazdy kat. B, - mile widziane doświadczanie
POMOCNIK LAKIERNIKA / LEŚNICA -  doświadczenie
LAKIERNIKA
KIEROWCA - PILOT STRZELCE OPOLSKIE/ -  prawo jazdy kat. B
 TRANSPORT -  mile widziana znajomość j. niemieckiego
  MIĘDZYNARODOWY
KIEROWCA C+E TRANSPORT -  prawo jazdy C+E 
 MIĘDZYNARODOWY -  kurs na przewóz rzeczy, - badania 
KIEROWCA C+E KRAJOWY -  prawo jazdy C+E, - mile widziane HDS
  -  karta kierowcy, - mile widziane doświadczenie 
ŚLUSARZ / TOKARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, 
  -  mile widziane doświadczenie
TOKARZ W METALU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  kilkuletnie doświadczenie na stanowisku tokarza
ŚLUSARZ IZBICKO -  wymagane dośw. w pracy przy stali nierdzewnej
SPAWACZ METODĄ MIG/MAG ZAWADZKIE -  wykształcenie zawodowe
  -  czytanie rysunku technicznego
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO OLSZOWA -   możliwość przeszkolenia na terenie zakładu pracy
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO STRZELCE OPOLSKIE / 
 WG ZLECEŃ
OPERATOR ŻURAWIA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe
  -  upr. II ż, - min. rok doświadczenia
OPERATOR EKSTRUDA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe
  -  doświadczenie w branży Automotive na stanowisku ope-

ratora lub ustawiacza
  -   komunikatywna znajomość j. niemieckiego
TAPICER MEBLOWY OLSZOWA -  wykształcenie zawodowe
  -  mile widziane doświadczenie
KROJCZY OLSZOWA -  wykształcenie zawodowe
  -  mile widziane doświadczenie
  -  umiejętność trasowania i krojenia skór tapicerskich
MONTER INSTALACJI  BŁOTNICA STRZELECKA -  wykształcenie min. zawodowe
GRZEWCZYCH, SANITARNYCH / WG ZLECEŃ -  prawo jazdy  kat. B
I WENTYLACJI  -  mile widziane uprawnienia spawalnicze
POMOCNIK HYDRAULIKA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat. B
FRYZJER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe kierunkowe
KOSMETYCZKA  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie kosmetyczne lub wyższe
  -  mile widziane doświadczenie

Niemiecki lub angielski. A najlepiej oba. W każdym razie każda osoba z 
wyższym wykształceniem, szukająca pracy biurowej, powinna posługiwać 
się perfect obcym językiem. Nie wystarczy w CV wpisać, że zna się jakiś 
język. Trzeba znać go biegle. A to pracodawca zweryfikuje już podczas 
pierwszego kontaktu, zaczynając rozmowę np. po angielsku. Tak jest w 
naszym powiecie w większości firm z kapitałem zagranicznym, np. w MU-
BEI, Intersilesii McBride, w FM Logistic, w firmach eksportujących swoje 
wyroby zagranicę lub prowadzących spedycję międzynarodową.  W tych 
firmach przydałoby się jeszcze doświadczenie zawodowe. 

- Bezrobocie nadal jest w naszym powiecie niskie, ale po okresie wakacyj-
nym, kiedy absolwenci szkół wrócili z wakacji, kiedy skończyły się prace sezo-
nowe, nieco wzrosło – ocenia Norbert Jaskóła, dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Strzelcach Opolskich. W stosunku do końca sierpnia – o 4 osoby, a do 
końca września br. o 19 osób. Jednakże w stosunku do października 2015 roku 
osób bezrobotnych jest o 185 mniej.

- Komu najtrudniej znaleźć pracę?
- Trzeba zacząć od ogólnej uwagi: w naszym powiecie rzadko pojawiają się 

oferty pracy biurowej dla osób z wyższym wykształceniem. Najtrudniej o pracę 
w zawodzie wyuczonym osobom, które skończyły kierunki humanistyczne, np. 
pedagogom, prawnikom, absolwentom zarządzania – choć widać, że ten kieru-
nek wybiera coraz mniej studentów, ale też ekonomistom. Kiedyś ich brakowa-
ło ale w ostatnich latach absolwentów tego kierunku pojawiło się bardzo dużo. 
Prawnicy muszą zadbać sami o siebie. Bez aplikacji łatwo nie znajdą miejsca 
zatrudnienia, a dostać się na aplikację do kancelarii wcale nie jest łatwo. Dlate-
go dwa wnioski o dotacje na uruchomienie własnych kancelarii porad prawnych 
zostały przez nasza komisję rozpatrzone pozytywnie. Natomiast do wniosków 
związanych z dotacjami na uruchomienie firm budowlanych komisja podchodzi 
raczej ostrożnie – firm o takim profilu na naszym terenie nie przybywa, mimo 
wcześniejszych udzielonych dotacji. Oznacza to, że ich właściciele utrzymują 
się na rynku przez wymagany umową o dotację okres, ale potem – firmy likwi-
dują.

- Komu najłatwiej znaleźć pracę?
- Absolwentom informatyki, kierunku budowa maszyn czy budownictwo. 

Nawet jeśli osoby z takim wykształceniem zarejestrują się jako bezrobotne, to w 
rejestrze znajdują się tylko przejściowo, bo pracę znajdą raczej bez problemów. 
Nie będą ich mieli również absolwenci szkół średnich kształcących w zawo-
dach, zwłaszcza mechanik, elektronik czy elektryk. Ale już z tytułami technika 
ekonomisty lub technika obsługi ruchu turystycznego zatrudnienie znaleźć trud-
niej, chyba że zdecydują się na przekwalifikowanie.

- Niskie bezrobocie oznacza, ze u nas praca szuka człowieka, a nie czło-
wiek pracy? I jak to przekłada się na oczekiwania pracowników, przede 
wszystkim w wysokości płac – oferowane są wyższe niż wcześniej? A może 
pracodawcy wabią dodatkowymi bonusami?

-Przyjmujemy co miesiąc około trzystu ofert pracy. Płace w nich oferowa-
ne są niewiele wyższe niż płaca minimalna. Pracodawcy wpisują w umowach 
o pracę dodatkowe wynagrodzenie w postaci premii, jednak gdy dochodzi do 
konkretnej wypłaty, to nie zawsze ta premia satysfakcjonuje pracownika. Gene-
ralnie w ofertach przyjmowanych w urzędzie pracy, nie zauważamy większe-
go wzrostu proponowanych wynagrodzeń. Są również do nas zgłaszane ofer-
ty lepiej płatne, ale dotyczą one np. pracy w charakterze kierowcy na trasach 
międzynarodowych lub fachowców z doświadczeniem: operatorów obrabiarek 
sterowanych numerycznie, czy spawaczy.     

 

Języki to podstawa

ŚWIADECTWA  ZDROWIA  DLA  ŚWIŃ

WAŻNA  INFORMACJA 
DLA  HODOWCÓW  TRZODY  CHLEWNEJ

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Opolskich informuje, że  27 paź-
dziernika 2016 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 25 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków 
podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (D. U. 
poz. 1770). Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem  04 listopada 2016.

W ww. rozporządzeniu: 
„Nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do miejsca położone-
go na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione 
przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń 
przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych 
świń”

Tym samym z dniem 4 listopada 2016 r. zostaje wprowadzony nakaz 
zaopatrywania wszystkich przesyłek świń, w tym do uboju, w świa-
dectwa zdrowia wystawiane przez urzędowego lekarza weterynarii.

Opłatę za wystawienie świadectwa zdrowia ponosi hodowca.
Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii upoważnionych przez Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Strzelcach Opolskich do wystawiania świadectw zdro-
wia: 
lek. wet. Teodor Olszewski – tel. 691 723 525, 
lek. wet. Jakub Kwasik – tel. 601 476 579, 
lek. wet. Marek Siejek – tel. 602 495 716

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Opolskich 
dr n. wet. Antoni Krupnik

OGŁOSZENIE
Zarządu Powiatu Strzeleckiego

z dnia  2  listopada  2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Działając na podstawie art. 35 ust.1. i ust. 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2015 r. poz. 
1774) Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłasza, że z zasobu nieruchomości powiatowych przeznaczono do sprzedaży nieruchomość:

położenie nieruchomości
przeznaczenie w planie

zagospodarowania 
przestrzennego

cena nieruchomości

Zawadzkie
ul. Opolska nr 2
karta mapy 2
działki nr: 370/2, 416/1, 416/7
o  łącznej powierzchni 3,1178 ha
zabudowana
Księga wieczysta nr   
OP1S/00009494/8

tereny usług oświaty,

działka nr 370/2 i część 
działki nr 416/1   to  
teren układu komunika-
cyjnego, ulica Opolska

2 489 690,00 zł 

Osoby, którym przysługuje pierw-
szeństwo w nabyciu nieruchomości, 
mogą złożyć wniosek w  Starostwie 
Strzeleckim o jej nabycie, na pod-
stawie art. 34 ust.1, pkt 1. i pkt 2. 
wymienionej na wstępie ustawy,  w 
ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia 
wykazu.
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Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej
W dniu 24 października br. odbyła się powiatowa uroczystość związana z Dniem Edukacji Narodowej. W Powiatowym Centrum Kultury w Strzel-
cach Opolskich zebrali się nie tylko nauczyciele, ale i uczniowie, bo choć w dniu, który dawniej zwano Dniem Nauczyciela, nagradza się pedago-
gów i wychowawców, to w tym roku nagrodzono również grono uczniów. To „Młodzi Nieprzeciętni”, a w ramach tego programu firma Kronospan 
postanowiła uhonorować osiągnięcia dawniejszych uczniów, a dziś absolwentów naszych szkół. Z kolei w wystąpieniach przedstawicieli władz 
Powiatu Strzeleckiego, jako organu prowadzącego, nie mogło zabraknąć nie tylko gratulacji, ale i odniesienia do całej sytuacji w oświacie, zwłasz-
cza w aspekcie wprowadzanych przez MEN zmian - zarówno w systemie oświaty, jak i zmianach programów nauczania.  Zaproszeni goście mieli 
również okazję zobaczyć krótki film na temat Komisji Edukacji Narodowej oraz wysłuchać występów muzycznych uczniów  Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich.

Po uroczystym wręczeniu nagród dla nauczycieli z okazji DEN, głos zabrała Pani Anna Wyćwicz, Human Resources 
Manager w firmie KRONOSPAN, która uhonorowała wyróżniających się absolwentów szkół tabletami w ramach progra-
mu „Młodzi Nieprzeciętni”. Tablety firmy KRONOSPAN otrzymali: Wiktoria Breguła, absolwentka Publicznego Gim-
nazjum Dwujęzycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, Anna Wacławczyk, absolwentka 
Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, Artur Szafra-
niec, absolwent Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, 
Maria Suhs, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, 
Adrian Smieszkoł absolwent Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem, Monika Wacholc absolwentka Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

Waldemar Gaida, członek Zarządu Powiatu, 
w swoim wystąpieniu nawiązał nie tylko do 
Dnia Edukacji Narodowej, gratulując osiąg-
nięć pedagogicznych całemu zgromadzone-
mu na sali gronu i życząc sukcesów w dalszej 
pracy, ale i do zmian, które całą oświatę cze-
kają już wkrótce. A te będą, zgodnie z zapo-
wiedziami rządu, niemałe. Dlatego, oprócz 
zdrowia życzył nauczycielom wytrwałości, 
cierpliwości, ale przede wszystkim pasji, 
którą mogliby przekazać swoim uczniom i 
wychowankom. 
Nawiązując do zmian w systemie oświaty 
stwierdził, że przy planowej reorganizacji 
szkolnictwa szkoły podlegające Powiatowi 
Strzeleckiemu nie będą likwidowane, jednak 
nie unikną reorganizacji.

Pani Halina Kajstura, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Strzelcach Opolskich - za otrzymanie Brązowego Krzyża Zasługi oraz 
Medalu Komisji Edukacji Narodowej. 
Pani Joanna Drabik, nauczycielka Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego  w Strzelcach Opolskich - za otrzymanie Medalu Komisji Edukacji 
Narodowej. 
Pani Irena Niewęgłowska, pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Strzelcach Opolskich za otrzymanie nagrody Opolskiego Kuratora Oświaty.

Nie tylko Nagrody 
Starosty Strzele-
ckiego wręczano 
podczas październi-
kowej uroczystości. 
Nieco wcześniej, na 
uroczystości o ran-
dze wojewódzkiej, 
niektórzy nauczy-
ciele odebrali resor-
towe wyróżnienia. 
Z tej okazji kwiaty 
i gratulacje odebrali 
ich też na powiato-
wej uroczystości.

Wszyscy dyrektorzy placówek oświatowych, dla których Powiat Strzelecki jest organem prowadzącym, otrzymali kwia-
ty. Dostali je również pracownicy Wydziału Edukacji w strzeleckim starostwie.

Nasze Gimnazjum Dwujęzyczne to „szkoła sukcesu”

Jak uczy nasze gimnazjum dwujęzyczne? Odpowiedź może być jedna: bar-
dzo dobrze. Opublikowano właśnie najnowsze dane dotyczące wyników egza-
minów gimnazjalnych za trzyletni okres.

Skrót EWD chyba już nie jest dla nikogo tajemnicą: to Edukacyjna Wartość 

Dodana. Obrazująca, o czym pisaliśmy już na naszych łamach, co tak naprawdę 
dzieje się z uczniem, który trafia do danej szkoły. Wspiera jego pasje i zainte-
resowania, pomaga mu w trudnościach, czy raczej marnuje jego zdolności, nie 
zachęcając go do nauki? 

Każda z ćwiartek płaszczyzny 
dzielonej przez osie współrzędnych, 
ma swoją nazwę. Lewa dolna to 
„szkoła wymagająca pomocy”. Prawa 
dolna to „szkoła niewykorzystanych 
możliwości”. Górna lewa to „szkołą 
wspierająca”, a prawa - „szkoła suk-
cesu”.

Wyniki egzaminów gimnazjal-
nych (takie graficzne pozycjonowanie 
szkół, oparte na danych statystycz-
nych) czyni się również w odniesie-
niu do liceów. 

Dane roczne pokazują wynik 
szkoły w danym momencie, dane 
trzyletnie - pracę długofalową. 

Nasze Publiczne Gimnazjum 
Dwujęzyczne jest cały czas „szkołą 
sukcesu” - jego pozycja wyraźnie to 
uwidacznia. Zwłaszcza w odniesieniu 
do wyników województwa i gminy; 
te dane również widać na diagramach.

Tych gimnazjalnych zestawień 
niedługo już nie będzie - w nowym 
systemie oświaty ten typ szkoły zni-
ka.
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W styczniu tego roku rozpisano 
XIX edycję konkursu Ośrodka „Kar-
ta”. Nie mogło nas tam zabraknąć 
- czujemy ten konkurs („Historia Bli-
ska”), mamy sukcesy i doświadcze-
nie. Tym razem dwa zespoły zdecy-
dowały się na opracowanie lokalnych 
wątków Historii Bliskiej, ale tak w 
istocie to i Wielkiej...  

Zespół w składzie: Nina Augu-
styniak, Wiktoria Saternus, Szymon 
Kochanek i Maksymilian Polis opra-
cował temat: „Śladami pracy przymu-
sowej w Zawadzkiem”. Uczniowie 
próbowali przybliżyć sobie i pośred-
nio nam wszystkim odległą już nieco 
historię obozu jenieckiego, jaki istniał 
przy naszej hucie w latach II wojny 
światowej. Temat jest bardzo trudny 
– istniejące resztki obozu, zawod-
na ludzka pamięć oraz wzmianki w 
książce Lubosa (Zawadzkie. Miasto w 
rozwoju, 1969) i Rajmana (Zawadz-
kie. Historia i współczesność, 1990) 
nie wyczerpywały uczniowskiej cie-
kawości. Okazało się, że i najbliższe 
archiwa nie posiadają wielu informa-
cji na ten temat. Podobnie i Centralne 
Muzeum Jeńców Wojennych w Łam-
binowicach – niby coś mają (miejsca-
mi nawet sporo), ale nie jest to mate-

riał zebrany pod kątem interesującym 
nas tutaj, w Zawadzkiem. W efekcie 
powstała praca, która z pewnością te-
matu nie wyczerpuje, ale go uściśla, 
porządkuje w jakiś sposób. I …, co 
było chyba najważniejsze, łączy in-
formacje z opracowań i archiwaliów 
z obrazem. Pozwala to obejrzeć miej-
sce i usłyszeć o jego przeszłości na 
przygotowanym filmie. 

Drugi zespół w składzie: Helena 
Wajrauch, Kamila Orłowska, Kamil 
Opas, chciał czegoś więcej dowie-
dzieć się o jednym z patronów ulic z 
Zawadzkiego, Michale Ziai. Michał 
wspominany jest we wzmiankowa-
nym dziele Lubosa i tam opisana jest 
jego historia. Na jego temat pisała 
też prasa dawniej, a ostatnio kato-
wicka dziennikarka Grażyna Kuźnik 
w Dzienniku Zachodnim. Ślązak i 
Polak Michał Ziaja zasłynął wciele-
niem  w życie swojej przysięgi, że 
nigdy więcej (po służbie w okopach 
I wojny światowej) nie będzie służył 
w niemieckim mundurze. Po powro-
cie z frontu w 1918 roku zaangażował 
się w działalność polską na terenie 
Zawadzkiego (polityka, konspiracja, 
III powstanie śląskie). Późniejsze 
losy sprawiły jednak, że znowu mu-

siał przywdziać mundur w kolorze 
Feldgrau. Tym razem Michał  zde-
zerterował. Pochwycony i osądzony, 
został ścięty na gilotynie w więzieniu 
Brandenburg-Havell, w lutym 1941 
roku. Tak w telegraficznym skrócie 
wyglądały losy Michała. Miłosny wą-
tek w tej historii dodatkowo fascyno-
wał członków zespołu uczniowskiego 
i miał spory wpływ na podjęcie tego 
tematu. W efekcie powstała dość cie-
kawa praca. Oczywiście, jak zwykle 
niepełna, ale w pewien sposób uzu-
pełniająca znane informacje i, po-
dobnie jak w przypadku pierwszego 
tematu, pokazująca rzecz i mówiąca o 
niej – krótki film. Przy realizacji po-
mocne były dane z dostępnej literatu-
ry, informacje od rodziny oraz źródła 
dostępne w Niemczech. Tamtejsze 
państwowe placówki zajmujące się 
dokumentowaniem i upamiętnianiem 
zbrodni hitlerowskich (a jest takich 
w Niemczech bardzo dużo!) prze-
słały nam wiele istotnych informacji 
związanych z procesem i egzekucją 
Michała Ziai. 

Obydwie prace zostały zauwa-
żone przez Jury i wysoko ocenione. 
Praca o jeńca wojennych zdobyła 
II miejsce. Natomiast opracowanie 

o Michale Ziai przyniosło autorom 
miejsce najwyższe, ex aequo z druży-
ną z Orli (woj. podlaskie). 

Strasznie się cieszymy ze zwy-
cięstwa. Gratulujemy uczniom. Na 
mapie konkursowej Karty znaczymy 
coraz więcej... Sama mapa, uroczy-
stość rozdania nagród oraz nagrodzo-
ne prace są do obejrzenia w interne-
cie. Dla ciekawych podajemy linki do 
tych materiałów. 

Gala wręczenia tegorocznych 
nagród jest do obejrzenia pod lin-

kiem: https://www.youtube.com/
watch?v=DldyyfBJPBg W tym mate-
riale można się przekonać, że udział 
w konkursie jest bardzo opłacalny;).

 Natomiast wszystkie na-
grodzone prace pod następującym 
(tegoroczne dostępne będą za kilka 
dni):

http://historiabliska.pl/final.php 
Tutaj, klikając w symbole nagród, 
można obejrzeć lub przeczytać wy-
różnione opracowania. 

Arkadiusz Baron

Adam Bogdon, uczeń klasy 3z 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Zawadzkiem, otrzymał 3 paździer-
nika 2016 r. nagrodę Marszałka Wo-
jewództwa Opolskiego za osiągnięcia 
sportowe w 2015 roku. W Mistrzo-
stwach Świata  Modeli Pływających  
- Węgry 2015 Adam zdobył dwa zło-
te i dwa brązowe medale. Serdecz-
nie gratulujemy naszemu mistrzowi 
osiągnięć i przyznanej mu nagrody!

Nawet bardzo dobry! Ale tylko 
ten produkowany przez firmę Ślą-
ski Bifej Krystiana Stasia. Wiedzą 
o tym wszyscy, którzy choć raz go 
spróbowali, a tych było wielu, bo po 
pierwsze – firma działa już trzeci rok, 
a po drugie - niejeden z uczestników 
Święta Chleba 2016 dostał go w pre-
zencie (lub jako nagrodę w naszym 
konkursie). 

Podobną opinię wyrazili też eks-
perci związani z branżą spożywczą, 
przyznając firmom z branży żywnoś-
ciowej certyfikaty. Wśród nagrodzo-
nych znalazł się właśnie  makaron ze 
Śląskiego Bifeju, któremu przyznano 
certyfikat „Produkt tradycyjny i re-
gionalny”.

Firma istnieje od trzech lat, jak 
wspomniano, ale skrzydła szeroko 
rozwija od dwóch, czyli od 2014 roku.

Gdy pytam, że te 8 jaj przypada 
na tonę makaronu – słyszę śmiech w 
odpowiedzi i sprostowanie: tylko na 
kilogram! 

- Podstawą dobrego finalnego 
produktu jest dobra receptura, w na-
szym przypadku obowiązkowym 
dodatkiem jest jeszcze dopowiedze-
nie „tradycyjna” i najlepsze jakoś-
ciowo składniki. Stosujemy więc 
mąkę (krupczatkę makaronową) ze 

ZSP Zawadzkie

Ale fajnie! Znowu „coś” ugraliśmy (wygraliśmy)!

Makaron 8-jajeczny to dobry produkt!
sprawdzonego młyna, jaja – wyłącz-
nie od kur z wolnego wybiegu, i też 
ze sprawdzonego i wypróbowanego 
źródła. I to nie z chowu klatkowego, 
ale z wolnego wybiegu. Sam przez 
lata zajmowałem się jajami, więc 
znam się na rzeczy i wiem, co należy 
kupić i od kogo. Nie znaczy to wcale, 
że od razu trafiliśmy na właściwych 
dostawców i że nie sprawdzamy ja-
kości cały czas – mówi Krystian Staś.

Makaron 8-jajeczny – nitka cien-
ka i średnia, czyli te przeznaczone 
głównie do rosołu oraz wstążki – to 
cały asortyment firmy. Za to produku-
je się go dużo – ok. 2 ton na miesiąc. 
Cała firma to przecież dwie osoby: 
właściciel i jego żona. Gdyby praca 
odbywała się ręcznie, makaron mu-
siałby kosztować co najmniej 70 zło-
tych – kogo byłoby stać na taki wy-
datek?! Produkcja musi odbywać się 
maszynowo. 

Je się również oczami – mówią 
szefowie kuchni, stąd ta dbałość o 
wygląd serwowanych przez nich po-
traw. Stosują się do tych wskazówek, 
Śląski Bifej również zatroszczył się o 
opakowania. To efekt wspólnej pracy 
nie tylko małżeństwa Stasiów, ale i 
brata właściciela i jego dziewczyny. 
W sumie uzyskali podkreślenie tra-

dycji i związki z regionem, gdzie pro-
dukt powstaje. W dodatku – żółciutki 
makaron (to efekt dodatku zdrowej 
kurkumy) widoczny jest zza okienka.

Gratuluję Krystianowi Stasiowi 
uzyskanego certyfikatu i życzę kolej-
nych laurów.

- Mam mnóstwo zaproszeń do 
różnego rodzaju konkursów, ale wy-
bieram tylko te rzetelne, w których 
znaczka czy certyfikatu się nie kupuje 
(udział w wielu konkursach wiąże się 
z finansowym wkładem poniesionym 
na „koszty uczestnictwa” – przyp. 
mg), ale zdobywa dzięki opinii nieza-
leżnych ekspertów – mówi Krystian 
Staś.

Jesienna dyskoteka
Tanecznie  było w czwartkowe 

popołudnie 20 października 2016r. 
w Zespole Szkół Specjalnych w 
Kadłubie. Jak co roku uczniowie i 
wychowankowie DPS bawili się do-
skonale na zorganizowanej przez p. 
Iwonę Mielcarz jesiennej dyskotece. 
Zabawa była udana, głośna muzyka 
rozbrzmiewała do późnych godzin, 
a do tanecznych pląsów dołączyli 
uczniowie Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego oraz Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących  ze  
Strzelec Opolskich wraz z opiekuna-
mi.  Młodzieży i ich opiekunom bar-
dzo serdecznie dziękujemy za przyję-
cie zaproszenia i wspólna zabawę. 

Wspaniała atmosfera panująca podczas zabawy, zaproszeni goście oraz ko-
lorowe światła sprawiły, że zabawa była najlepsza z możliwych.

Adam Bogdon 
z Nagrodą Marszałka

Nieferalna trzynastka, 
czyli zapraszamy Czytelników na spotkanie!

Będzie to spotkanie w przedświątecznej atmosferze, na początku grud-
nia. Będzie więc o magii Świąt Bożego Narodzenia i o zwyczajach. Bę-
dzie malowanie dużych bombek (szklanych) i będzie je można zabrać 
do domu! Będzie też wiele innych atrakcji. I konkursy z nagrodami!

Wystrzałowy piernik - to konkurs pierwszy, wyłącznie dla dorosłych 
mieszkańców naszego powiatu. Nagroda główna to duża paczka fajerwerków 
do odpalenia w Sylwestra. Właśnie dlatego w tym konkursie mogą wziąć udział 
wyłącznie dorośli. 
Zasady są proste: forma piernika dowolna, kształt również, dekoracje - ile po-
mysłów przyjdzie do głowy. Są jednak dwa warunki. Pierwszy - piernik nie 
może być mniejszy niż format A5 (kartka zeszytu), może być za to większy. Wa-
runek drugi - na grudniowe spotkanie twórca piernika przychodzi z jego przepi-
sem - przepis zostanie wykorzystany w przyszłorocznej książce pt. „Rozsmakuj 
się w powiecie strzeleckim”.

Moja choinka malutka - to konkurs drugi. Tym razem - dla dorosłych 
i dla dzieci. Nagroda główna dla dorosłych to zestaw świątecznych wędlin od 
naszych powiatowych producentów. Nagroda główna dla dzieci - zestaw nie-
spodzianka, który przyda się pod choinką.
Zasady są tak proste jak w poprzednim konkursie: forma choinki dowolna, ma-
teriał do jej wykonania również, ozdoby choinki - jak fantazja pozwoli. Waru-
nek - dla obu grup wiekowych - jest jeden: choinka nie może być wyższa niż 
50 cm.

List do  Dzieciątka - to konkurs trzeci. Dla dorosłych i dla dzieci. Forma 
listu - dowolna. Nagrody główne - jak w poprzednim konkursie: pyszne wędliny 
dla dorosłych i niespodzianki w sam raz pod choinkę dla dzieciaków. 
O co można by prosić Dzieciątko? Spełnienia jakich marzeń moglibyśmy się 
spodziewać? Czego oczekiwalibyśmy? 

Termin składania wszystkich prac - 2 grudnia 2016 r. w pok. 310 w siedzi-
bie strzeleckiego starostwa (3 p.), przy ul. Jordanowskiej 2 w Strzelcach 
Opolskich.
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Poniedziałki, czwartki 16:00 Szkoła rodzenia, spotkania dla kobiet od 21 tygodnia ciąży, 
wstęp wolny /Kawiarenka/
Poniedziałki 18:00, środy 10:00 Fit-mama, zajęcia dla kobiet w ciąży, bazujące na tech-
nice Pilates, Jodze, ćwiczeniach Body Ball oraz wybranych technikach relaksujących, 
prowadzący: Fizjoterapeutka Ewelina Piechaczek
Wtorki 16:15-17:00 – Warsztaty tańca towarzyskiego dla dzieci gr. Podstawowa, wstęp 
płatny /Sala widowiskowa/
17:00 – 18:00 Warsztaty tańca towarzyskiego dla dzieci grupa średniozaawansowana; 
wstęp płatny /Sala widowiskowa/
Środy 18:00 - Aerobik dla Seniorów; projekt finansowany ze środków programu granto-
wego Fundacji Górażdże – „Aktywni w Regionie”
19:00 – Zumba, prowadzący: Ewa Pyka, wstęp płatny /Sala widowiskowa/
17:00 i 18:00 – Zabawy z językiem angielskim dla kl. I-III szkoły podstawowej, wstęp 
płatny /Kawiarenka/
04, 18, 25.11 (piątki), 17:00 – 18:30 Warsztaty tworzenia Szopek Bożonarodzeniowych 
dla dzieci w wieku 7-12 lat, wstęp płatny
09.11 godz. 9:00 (środa) – Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Ziemi Strzeleckiej „Co 
wiecie (o) powiecie?” pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Strzeleckiego /Sala 
widowiskowa/
19.11 godz. 14:00 (sobota) –Spotkanie w ramach Dziecięcej Politechniki Opolskiej - 
Spotkanie w ramach Dziecięcej Politechniki Opolskiej - wykład prowadzony przez dr 
inż. Małgorzatę Płaczek na temat: „Potęga mikroorganizmów”, wykład inauguracyjny w 
Opolu
24.11 (czwartek) – seanse filmowe w ramach Opolskiego Kina Objazdowego
30.11 (środa) 18:00 – koncert Grzegorza Turnau wraz z Jackiem Królikiem „Wieczór 
sowich piosenek”, wstęp płatny /Sala widowiskowa/
II połowa listopada – Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych w Regionalnej Izbie Tra-
dycji ze zbiorów lokalnych twórców oraz Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

20 października 2016r. w Ludowym Klubie Jeździeckim „Ostroga” w Opo-
lu-Bierkowicach odbył się XII Regionalny Mityng Jazdy Konnej Olimpiad Spe-
cjalnych. W tej imprezie z powodzeniem brali udział uczniowie naszej szkoły.

Dnia 24 października 2016 r. w  
Zespole Szkół Specjalnych w Kadłu-
bie już po raz siódmy odbył się Mię-
dzyszkolny Konkurs Kulinarny „Z 
gotowaniem za pan brat”. Do rywali-
zacji stanęli uczniowie ze Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Kluczborku, Zespołu Placówek 
Edukacyjnych w  Dobrodzieniu, Ze-
społu Placówek Oświatowych w Leś-
nicy oraz Zespołu Szkół Specjalnych 
przy DPS w Kadłubie. Zaproszone 
placówki wyłoniły 4-osobowe druży-
ny, w których znaleźli się uczniowie 
klas szkoły podstawowej i gimna-
zjum z niepełnosprawnością intelek-
tualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym. 

Konkurs składał się z dwóch 
etapów: pierwszy polegał na rozwią-
zywaniu krzyżówek i zagadek te-
matycznie związanych z jedzeniem, 
gotowaniem i kuchnią. Drużyny 
przygotowały także z puzzli ilustrację 
kucharza, podpisali go oraz wycięli 
obrazki, które przedstawiały atrybuty 
kucharza. Drugi etap polegał na obra-

Mityng jazdy konnej
I tak:
Kamil Mochnik zajął I m-ce w 

torze przeszkód, I m-ce w ósemce i I 
m-ce w sztafecie.

Adrian Bryczkowski zajął I m-ce 
w ósemce, I m-ce w sztafecie oraz II 
m-ce w torze przeszkód.

Łukasz Michałek zajął I m-ce w 
torze przeszkód i II m-ce w ósemce.

Natalia Korzeniec zajęła I m-ce w 
sztafecie i IV m-ce w ósemce.

Mateusz Piszczałka zajął IV m-ce 
w ósemce, IV m-ce w sztafecie i V 
m-ce w torze przeszkód.

Nasi uczniowie jazdę konną tre-
nują pod czujnym okiem trenerów 
olimpiad specjalnych p. Romana 
Bema i p. Leszka Kosydora oraz 
wspaniałej pani instruktor z Rancza 
GIENIA w Strzelcach Opolskich -  p. 
Kasi Lisiak. 

GRATULUJEMY!

Konkurs kulinarny

niu owoców i wykonaniu z nich dzieła przedstawiającego np. motylka, słońce 
itp. 

Atmosfera była przednia. Uczestnicy wspaniale się bawili, a ich  umiejęt-
ności i wiedza wprawiała w zdumienie.  Ze wszystkimi konkurencjami drużyny 
poradziły sobie znakomicie  - zwycięzcami byli wszyscy.  Nagrodami był sprzęt 
kuchenny. 

Zorganizowanie konkursu było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Sto-
warzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych w Kadłubie. Za co z całego serca dziękujemy!!! 
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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 

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

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

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

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

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
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 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.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. 77 4636422, 77 4636337
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel. 77 4615216
e-mail: zpolesnica@gmail.com

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

 UWAGA ZIMA!!!!
ZBLIŻA SIĘ CZAS NA ZIMOWĄ WYMIANĘ OPON

U nas  zakupisz i wymienisz najtaniej opony.
Prowadzimy sprzedaż i wymianę  opon w naszym Serwisie Opon.

Przy zakupie u nas kompletu nowych opon oferujemy:
- wymianę i wyważenie  opon gratis.

PKS w Strzelcach Opolskich są
ul. 1 Maja 59

47-100 Strzelce Opolskie
Nasz Serwis  Ogumienia czynny:

poniedziałek - piątek  7.00-17.00, sobota  7.00-15.00
Kontakt: tel. 77 4622554,723186607

Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y
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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 

Dyżury pełnią:
Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie” ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00 
Apteka „Multifarm” Zdrowie i Uroda Sp. z o.o. ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383   
Apteka „AWOS 3”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03 
Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43 
Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56  
Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05 
Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92
Apteka „Vademecum”, ul. Powstańców Śl. 12, Izbicko, tel. 77/463-15-57
Apteka „Pod Lipami”, Plac Narutowicza 2, Leśnica, tel. 77/461-53-14 

Listopad 2016
1. „Śląska”
2. „Awos 3”
3. „Słoneczna”
4. „Vita”
5. „Dr. Max”
6. „DOZ Apteka” 
7. „DOZ Apteka”
8. „Multifarm”
9. „Pro-Pharma”
10. „Awos 3”

11. „Śląska”
12. „Śląska”
13. „Słoneczna”
14. „Vita”
15. „Dr. Max”
16. „DOZ Apteka” 
17. „DOZ Apteka”
18. „Multifarm”
19. „Pro-Pharma”
20. „Awos 3”

21. „Śląska”
22. „Słoneczna”
23. „Słoneczna”
24.  „Vita”
25. „Dr. Max”
26. „DOZ Apteka” 
27. „DOZ Apteka”
28. „Multifarm”
29. „Pro-Pharma”
30. „Awos 3”

DYŻURY  APTEK 
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2016 r.

Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00   

Strzelce Opolskie, 28.10.2016 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich 
ogłasza nabór na wolne, urzędnicze stanowisko: 

Główny Księgowy, etat: 1

Wymagania niezbędne:
osoba ubiegająca się o stanowisko księgowego powinna spełniać zgodnie z ustawą z dnia 21 listopa-
da 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. Nr 902 z póź.zm) oraz ustawą z dnia 27 
sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U z 2013r. Nr 885 z poźn. zm.), następujące wymagania:
1.  ma obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfe-

deracji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Han-
dlu ( EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2.  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodar-

czemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko 
wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4.  posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania 
obowiązków głównego księgowego,

5.  spełnia jeden z poniższych warunków:
a)  ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, 

uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada 
co najmniej 3 letnia praktykę w księgowości,

b)  ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6- letnią 
praktykę w księgowości,

c)  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d)  posiada certyfikat księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 

albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
wydane na podstawie odrębnych przepisów.

6.  posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
Wymagania dodatkowe:
1.  znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, 

przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego
2.  znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospo-

darki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
3.  umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w 

oparciu o materiały źródłowe i przewidywane zestawienia,
4.  znajomość obsługi programu PŁATNIK,
5.  umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera w tym obsługi specjalistycznych progra-

mów księgowo-finansowych,
6.  zdolność do samodzielnej pracy merytorycznej,
7.  gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
8.  umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność, dokładność, rzetelność, konse-

kwencja w realizowaniu zadań, komunikatywność, terminowość, umiejętność korzystania z prze-
pisów prawa oraz odporność na stres.

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku będącym przedmiotem naboru:
1.  prowadzenie rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, 

zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
2.  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3.  dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
4.  dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 

gospodarczych i finansowych,,
5.  naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, rozliczanie podat-

ków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
6.  sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS oraz faktur VAT,
7.  sporządzanie planów finansowych rocznych oraz bilansów i sprawozdań finansowych.
Wymagane dokumenty:
1.  CV z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
2.  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia, kwalifikacje, certyfikaty 

oraz staż pracy w księgowości,
3.  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w jednostce samorządu teryto-

rialnego,
4.  oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowi-

sku,
5.  oświadczenie dotyczące art.233 §  1 Kodeksu Karnego,
1)  oświadczenie kandydata - nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
2)  oświadczenie kandydata - posiadam pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z 

pełni praw publicznych,
3)  oświadczenie kandydata - nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestęp-

stwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu przeciwko działalności instytucji 
państwowych oraz samorządu terytorialnego przeciwko wiarygodności dokumentów lub za prze-
stępstwo karne skarbowe,

4)  oświadczenie kandydata - nie orzeczono wobec mnie kary naruszenia dyscypliny finansów pub-
licznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

6.  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Dokumenty aplikacyjne: CV powinno być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz zawierać klauzu-
lę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia l997 r. o ochronie 
danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowi-

sko Głównego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich” ul. 
Chrobrego 5, 47-100 Strzelce opolskie w pokoju nr. 6 lub za pośrednictwem poczty w terminie do 
9 listopada 2016 r. do godziny 15:00. W przypadku przesłania oferty pocztą liczy się data i godzina 
doręczenia oferty.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez 
kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej proce-
durze postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przed-
łożyć  zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny oraz zaświadczenie lekar-
skie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych - zdolność do wykonywania pracy na danym 
stanowisku pracy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Strzelcach Opolskich w Biuletynie Informacji Publicznej w menu „Informacja o naborach” 
Nabór na stanowisko księgowej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (77) 461 33 81.

Seniorzy ze Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorów wychodzą z założenia, że kajaki 
są  nie tylko dla młodych. 24-osobowa grupa  22 lipca wybrała się na spływ kajakowy. 
Planowany był on tydzień wcześniej w ramach obchodów Dni Seniora, ale było wów-
czas niewiele wody w Małej Panwi. Obrano trasę z Kolonowskiego do Krasiejowa, która 
wynosiła 10 km. Po krótkim instruktażu 12 załóg popłynęło, zmagając się z licznymi 
przeszkodami w postaci zatopionych drewnianych kłód, nie zawsze spokojnym nurtem. 
Nie brakło też wywrotek – na szczęście woda była nie głęboka i niezbyt zimna. Na trasie 
czekała kawa i drożdżówki. Po krótkiej przerwie kontynuowano spływ, by dotrzeć do 
mety w przystani „Granica” obok wioski indiańskiej „Hocioka”, gdzie na uczestników 
czekały napoje i kiełbaski. Zawodnicy otrzymali  nagrody - pamiątki  - przewodniki po 
Krainie Świętej Anny oraz mapy województwa opolskiego i gminy Strzelce Opolskie ze 
szlakami rowerowymi.

W dniach 27 sierpnia do 9 września 50-osobowa grupa uczestniczyła w turnusie re-
habilitacyjnym w Dźwirzynie w malowniczym ośrodku „Posejdon” bezpośrednio przy-
ległym do plaży. Do południa korzystano z zabiegów, by po nich uczestniczyć w kąpie-
li słonecznej, bo pogoda była wyjątkowo upalna. Nie  brakowało również chętnych na 
kąpiel w morzu. Wieczorami ognisko z potańcówką na wolnym powietrzu nie należało 
do rzadkości. Wycieczka do pobliskiego Kołobrzegu -  spacer po molo, deptakiem pod 
latarnię do portu, oraz wypłynięcie w morze statkiem turystycznym „Pirat” przyniosły 
niezapomniane wrażenia.

Gorące lato seniorów
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W dniu 20 października b. r. na deskach sceny Sali widowiskowej Powiatowego 
Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich wystawiono pantomimę kończącą projekt 
„Nie- zastępcza kultura!” organizowany przez Powiatowe Centrum Kultury  wraz 
z partnerami: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszeniem Rodzin 
Zastępczych „Serduszko” oraz Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach 
Opolskich. Był on realizowany w ramach konkursu grantowego „Opolskie Eduko 
2016” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach progra-
mu Bardzo Młoda Kultura 2016 – 2018 oraz budżetu Województwa Opolskiego w 
ramach zadania „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – Eduko 2016 - 2018”.  

Wpisuje się on w sze-
reg działań edukacji kultu-
rowej, która w bieżącym 
roku realizowana jest na 
terenie całego wojewódz-
twa opolskiego. Projekt 
został  skierowany do pod-
opiecznych rodzin zastęp-
czych w wieku od 10 do 16 
lat, którzy zamieszkują te-
ren powiatu strzeleckiego. 
Beneficjenci wzięli udział 
w cyklu 12 warsztatów 
kulturalno- teatralnych 
oraz w 3 wycieczkach te-

matycznych, na których mogli zobaczyć pracę instytucji kulturalnych od kulis.
Pierwsza wycieczka odbyła się 16 września do Filharmonii Opolskiej, gdzie 

uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach na których zapoznali się z tajnikami 
pracy dyrygenta a także ob-
sługi różnych instrumentów 
muzycznych i wzięli udział 
w koncercie. W sobotę 8 
października młodzież  wy-
brała się do Teatru Lalki i 
Aktora w Opolu, gdzie po-
kazano uczestnikom jak wy-
gląda praca aktora z lalkami  
oraz zaprezentowany został 
spektakl „Trzej Muszkie-
terowie”. Na zakończenie 
projektu dzieci wraz z opie-
kunami wybrały się do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie, gdzie wzięły udział w 
zwiedzaniu teatru od kulis oraz zobaczyły przedstawienie „Opowieści z ulicy bro-
katowej”. 

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 

Cykl 12 warsztatów kulturalno – te-
atralnych zakończył się zaprezentowa-
niem przez dzieci pantomimy „Sen Pro-
meteusza”, która dzięki niesamowitemu 
zaangażowaniu jej aktorów,  podbiła 
serca publiczności.

Projekt pokazał młodym ludziom, 
że teatr to nie tylko budynek, że w sfe-
rze kultury mogą być nie tylko widzem, 
ale aktywnie ją tworzyć. Wiemy, że 
część młodych artystów już kontynuuje 
przygodę z teatrem. Tak się tworzy Bar-
dzo Młodą Kulturę!

Z ogromną przyjemnością przed-
stawiamy dziś Państwu Jubilatki -  
mieszkanki naszego powiatu, które 
w ostatnim czasie obchodziły swoje 
okrągłe urodziny. 

Najstarsza w tym dostojnym gro-
nie seniorek jest Pani Gertruda Wi-
chula, mieszkająca w Zawadzkiem, 
która 24 października br. skończyła 
95 lat! W tak wyjątkowym dniu Ju-
bilatkę odwiedził, w imieniu władz i 
całej społeczności naszego powiatu 
wicestarosta Janusz Żyłka z listem 
gratulacyjnym, upominkowym ko-
szem oraz najlepszymi życzeniami.

Pani Gertruda Obrusznik, 
mieszkająca w Strzelcach Opolskich, 
22 października br. obchodziła 90 
urodziny. I to w bardzo szerokim gro-
nie - przyjaciół z DPS, a w imieniu 
władz powiatu gratulacje, urodzino-
wy prezent oraz życzenia przekazali 
Jej starosta Józef Swaczyna i Walde-
mar Gaida, członek Zarządu Powiatu.

Pani Izabella Ulfik, mieszkająca 
w Strzelcach Opolskich, 90 urodziny 
świętowała 23 października br. W 
dniu jubileuszu nie mogło zabrak-
nąć u Niej odwiedzin starosty Józefa 
Swaczyny z upominkiem i serdecz-
nymi gratulacjami i życzeniami.

Pani Maria Wacławczyk, miesz-
kająca w Suchodańcu 90 lat skończy-
ła 3 listopada br. Z gratulacjami z 
tej okazji, stosownym upominkiem 
oraz najlepszymi życzeniami od nas 
wszystkich odwiedził Jubilatkę Jan 
Zubek, członek Zarządu Powiatu.

 Pani Gertruda Wichula 95 lat skończyła 24 października br.  Pani Maria Wacławczyk 90 lat skończyła 3 listopada br.

 Pani Izabella Ulfik 90 lat skończyła 23 października br.  Pani Gertruda Obrusznik 90 lat skończyła 22 października br.


