
25 maja br. 
Powiat Strzelecki zaprasza 
wszystkie mamy z dziećmi 

na happening, 
który odbędzie się 

na zielonym skwerku 
obok starostwa powiatowego 

w godzinach od 10 do 12. 

Piknik 
z Myszką 
Miki

Świetną zabawę zapewni fi rma Dream Team– Anima-
cje Eventowe, zwycięzca w tegorocznym Konkursie Po-
znaj Moją Nową Firmę. 

Na wszystkie dzieci będą czekały zabawy i gry z  
Myszką Miki. Będzie kolorowy dmuchaniec, malowanie 
twarzy, bańki mydlane, dla każdego coś miłego i dobrego, 
łącznie z watą cukrową (!), a dla mam kawa.  To wszystko 
za darmo – w przeddzień Dnia Matki i na kilka dni przed 
Dniem Dziecka.

Już nie możemy się doczekać Waszych odwiedzin! 

Ruszyły przygotowania do kolejnej, 5 już, edycji akcji profi laktycznej „Biała 
Sobota” organizowanej przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego. 

Tegoroczną edycję będą poprzedzać prelekcje z wybranymi lekarzami. 
Pierwsza prelekcja poświęcona będzie sercu. Będziemy mogli dowiedzieć się jak 
działa nasze serce, jakie objawy mogą wskazywać na choroby serca i jak się 
przed nimi uchronić.

Mówić o tym będzie dr n.m. Janusz Prokopczuk, ordynator IV Oddziału 
Kardiologii Inwazyjnej, Elektrostymulacji i Angiologii Polsko-Amerykańskiej 
Kliniki Serca.

Mimo zapowiedzi w poprzednim numerze naszego dwutygodnika, termin 7 
czerwca prawdopodobnie zostanie zmieniony. W następnym numerze naszej ga-
zety podamy już pewną datę.

Zadbaj o swoje serce 

Majówka na drogach powiatu strze-
leckiego to: 3 wypadki, w których zostały 
ranne 3 osoby, 18 kolizji, 23 kierowców 
„pod wpływem”, 180 mandatów (głównie 
za zbyt szybką jazdę i niezapięte pasy), 
zatrzymanych 12 dowodów rejestracyj-
nych, 2 kierujących straciło uprawnienia 
za przekroczenie prędkości o więcej niż 
50 km/ h w terenie zabudowanym.

Od 27 kwietnia do 6 maja Policja 
prowadziła ogólnopolskie działania kon-
trolno-prewencyjne „Bezpieczny majowy 
weekend 2018”, których celem było za-
pewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem, 
porządkiem i płynnością w ruchu drogo-
wym. 

Dla policjantów ruchu drogowego 
każdy długi weekend na drogach to czas 
intensywnej pracy. Patrolowali drogi po-
wiatu strzeleckiego zarówno na głównych 
ciągach komunikacyjnych jak i drogach 
lokalnych. Zwracali uwagę na trzeźwość 
kierujących, prędkość pojazdów i bezpie-
czeństwo pasażerów. Policjanci sprawdza-
li, czy kierujący poruszają się zgodnie z 

przepisami, czy mają zapięte pasy, a dzieci 
przewożone są w fotelikach.

Tegoroczna aura sprzyjała kierowcom. 
Niestety, nie wszyscy wzięli pod uwagę 
apele o bezpieczną, rozważną jazdę. 

Podczas prowadzonych działań na dro-
gach powiatu strzeleckiego doszło do 3 wy-
padków, w których 3 osoby zostały ranne. 
Odnotowaliśmy 18 kolizji drogowych. 

Do poważnego zdarzenia drogowego, 
na drogach naszego regionu doszło 5 maja, 
tuż przed godz. 15 na DK 94. Tam, według 
wstępnych ustaleń policjantów kierujący 
renaultem 28-latek nie zachował bezpiecz-
nej odległości od poprzedzającego pojaz-
du, chcąc uniknąć najechania na jego tył, 
gwałtowanie zahamował, wpadł w poślizg, 
następnie stracił panowanie nad pojazdem, 
zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył 
się czołowo z 25-letnim motocyklistą, któ-
ry z obrażeniami został zabrany do szpitala. 

Należy zaznaczyć, że wciąż główną 
przyczyną zdarzeń na drogach jest nad-
mierna prędkość, nieudzielenie pierw-
szeństwa czy prędkość niedostosowana do 
warunków drogowych. Funkcjonariusze 

ruchu drogowego w tym czasie nałożyli po-
nad 180 mandatów karnych  na kierujących 
pojazdami, głównie za zbyt szybką jazdę, 
czy też niekorzystanie z pasów bezpieczeń-
stwa. Zatrzymali 12 dowodów rejestracyj-
nych. 2 kierujących straciło uprawnienia 
za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 
km/ h w terenie zabudowanym. 

Podczas tych majowych dni policjan-
ci przebadali na zawartość alkoholu ponad 
430 kierujących. Zatrzymali 23 kierują-
cych pod wpływem alkoholu. Funkcjona-
riusze interweniowali również w trakcie 
domowych kłótni. 

Apelujemy do kierowców o ostrożną 
jazdę, zgodną z przepisami ruchu drogo-
wego i zdrowym rozsądkiem. Przypomi-
namy wszystkim użytkownikom dróg, że 
bezpieczeństwo na drogach głównie zależy 
od nas samych, od decyzji, które podej-
mujemy. Pamiętajmy - pieszy, rowerzysta, 
motorowerzysta czy też motocyklista ma 
dużo mniejsze szanse w zderzeniu z samo-
chodem. To właśnie ta niechroniona grupa 
uczestników ruchu drogowego odnosi naj-
cięższe obrażenia.

(Nie)bezpieczna majówka

Ósmego maja br. strzelecki Oddział 
KRUS zorganizował uroczystośc związa-
ną z podsumowaniem etapu powiatowego 
dwóch konkursów: Bezpieczne Gospodar-
stwo Rolne oraz Konkursu Plastycznego 
Dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – 
upadkom zapobiegamy”.

Wśród gospodarstw zgłoszonych do 
konkursu na Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne najwyższe noty otrzymali: Andrzej 
Janczyszyn – Rożniątów, Hubert Murlow-
ski – Raszowa i Albert Sładek – Jaryszów.

Natomiast w konkursie dla dzieci trzy 
pierwsze miejsca zajęli kolejno: Błażej Fe-
luks Kl. I, Szkoła Podstawowa w Rozmier-
ce, Beata Anioł Kl. I, Szkoła Podstawowa 
w Błotnicy Strzeleckiej, Dominika Gaw-
lik Kl. I, Szkoła Podstawowa w Błotnicy 
Strzeleckiej – w I grupie wiekowej oraz 
Bartek Feluks  Kl. IV, Szkoła Podstawo-
wa w Rozmierce, Paulina Wujec Kl. VII, 
Szkoła Podstawowa w Rozmierce, Kinga 
Warzecha Kl. VI,  Szkoła Podstawowa w 
Zalesiu Śląskim – w II grupie wiekowej.

Bezpiecznie na wsi

- Takie są w tej chwili zamierzenia 
- mówi starosta Józef Swaczyna. - I do 
15 maja będziemy wiedzieć, czy uda 
się nam zrealizować te plany. W marcu 
poinformowano, że została zwiększona 
pula pieniędzy na realizację rządowego 
programu na rzecz rozwoju i konkuren-
cyjności regionów poprzez wsparcie 
drogowej infrastruktury lokalnej. Reali-
zację zadań mają nadzorować wojewo-
dowie, a na nasze województwo przy-
pada ponad 20 mln zł. Planujemy więc 
część z tej kwoty pozyskać na naszą 
inwestycję w Zalesiu Śląskim. 

Dzięki środkom uzyskanym w ra-

Inwestycja w Zalesiu Śląskim 
- podzielona na dwa etapy

mach Subregionu Kędzierzyńsko-Strze-
leckiego - a mamy „zafi ksowane” 2,3 
mln zł na ten cel - inwestycja związana z 
wybudowaniem kanalizacji deszczowej 
wraz z budową ścieżki pieszo-rowero-
wej przez całe Zalesie Śl. to będzie część 
pierwsza. 

Druga część tej inwestycji to budo-
wa drogi o szer. 6 m od granicy powiatu 
kędzierzyńsko-kozielskiego do ronda w 
Zalesiu Śl. Koszt tego zadania to ok. 6 
mln zł. Jeśli się pojawiły nowe możliwo-
ści - musimy próbować je wykorzystać. 
Gdyby to się jednak nie udało - będzie-
my szukać innych rozwiązań.
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Sobota robocza – 19 maja br.
Wydział Komunikacji i Transportu na stanowiskach związanych z rejestracją pojazdów oraz kasa 

czynne będą w godzinach od godz. 9.00 do 13.00

Ostatni sesja, zwołana na 25 
kwietnia br., w której uczestniczyło 
19 radnych, rozpoczęła się od wrę-
czenia kwiatów i gratulacji Panu 
Józefowi Izydorczykowi, znanemu 
wszystkim mieszkańcom naszego 
powiatu cukiernikowi, który został 
laureatem Złotej Spinki w kategorii 
Biznes. Po tym miłym akcencie radni 
przeszli do obrad.

Porządek sesji został, na wniosek 
Zarządu Powiatu, poszerzony o dwa 
punkty:
-  przystąpienia Powiatu Strzele-

ckiego do realizacji projektu pn. 
„Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie 
rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo - wychowawcze oraz 
wsparcie pieczy zastępczej – II edy-
cja” w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Opolskiego na lata 2014-2020 
Oś priorytetowa VIII Integracja 
Społeczna, współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, jako Partner Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w 
Opolu 

-  udzielenia Gminie Ujazd z budżetu 
Powiatu Strzeleckiego pomocy fi-
nansowej w formie dotacji celowej 
na realizację zadania pn. „Rewitali-
zacja Placu 1 go Maja w Ujeździe”. 
Wprowadzono również autopo-

prawki do projektu uchwał w spra-
wach: zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Strzeleckiego na 
lata 2018-2021 oraz zmiany budżetu i 
zmian w budżecie Powiatu Strzeleckie-
go na rok 2018

Następnie starosta Józef Swa-
czyna przedstawił informację z prac 
Zarządu Powiatu Strzeleckiego w okre-
sie międzysesyjnym, a także o stanie 
realizacji Uchwały Rady Powiatu Strze-
leckiego z dnia 29 listopada 2017 roku 
w sprawie zatwierdzenia Programu 
Naprawczego Szpitala Powiatowego 
im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzel-
cach Opolskich. 

Kolejny punk to Sprawozdanie 
Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie z działalności PCPR 
w 2017 rok.

Przewodniczący Komisji Eduka-
cji Waldemar Bednarek zabrał głos 
jako pierwszy. - Działalność oraz zada-
nia realizowane przez PCPR finansowa-
ne są z budżetu Powiatu Strzeleckiego, 
dotacji celowej z budżetu państwa, 
środków UE, PFRON oraz innych 
źródeł. PCPR prowadzi gospodarkę 
finansową na zasadach obowiązują-
cych w samorządowych jednostkach 
budżetowych. Wydatki poniesione 
w roku 2017 wynosiły 3.335.970,71 
zł, co stanowi wzrost w stosunku do 
roku ubiegłego o kwotę 214.516,98 zł. 
W 2016 roku Rada Powiatu przyjęta 
Program Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy 
w Rodzinie dla Powiatu Strzeleckiego 
na lata 2016-202. Obejmuje on zespół 
działań profilaktycznych mających na 
celu udzielenie specjalistycznej po-
mocy członkom rodzin zagrożonych 
przemocą, zwłaszcza dzieciom, ale też 
sprawcom owej przemocy. Wspólnie w 
tym zakresie działają różne instytucje i 

organizacje pozarządowe i to daje pożą-
dane efekty, a ci, którzy stosowali prze-
moc, uczą się panować nad emocjami. 

Jednym z ważniejszych zadań 
PCPR jest działalność związana z pro-
wadzeniem Domów Pomocy Społecz-
nej: wydał 63 pozytywne decyzje o 
umieszczeniu mieszkańców w DPS-ach 
na terenie naszego powiatu. Kolejnym 
zadaniem, które realizuje jednostka, 
jest udzielanie pomocy cudzoziemcom, 
jednak okazuje się, że w 2017 roku 
nie wpłynął żaden wniosek o pomoc. 
Kolejne zadanie PCPR to rehabilitacja 
społeczna osób niepełnosprawnych, na 
co w roku 2017 przeznaczono ponad 
1,03 mln zł, czyli o ok. 26 tys. zł więcej 
niż w 2016, a i tak zabrakło pieniędzy 
na zrealizowanie wszystkich złożo-
nych i zweryfikowanych pozytywnie 
wniosków. Na dofinansowanie tego 
typu zadań Rada Powiatu Strzeleckiego 
przeznaczyła w 2017 roku ok. 379 tys. 
zł, które w części zostały spożytkowane 
na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, a 
w większości na przedmioty  ortope-
dyczne i środki pomocnicze. Ponieważ 
pula pieniędzy była niewystarczająca, 
by zaspokoić potrzeby osób niepełno-
sprawnych, Starosta Strzelecki wystąpił 
do PFRON o zwiększenie środków na 
ten cel, jednak otrzymał  informację, 
iż nie ma podstaw prawnych, które by 
to umożliwiały. W zakresie działania 
PCPR znajdują się też Warsztaty Terapii 
Zajęciowej. Kwota przeznaczona na ten 
cel to ok. 622 tys. zł, 90 proc. pocho-
dziło ze środków PFRON, pozostała 
część z budżetu Powiatu. PCPR jest 
też organizatorem pieczy zastępczej. 
W ubiegłym roku funkcjonowało u nas 
łącznie 76 rodzin zastępczych, w zdecy-
dowanej większości spokrewnionych. 
Głównym powodem umieszczania 
dzieci w rodzinach zastępczych jest 
nadużywanie alkoholu przez rodziców 
biologicznych. Z tego powodu w 2017 
prawie 20 dzieci trafiło do rodzin za-
stępczych. W związku z powyższym 
Komisja wnioskuje o promowanie tej 
formy opieki, by pozyskiwać kandyda-
tów do pełnienia funkcji niezawodowej 
rodziny zastępczej i by sukcesywnie 
zwiększać liczbę takich rodzin w 
naszym powiecie. Analiza opinii po 
kontroli rodzin zastępczych przepro-
wadzonych w ub. roku wskazuje, że 
sytuacja jest dobra i stabilna. Dyrektor 
PCPR podczas posiedzenia naszej ko-
misji wspomniała również o potrzebach 
w zakresie pomocy społecznej oraz 
pieczy zastępczej. Zasygnalizowała 
też potrzebę utworzenia mieszkań 
chronionych, a także polepszenie 
warunków lokalowych PCPR lub 
całkowitej zmiany siedziby jednostki. 
Ponadto istotne jest zapewnienie tzw. 
poradnictwa specjalistycznego, poprzez 
utworzenie punktu porad prawnych, 
psychologa, pedagoga, a także za-
bezpieczenie środków finansowych 
w budżecie Powiatu Strzeleckiego na 
wspieranie osób niepełnosprawnych. 
Wnioskowała również o możliwość 
utworzenia kolejnych dwóch rodzin za-
stępczych zawodowych oraz pogotowia 
rodzinnego, a także o zabezpieczenie na 
to środków. Komisja przyjęła sprawo-
zdanie bez uwag. 

Przewodniczący Komisji bezpie-
czeństwa Ryszard Nocoń poinformo-
wał, że ta komisja również sprawo-
zdanie przyjęła bez uwag, ale zwróciła 
uwagę na patologie i dysfunkcje ro-
dziny, których główną przyczyną jest 
alkoholizm, coraz bardziej powszechny 
wśród kobiet. 

Po tych wypowiedziach radni przy-
jęli Sprawozdanie z działalności PCPR 
w 2017 roku jednogłośnie, podobnie jak 
Sprawozdanie z działalności Powia-
towego Zespołu do Spraw Orzekania 
o niepełnosprawności w Strzelcach 
Opolskich za rok 2017.

Również uchwała w sprawie przy-
jęcia „Oceny zasobów pomocy spo-
łecznej w Powiecie Strzeleckim za rok 
2017” została przyjęta jednogłośnie.

Niezbędne w tym miejscu jest 
podanie pewnych danych, obrazują-
cych te zasoby. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opol-
skich w roku 2017 udzieliło pomocy i 
wsparcia 683 osobom. Przyznano 678 
niepełnosprawnym dofinansowanie ze 
środków Państwowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych do: zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze, 
likwidacji barier architektonicznych, 
technicznych oraz w komunikowaniu 
się, uczestnictwa osób niepełnospraw-
nych w Warsztatach Terapii Zajęciowej 
w ramach programu „Aktywny Samo-
rząd”. W roku 2017 funkcjonowało u 
nas 76 rodzin zastępczych, z czego 45 
to rodziny spokrewnione (w nich jest 
57 dzieci), 22 rodziny niezawodowe 
( 31 dzieci), 8 to rodziny zawodowe 
( 30 dzieci), 1 rodzinny dom dziecka 
(8 dzieci). 

W Warsztatach Terapii Zajęciowej 
w Zawadzkiem uczestniczy 35 osób.

Na terenie powiatu funkcjonują trzy 
Domy Pomocy Społecznej, w których 
jest 458 miejsc. Liczba oczekujących na 
przyjęcie do DPS na koniec roku 2017 
wynosiła 26 osób.

Kolejna uchwała w sprawie przy-
stąpienia Powiatu Strzeleckiego do 
realizacji projektu pn. „Bliżej rodzi-
ny i dziecka - wsparcie rodzin prze-
żywających problemy opiekuńczo-
-wychowawcze oraz wsparcie pieczy 
zastępczej – II edycja” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII 
Integracja Społeczna, współfinanso-
wanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, jako Partner Regional-
nego Ośrodka Polityki Społecznej w 
Opolu została przyjęta jednogłośnie. 
Wszyscy radni byli też jednomyślni 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z 
realizacji „Programu współpracy Po-
wiatu Strzeleckiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w roku 2017”. 

Zanim to nastąpiło, przewodni-
czący Komisji gospodarczej Hu-
bert Ibrom przypominał, że zakres 
tej współpracy obejmował konkursy 
oraz patronaty. - Konkursy, oprócz 
tych tradycyjnych dla organizacji po-
zarządowych działających w sektorze 
sportu i kultury, obejmowały również 
te na prowadzenie domów pomocy 
społecznej, znajdujących się na terenie 
powiatu strzeleckiego, a także na pro-
wadzenie nieodpłatnej pomocy praw-
nej. Co do patronatów: mogą starać się 
o nie m.in organizacje pozarządowe, 
organizujące różnego typu imprezy 
na terenie naszego powiatu. Ze strony 
Powiatu Strzeleckiego mogą otrzy-
mać wsparcie finansowe, medialne, 
honorowe, w formie gadżetów oraz 
nagród rzeczowych. Przypomnę, że 
w ubiegłym roku wydatki z tego tytułu 
wynosiły 22,1 tys. zł, a środki zapla-
nowane na ten cel wynosiły 30 tys. 
zł. Jako radni Powiatu Strzeleckiego 
możemy zachęcać do korzystania z tej 
formy wsparcia.  

Radni jednogłośnie przyjęli na-
stępnie uchwały w sprawach:

- wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Strzeleckiego służebnością 
gruntową
-  udzielenia Gminie Ujazd z budżetu 

Powiatu Strzeleckiego pomocy fi-
nansowej w formie dotacji celowej 
na realizację zadania pn. „Rewitali-
zacja Placu 1 go Maja w Ujeździe”

-  zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Strzeleckiego 
na lata 2018-2021

-  zmiany budżetu i zmian w budżecie 

Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
W punkcie obrad Interpelacje, 

zapytania, wnioski i oświadczenia 
radny Jan Bogusz przypomniał, że 
na poprzedniej sesji zwrócił się  wice-
starosty z zapytaniem, kiedy zostanie 
opracowany harmonogram robót na 
drogach powiatowych po okresie zi-
mowym. Odpowiedź uzyskał, jednak 
prosił o jej uzupełnienie. - Proszę o 
wskazanie strefy, w jakiej znajdują się 
drogi w miejscowości Szymiszów oraz 
o określenie terminu wykonania robót. 

Przewodniczący Rady Stani-
sław Krawiec poinformował, że na 
zgłoszoną interpelację na poprzedniej 
sesji radny Andrzej Wróbel otrzymał 
odpowiedź. Jednak radny A. Wróbel za-
uważył, że prosił o opinie i rozważenie 
możliwości zmniejszenia bądź umorze-
nia kosztów pobytu matki przy chorym 
dziecku w szpitalu Starostę, Społeczną 
Radę Szpitala oraz Dyrektor Szpitala.  

- Otrzymałem tylko opinię Pani 
Dyrektor, w której informuję, iż na 
opłatę związaną z pobytem składają 
się: koszty poboru zimnej i ciepłej 
wody, energii elektrycznej, środków 
czystości, środków dezynfekcyjnych, 
zakupu pościeli, usług prania, sprząta-
nia, wywozu odpadów komunalnych, 
odprowadzenia ścieków. Stawka nie 
uwzględnia zysków. Zwracam się o 
ponowne rozpatrzenie mojej interpe-
lacji, pod kątem obniżenia kosztów, 
bądź całkowitego zlikwidowania opłat. 
Swoją prośbę motywuję m.in. faktem, 
że matki w znacznej mierze pomagają 
pielęgniarkom i salowym w opiece nad 
dziećmi. Ponadto proszę o właściwe 
określenie podziału kosztów oraz o 
wskazanie rocznej kwoty wpływu do 
budżetu szpitala z tego tytułu. 

Członek Zarządu Waldemar Gai-
da przypomniał, że Minister Zdrowia 
podjął się przygotowania nowej ustawy 
aktów wykonawczych dotyczących 
zasad pobierania odpłatności za osoby 
towarzyszące chorym, szczególnie 
rodziców. 

Radny A. Wróbel: -  Zatem zwra-
cam się z prośbą o obniżenie kosztów 
do momentu nowelizacji ustawy.   

Rada uczciła pamięć zmarłego 
byłego radnego Zygmunta Kmiotka 
minutą ciszy. 

Oprac. Marta Górka

Nestor opolskich cukierników pan Józef Izydorczyk odbiera gratulacje na sesji Rady Powiatu 
jako laureat Złotej Spinki w kategorii biznes

Sesja Rady Powiatu



3P O W I A T   S T R Z E L E C K I  =  744  km2  W R A Ż E Ń

Maj! Maj! Maj!

Drugi maja to również rocznica wybuchu II powstania śląskiego. Od lat 
tego dnia pod Pomnikiem Czynu Powstańczego oddajemy hołd powstańcom. 
W naszym imieniu złożyli kwiaty i zapalili znicze przedstawiciele władz samo-
rządowych, wśród nich starosta Józef Swaczyna i burmistrz Leśnicy Łukasz Ja-
strzembski.

Kolejnego dnia świętujemy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W 
tym roku zarówno podczas mszy w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Waw-
rzyńca, jak i w pochodzie, w którym szliśmy pod Pomnik Ofiar Wojen i Przemo-
cy, było tłumnie. I widać było nie tylko „oficjalne czynniki”, ale i „szarych oby-
wateli”. W każdym wieku. I widać było,że to rzeczywiście jest radosne święto.

Drugi maja to Dzień Flagi RP. Tradycyjnie już na Placu Żeromskiego z sa-
mego rana zaczęliśmy oficjalne świętowanie. Było okolicznościowe wystąpienie 
Komendanta Powiatowego Policji, a potem - wciągnięcie biało-czerwonej flagi na 
maszt.

Majowe święta   

Targi Panieńskie w Ujeździe też są w maju, 
a imprezę nasz dwutygodnik objął patronatem medialnym
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Paczka gotowa do odbioru? To oszustwo!
W ostatnim czasie 

konsumenci otrzymują 
takie oto sms-y z Bie-
dronki (lub Lidla) – co 
dokumentuje zamiesz-
czone obok zdjęcie. Ta-
kiego SMS-a otrzymała 
jedna z mieszkanek na-
szego powiatu, i to zale-
dwie dwa dni temu. 

– Szanowny Klien-
cie! Twoja paczka jest 
gotowa do odbioru – 
czytamy w SMS-ie. W 

dalszej części wiadomości podany jest „kod referencyjny” oraz adres strony, któ-
ra podszywa się pod serwis prowadzony odpowiednio przez Biedronkę lub Lidla.

Jeśli klikniemy w link załączony w wiadomości SMS, zostaniemy przekie-
rowani do strony internetowej, która na pierwszy rzut oka wygląda jak strona 
sklepu. Znajduje się na niej informacja o przyznaniu bonu zakupowego na kwotę 
300 zł do Biedronki lub Lidla – wystarczy kliknąć, żeby go odebrać.

Osoba zdecydowana na odbiór bonu zakupowego od Biedronki lub Lidla 
zdecyduje się przejść dalej, będzie musiała poda swojego dane osobowe w celu 
weryfikacji tożsamości. Strona wymaga podania numeru karty kredytowej. Nie 
możemy tego zrobić, gdyż wówczas karta zostanie za 7 dni obciążona kwotą 
49,99 dolarów, co stanowi równowartość około 178 złotych

W przypadku, kiedy padliśmy ofiarami oszustów musimy skontaktować się z 
bankiem i poprosić o cofnięcie transakcji metodą Chargeback. To rodzaj zwrotu 
środków inicjowany przez wystawcę karty w imieniu klienta (posiadacz karty 
zapoczątkowuje całą procedurę kontaktując się ze swoim bankiem). 

Metody wyłudzeń są coraz sprytniejsze, dlatego zachowajmy czujność i 
sprawdzajmy autentyczność wszelkich wiadomości.

Pokazy, nagrody – ciągle to samo!
W ostatnim czasie nasiliła się ilość zgłoszeń i skarg na organizowane pokazy, 

na których sprzedaje się różnego rodzaju bardzo drogie produkty. Pod pretekstem 
wygranej nagrody zaprasza się głównie seniorów. Podczas pokazu konsumenci 
są przekonani, iż wygrywają produkty bądź nabywają je bardzo okazyjnie – np. 
zestaw rehabilitacyjny, matę masującą, odkurzacz piorący i zestaw naczyń za 200 
zł. A okazuje się że 200 zł to jedna z 48 miesięcznych rat. Osoby, które zgłaszają 
się do Rzecznika twierdzą, iż były tak przekonywująco zapewniane o szczególnej 
promocji lub darmowych produktach, czy finansowanych przez inne instytucje, 
że były szczęśliwe, że mogły skorzystać z oferty. Dopiero po przeczytaniu umo-
wy otwarły im się oczy. Dlatego uważajmy i nie wierzmy nikomu na słowo. Pro-
dukty na pokazach są coraz droższe, mimo całkowicie innych informacji przeka-
zywanych uczestnikom tych spotkań. 

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Powiatowy Rzecznik Konsumentów ostrzega

Wojewódzki Konkurs Gawędziarski 
Śląskie Beranie odbył się już po raz 25. 
Dwudziestego siódmego kwietnia w Iz-
bicku spotkali się ci, dla których „ślonska 
godka” to pasja. Mali i duzi. 

Pierwszy konkurs przeprowadzono 25 
marca 1994 r. Uczestniczyli w nim wyłącz-
nie uczniowie szkół podstawowych, a do 
finału w Izbicku zakwalifikowało się ich 
40. W ostatnim, jubileuszowym konkur-
sie brało udział: 56 przedszkolaków, 173 
uczniów szkół podstawowych, 15 uczniów 
gimnazjów oraz  8 dorosłych, w tym 4 ucz-
niów szkół ponadgimnazjalnych, którzy 
przygotowywali się pod czujnym okiem 
59 opiekunów. Była też specjalna kategoria 
VIP, w której zaprezentowało się 7 osób. 

Tradycyjnie już przewodniczącą jury 
była prof. Teresa Smolińska z Katedry Kul-
turoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu 
Opolskiego. 

W tym roku nagrody zdobyli:
Kategoria występów indywidual-

nych - monologi przedszkolaków: 
I miejsce: Aleksandra Mróz, „Tego 

się nie ukryje - moja ołma w TVN-ie!” 
(opiekun Beata Polańska, PP w Izbicku); 
Alexandra Halenka, „Wodzionka” (opie-
kun Karolina Trela, PP w Leśnicy); II miej-
sce: Rafał Larisz, „O Rafale- organiście” 
(opiekun Żaneta Klimek, PP w Otmicach); 
III miejsce ex aequo: Anna Wiora, „Fajer 
u ołmy” (opiekun Sabina Broj, oddział 
przedszkolny przy PSP w Gogolinie, filia 
Zakrzów.

Kategoria scenek rodzajowych - 
przedszkola: 

I miejsce: PSP w Malni - oddział 
przedszkolny, „Wodzenie niedźwiedzia” 
(opiekun Klaudia Krancioch), II miejsce: 
PP Nr 3 w Gogolinie, „Gogolińskie szkol-
niki - wesołe skuśniki” (opiekun Gizela Sa-
pok), III miejsce: PP w Krośnicy, „Każdy 
synek chce być strażakiem w OSP” (opie-
kun Sabina Warzecha), IV miejsce: PSP 
w Januszkowicach - oddział przedszkolny 
„Zolyty” (opiekun Gabriela Gawenda, Ewa 
Wągrowska).

Kategoria scenek „małych” rodzajo-
wych - szkoły podstawowe: 

I miejsce: PSP w Izbicku, „Zamtowy 
klajd” (Monika Gołofit, Tomasz Friedrich) 

Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

i ZPO w Kadłubie, „Ludwik” (opiekun 
Angela Szewczyk, Ryszard Szewczyk); II 
miejsce: ZSP w Większycach, „Idymy do 
ślubu” (opiekun Elżbieta Freier); III miej-
sce: PSP w Żyrowej, „Klachy przy pom-
pie” (opiekun Jolanta Kujawska).

 W kategorii scenek „dużych” rodza-
jowych - szkoły podstawowe: 

I miejsce: PSP w Żędowicach, „U 
Doktora”; II miejsce: ZSP w Złotnikach; 
III miejsce: PSP w Krośnicy, 

Wyróżnienie: PSP w Otmicach, „Kam-
pania wyborcza” (opiekun Jolanta Lamm, 
Marianna Gordzielik); PSP w Kamieniu 
Śląskim, „Wilijoł na Śląsku” (opiekun Da-
nuta Wojtyra)

W kategorii występów indywidual-
nych - monologów - gimnazja, oddziały 
gimnazjalne:

 I miejsce: Anna Moj, „Pon Bócek 
na Mie wejrzoł” (opiekun Gabriela Dwo-
rakowska), PSP w Luboszycach - oddział 
gimnazjalny; II miejsce: Adam Kulik, „Jo 
żech je stond” (opiekun Urszula Ambroże-
wicz), SP w Toszku - oddział gimnazjalny; 

III miejsce: Maria Hendel, „Cud w pierzi-
nie” (opiekun Aneta Kurek, Violetta Besz), 
PG w Izbicku; IV miejsce: Antonina Kuś, 
„Kim jo mom łostać” (opiekun Jadwiga 
Breguła), PSP w Żędowicach - oddział 
gimnazjalny; V miejsce: Marcin Plicko, 
„Jak to u nołs było”, Zespół Szkół w Ko-
mornie - oddział gimnazjalny. 

W kategorii występów indywidual-
nych - monologów - szkoły ponadgimna-
zjalne i dorośli: 

I miejsce: Anna Wierszak z Zębowic, 
„U starki na wycugu”; II miejsce: Wiktoria 
Lechowicz, „Przez motor do żeniaczki”, 
LO z oddziałami dwujęzycznymi w Strzel-
cach Op.; III miejsce: Maksymilian Labus, 
“Kożdy je w czymś dobry”, ”, LO z oddzia-
łami dwujęzycznymi w Strzelcach Op.; III 
miejsce: Denis Macioszek, „Bezuch wartki 
ciotki”, Centrum Kształcenia Zawodowe-
go i Ustawicznego w Strzelcach Op.; IV 
miejsce: Justyna Kapica, Jak to piyrwi Se 
szykowało na zima”, Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Op.

Śląskie Beranie

W piątek 27 kwietnia na terenie Par-
ku Wiejskiego w Raszowej odbyły się XIII  
Mistrzostwa Województwa Opolskiego w 
Wędkarstwie Spławikowym Szkół Inte-
gracyjnych  i Specjalnych. Organizatorem 
zawodów był Zespół Placówek Oświato-
wych w Leśnicy. Honorowy patronat nad 
mistrzostwami objął Starosta Strzelecki. 
Akweny udostępniła Gmina Leśnica, a ot-
warcia dokonał burmistrz Leśnicy Łukasz 
Jastrzembski. 

W zawodach uczestniczyły trzyosobo-
we drużyny ze szkół z:  Ozimka, Kędzie-
rzyna-Koźla, Głogówka, Grodkowa, Nysy, 
Rud, Kuźni Raciborskiej, Krapkowic i Leś-
nicy. Po krótkiej odprawie, w trakcie której 
przypomniano regulamin zawodów, odbyło 
się losowanie sektorów. Połów ryb odby-
wał się na jedną wędkę spławikową. Ry-
walizacja była bardzo zacięta, do końca nie 
było wiadomo, kto uplasuje się na podium. 

Łącznie zawodnicy złowili blisko 41 
kg ryb ustanawiając nowy rekord w historii 
„SZUWARKA”. 

SZUWAREK 2018 – nowy rekord!

Pierwsze miejsce indywidualnie zajęła 
Wiktoria Andrzejczak z Zespołu Placówek 
Oświatowych w Leśnicy z wynikiem 6,19 
kg złowionych ryb,  drugie –  Aleksandra 
Rzepka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Ozimku z wynikiem 6,04 kg, trzecie – Ra-
fał Jureczko z Zespołu Placówek Oświa-
towych w Leśnicy z wynikiem 3,84 kg. 
Puchar oraz nagrodę specjalną za najwięk-
szą rybę zawodów (karp o wadze 3,40 kg) 
otrzymał Rafał Jureczko z ZPO w Leśnicy.

Drużynowo I miejsce zajął Zespół 
Placówek Oświatowych w Leśnicy z wyni-
kiem 11,63 kg złowionych ryb, II - Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Ozimku (7,38 kg), III 
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w 
Kuźni Raciborskiej (4,29 kg). 

Puchary i medale ufundował Zarząd 
Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Opolu, nagrody: Zarząd Powiatu Strze-
leckiego, Zarząd Banku Spółdzielczego w 
Leśnicy, Opolskie Kuratorium Oświaty, 
firma JAXON z Poznania oraz Balsax z 
Kłodzka.

W kategorii VIP z krótkim monologiem wystąpił m.in. starosta Józef Swaczyna, który 
opowiadał o tym, co robił w czasie wakacji w dzieciństwie.

Uczestników mistrzostw nie zawiedli 
liczni sponsorzy, słoneczna pogoda oraz 
rybna woda. Połamania kija i rekordowych 
okazów ryb w następnej edycji „SZU-
WARKA” życzą organizatorzy. 

Nie daj się nabrać

Pod takim hasłem 
Powiatowa Stacja Sani-
tarno – Epidemiologiczna 
w Strzelcach Opolskich 
zorganizowała konkurs 
plastyczny adresowany 
do uczniów klas IV ze 
szkół podstawowych po-
wiatu strzeleckiego, w 
których realizowany jest 
program antytytonio-
wej edukacji zdrowotnej 
pt. „Bieg po zdrowie”. 
Zadaniem uczestników 
konkursu było przedsta-
wienie w formie plakatu lub broszury zasad 
zdrowego stylu życia. 

Spośród 9 publicznych szkół podsta-
wowych realizujących ten program eduka-
cyjny do konkursu przystąpiło 5 placówek: 
PSP Nr 2 w Strzelcach Opolskich, PSP w 
Rozmierce, ZPO w Kadłubie, PSP w Je-
mielnicy oraz w Piotrówce. Nadesłano 39 
prac konkursowych.

Rozstrzygniecie konkursu odbyło się 
11 kwietnia br.. Komisja konkursowa w 
składzie: przewodniczący Katarzyna Ka-
noza Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Strzelcach Opolskich oraz 
członkowie: Patrycja Płoszaj – pracownik 
Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdro-
wotnej i Anna Piątek – pracownik Sekcji 
Higieny Dzieci i Młodzieży wyróżniła 12 
prac konkursowych. 

Laureatami konkursu zostali: Ewa 
Szulc, Julia Równicka, Kamil Lysek, Mi-
łosz Pasiut - wszyscy z Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Strzelcach Opol-
skich, Weronika Wolarz z Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Kadłubie, Tomasz 
Piontek, Zofia Gordzielik, Benedykt Mróz, 
Bartłomiej Feluks - wszyscy z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Rozmierce, Kamil 
Drejka z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Jemielnicy, Julia Mandok i Martyna 
Wiesiołek z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Piotrówce. Dyplomy i nagrody 
wręczono 20 kwietnia w siedzibie PSSE 
w Strzelcach Opolskich. Wszystkim lau-
reatom i ich opiekunom serdecznie  gratu-
lujemy.

Patrycja Płoszaj 
                                                                                                      

„Dbam o siebie 
- jestem zdrowy”
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Ósmego marca br. Powiat Strzele-
cki podpisał umowę o dofinansowanie 
projektu  pn. ,,Nauka dla nas w sam raz” 
w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie 
kształcenia ogólnego, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 

Projektem trwającym od marca 
2018 r. do czerwca 2020 r. są objęci 
uczniowie Szkoły Podstawowej Spe-
cjalnej przy DPS w Zawadzkiem, która 
wchodzi w skład ZSS w Zawadzkiem 
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej 
Specjalnej, Gimnazjum Specjalnego, 
Szkoły Przysposabiającej do Pracy, 
które wchodzą w skład ZSS przy DPS 
w Kadłubie. Zakłada się realizację 
kompleksowych zadań, które poprzez 
wzajemnie uzupełnianie się stanowić 
będą swoisty pakiet edukacyjny. Prze-
znaczony będzie dla 30 uczniów o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych 
i zakłada zniwelowanie przeszkód, na 
które napotykają w procesie kształcenia 
ogólnego. 

W ramach projektu uczniowie 
z ZSS przy DPS w Kadłubie mają 
możliwość uczestnictwa w zajęciach, 
takich jak:
−	 Matematyka nas nie tyka – zajęcia 

rozwijające sprawność umysłową 
oraz kompetencje matematyczne 
uczniów poprzez naukę twórczego 
rozwiązywania, a także zdolność do 
integrowania funkcji percepcyjno-
-wzrokowych.

−	 Informatyka dla laika – zajęcia, 
dzięki którym uczniowie z nie-
pełnosprawnościami uczą się dys-
kutować, odpowiadać na pytania, 
poprawiają umiejętności komuni-
kacyjne, a także rozwijają swoje 
zainteresowania i pasje.

−	 Terapia Anty Apatia:
•	 Zajęcia AAC (indywidualne) – w 

ich ramach wykorzystany jest po-
tencjał ucznia tak, by przy pomocy 
systemu AAC skompensować trud-
ności w porozumiewaniu się i na-
uczyć go efektywnej komunikacji.

•	 Kynoterapia – terapia przy pomocy 
psa, kształtująca kompetencje spo-
łeczne uczniów.

Nauka dla nas w sam raz
•	 Hipoterapia – jej celem jest przy-

wracanie zdrowia i sprawności przy 
pomocy koni i jazdy konnej.

•	 Zajęcia pedagogiczno-psycholo-
giczno-społeczne – podczas których 
rozładowywane jest napięcie emo-
cjonalne i agresja uczniów.

W ramach projektu uczniowie z 
ZSS przy DPS w Zawadzkiem uczest-
niczą z kolei w takich zajęciach, jak:
−	 Terapia poprzez sztukę – różnorakie 

zadania, pozytywnie wpływające 
na proces edukacji:

•	 Kulinarna podróż szlakiem tradycji 
i nowoczesności – w ramach zajęć 
odbędą się wyjazdy edukacyjne, 
podczas których uczniowie zapo-
znają się z tradycjami i zwyczajami 
kuchni polskiej.

•	 Dekorator amator – zajęcia pla-
styczne mające formę terapii ćwi-
czącej zręczność, cierpliwość i 
wytrwałość.

•	 Muzyka, obraz, światło, dźwięk 
– zajęcia w studiu nagrań – dzię-
ki zajęciom dzieci poznają od 
strony praktycznej jak nagry-
wa się piosenki, będą mogły  
w sposób kreatywny rozwijać 
swoją wyobraźnię i obserwować 
rezultaty swojej pracy w postaci 
nagranej piosenki; organizowane 
będą również występy artystyczne.

−	 Rzeźba – wydobywanie duszy z 
drewna – forma zabawy w drewnie, 
której celem jest rozwijanie zdolno-
ści manualnych, uczenie się samo-
kontroli tempa pracy, osiągnięcie 
przez uczestników maksymalnej 
samodzielności i zaradności wyni-
kającej z życia codziennego.

−	 Terapia Anty Apatia 
•	 Zajęcia integracji sensorycznej 

(indywidualne) – zajęcia sensorycz-
ne, czyli dotyk kształtuje bodźce 
uczniów.

•	 Zajęcia AAC ( indywidualne) 
•	 Kynoterapia 
•	 Hipoterapia 
−	 W zdrowym ciele zdrowych duch – 

zajęcia ruchowe 
•	 Zajęcia w środowisku wodnym i 

Sali Doświadczania Świata – ich 
celem jest podnoszenie sprawności 
fizycznej, ogólna poprawa stanu 
zdrowia, uspołecznienie, wycisze-

nie i uspokojenie
•	 Trening aktywności motorycznej 

– zajęcia polegające na rozwoju 
ruchów zamierzonych, ćwiczeniu 
zręczności, zwinności, służące 
wzmocnieniu tkanki mięśniowej 
istotnej dla utrzymania właściwej 
postawy ucznia niepełnospraw-
nego.

•	 Gimnastyka korekcyjno-kompensa-
cyjna – celem zajęć jest utrwalenie 
nawyku przyjmowania prawidło-
wej postawy ciała, kształtowanie 
higienicznego stylu życia, nabycie 
umiejętności aktywnego spędzania 
czasu wolnego.

−	 Treningi BIOFEEDBACK – nowa, 
skuteczna metoda terapeutyczna 
zwiększająca skuteczność funk-
cjonowania naszego mózgu. Me-
toda EEG Biofeedback jest metodą 
klasycznej medycyny, używaną 
szeroko jako metoda nieinwazyjna, 
bez skutków ubocznych. Polega 
na nauczeniu mózgu samokontroli 
pracy za pomocą modyfikacji fal 
mózgowych.

W ramach zadania Lepsi dla Was pro-
jektu dokształceni zostaną nauczyciele  
z ZSS przy DPS w Kadłubie oraz z ZSS 
przy DPS w Zawadzkiem na co dzień 
pracujący z uczniami o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. 

W ramach projektu zakupione 
zostaną również pomoce dydaktyczne, 
sprzęt i wyposażenie niezbędne do 
realizacji wspomnianych zadań, m.in. 
specjalistyczny system do prowadzenia 
treningów Biofeedback, zestawy do 
diagnozy zaburzeń u uczniów, specja-
listyczne mysze komputerowe dla osób 
z porażeniem kończyn górnych Switch 
Click USB oraz przyciski do obsługi 
komputera Pillow Switch, podnośnik 
do wanny z hydromasażem wraz z 
siedziskami kąpielowymi.

Projekt będzie realizowany do 
czerwca 2020 roku, a całkowita jego 
wartość wynosi 550.600,00 zł, w tym 
dofinansowanie 523.070,00 zł, czyli 95 
proc. wartości projektu. Wkład własny 
Powiatu Strzeleckiego to 27.530,00 
zł, czyli pozostałe 5 proc. wartości 
projektu. 

Iwona Kotysz

- I staramy się we wszelki możliwy sposób pozyskać większe środki na ten cel 
- mówi Waldemar Gaida, członek Zarządu Powiatu, któremu podlega cała sfera edu-
kacji w Powiecie Strzeleckim. - Możliwości takie stwarzają m.in. projekty dofinan-
sowane ze środków unijnych. W tej chwili już realizujemy projekt „Wiem więcej, 
mogę więcej” wspierający kształcenie ogólne. Czekamy na podpisanie umowy na 
kolejny projekt, tym razem wspierający kształcenie zawodowe, pn. „Zawodowi za-
wodowcy”. Umowę na inny, skierowany do uczniów z niepełnosprawnościami i na-
uczycieli, na co dzień z nimi pracujących, podpisaliśmy w marcu tego roku, ale zaję-
cia ruszają w tym miesiącu, czyli w maju (i o tym traktuje tekst poniżej - przyp. red). 

- Różnorodność zajęć przewidzianych we wszystkich projektach ma na celu pod-
niesienie nie tylko umiejętności uczniów naszych szkół, ale także wzmocnienie ich 
miękkich kompetencji. Mają też zniwelować pewne deficyty, wynikające nie tylko 
z niepełnosprawności. Edukacja to podstawa. Dobre szkoły, dobrze uczące i dobrze 
przygotowujące do życia w zmieniającym się szybko świecie - to nasz cel.

Stawiamy na edukację Sukcesy naszych uczniów

Dwudziestego piątego kwietnia br., tradycyjnie już,  uczniowie spotkali się 
aby uczestniczyć w Szkolnym Dniu Profilaktyki w Zespole Szkół Specjalnych 
w Kadłubie.

Na spotkaniu,  zorganizowanym we współpracy z przedstawicielami Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Kadłubie poznawano zasady udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej oraz zgłębiano tajniki pracy strażaków. Uczniowie mieli 
okazję obejrzeć dokładnie najprawdziwszy, strażacki wóz bojowy  oraz  zobaczyć 
jak trudna jest obsługa zamontowanych w nim urządzeń gaśniczych.

Najatrakcyjniejszą częścią spotkania były jak zawsze ćwiczenia praktycz-
ne! Dopisała wspaniała, słoneczna pogoda oraz dobre humory. Takie spotkania 
umożliwiają uczniom zdobywanie nowych doświadczeń i praktycznych umiejęt-
ności, dzięki czemu każdego dnia można czuć się bezpiecznie.

Koordynatorami tego wydarzenia byli nauczyciele: Agnieszka Rużycka-
-Rączkowska, Marta Kapica i Leszek Kosydor.

Uczeń klasy 3 Twek, Tomasz Kowalski, wziął udział w projekcie „Opolskie 
bez tajemnic”, organizowanym przez TSKN oraz Dom Współpracy Polsko – Nie-
mieckiej, pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. 

Warunkiem udziału była publikacja tekstu literackiego na temat „Odkrywa-
my tajemnice naszej ziemi. Historie mało znane lub nieopowiedziane”. Tomek 
napisał wiersz na temat swojej „małej ojczyzny”, zatytułowany „Podwórko”. 

Opolskie bez tajemnic

„Opolskie, stąd pochodzę, stąd też piszę,  

stąd mam tatę, mamę, babcię oraz życie. 

Psa z kulawą nogą, zwykłą przybłędę,  

ale kocham go, bo to przyjaciel, co jest wszędzie. 

Zwiedza ze mną wszystkie wsie i wioski,  

pewnie był też dalej, niż sięgają nasze troski…”

Fragment wiersza Tomka

Uroczysta Gala, podsumowująca projekt, odbyła się 25.04.2018r. w Powia-
towym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Podczas Gali Tomek otrzymał 
wyróżnienie za udział w konkursie oraz Nagrodę Przewodniczącego TSKN . 
Jego tekst o regionie spotkał się z dobrym  przyjęciem przez komisję konkur-
sową, doceniono zaangażowanie ucznia  i osobisty przekaz wiersza,  promujący 
tradycje i kulturę Śląska Opolskiego. 

W czwartek 26 kwietnia, Kamil 
Sala wziął udział w VII Regional-
nym Festiwalu Piosenki Przyrodni-
czo – Ekologicznej pod hasłem „Na-
sza Ziemia – nasze życie” w Leśnicy. 
Przygotowany przez p. Iwonę Miel-
carz zaśpiewał piosenkę pt. „Poważna 
sprawa” i zdobył III MIEJSCE!!!! To 
duży sukces, biorąc pod uwagę fakt, 
że konkurował z pełnosprawnymi ró-
wieśnikami! Był też czas na spotkanie 
ze strażakami i policjantami. 

KAMILU - GRATULUJEMY CI 
SUKCESU!!!

Sukces 
Kamila

Szkolny Dzień Profilaktyki 
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Obszar

A
Likwidacja 

bariery 
transporto-

wej

B
Likwidacja 

barier  
w dostępie 

do uczestni-
czenia 

w społe-
czeństwie 

informacyj-
nym

C
Likwidacja 

barier  
w porusza-

niu się

D

Nazwa

Zadanie 1: 
pomoc w zaku-
pie  i montażu 

oprzyrządowania                   
do posiadanego 

samochodu

Zadanie 2:
pomoc w 

uzyskaniu prawa 
jazdy 

kategorii B

Zadanie 1:
pomoc w 

zakupie sprzętu 
elektronicz-
nego        lub 

jego elementów                
oraz oprogramo-

wania

Zadanie 2:
dofinansowa-
nie szkoleń w 

zakresie obsługi 
nabytego  w 
ramach pro-

gramu sprzętu 
elektronicznego                  

i oprogramo-
wania

Zadanie 2:
pomoc w 

utrzymaniu 
sprawności 

technicznej po-
siadanego wózka 

inwalidzkiego                       
o napędzie 

elektrycznym

Zadanie 3:
pomoc w 

zakupie protezy 
kończyny                

w której zastoso-
wano nowoczes-
ne rozwiązania 
techniczne tj. 
protezy  na III 

poziomie jakości

Zadanie 4:
pomoc w utrzy-
maniu sprawno-
ści technicznej 

posiadanej 
protezy kończy-
ny (co najmniej 
na III poziomie 

jakości)

Pomoc w utrzy-
maniu aktywno-
ści zawodowej 
poprzez zapew-
nienie opieki dla 
osoby zależnej.

Maksymalna 
wysokość 

dofinansowania

8.000 zł 

2.200 zł.
w tym: kurs/egzamin 

-  1.600zł.,
pozostałe koszty 

- 600zł.

• dla os. niewidomej      
- 20.000 zł, z czego  
na urządzenia brajlow-
skie -  12.000 zł. 

• dla pozostałych osób 
z dysfunkcją wzroku      
- 8.000 zł. 

• dla osoby z dysfunkcja 
obu kończyn górnych 
- 5.000 zł.

• dla osoby głuchonie-
widomej - 4.000 zł,

• dla pozostałych 
2.000zł.

z możliwością zwiększe-
nia kwoty dofinansowa-
nia w indywidualnych 
przypadkach do 100%, 
wyłącznie w przypadku, 
gdy poziom dysfunkcji 
narządu wzroku wymaga 
zwiększenia liczby 
godzin szkolenia

3.000 zł

Po amputacji:
w zakresie ręki             

-  9.000 zł,
przedramienia            

- 20.000 zł,
ramienia i wyłuszczenia 

w stawie barkowym 
-  26.000 zł,

na poziomie podudzia 
- 14.000 zł,

na wysokości uda (także 
przez staw kolanowy) 

- 20.000 zł,
uda i wyłuszczeniu w 

stawie biodrowym 
- 25.000 zł.

do 30% kwot o których 
mowa w zadaniu 3

Koszt opieki nad osobą 
zależną:

- 200 zł miesięcznie, 
jednak nie więcej niż 

2.400 zł w ciągu roku – 
tytułem kosztów opieki 
nad jedną osobą zależną

Udział własny 
osoby 

niepełnosprawnej

co najmniej
15%

co najmniej
25%

co najmniej 10%

brak

brak

co najmniej
10%

co najmniej 
10%

co najmniej
15%

Warunki uczestnictwa

• znaczny lub umiarkowany 
stopień niepełnosprawności   
lub  orzeczenie o niepełno-
sprawności,

• Wiek   do lat 18  lub wiek 
aktywności zawodowej lub 
zatrudnienie

• dysfunkcja narządu ruchu
• brak wymagalnych zobowią-

zań wobec PFRON lub wobec 
realizatora programu

• znaczny lub umiarkowany 
stopień niepełnosprawności,

• wiek aktywności zawodowej
• dysfunkcja narządu ruchu
• brak wymagalnych zobowią-

zań wobec PFRON lub wobec 
realizatora programu

• znaczny stopień niepełno-
sprawności lub orzeczenie o 
niepełnosprawności,

• wiek do lat 18 lub wiek 
aktywności zawodowej lub 
zatrudnienie

• dysfunkcja obu kończyn gór-
nych lub narządu wzroku

• brak wymagalnych zobowią-
zań wobec PFRON lub wobec 
realizatora programu

• znaczny stopień niepełno-
sprawności lub orzeczenie o 
niepełnosprawności,

• wiek do lat 18 lub wiek 
aktywności zawodowej lub 
zatrudnienie

• dysfunkcja obu kończyn gór-
nych lub narządu wzroku

• brak wymagalnych zobowią-
zań wobec PFRON lub wobec 
realizatora programu

• znaczny stopień niepełno-
sprawności lub orzeczenie o 
niepełnosprawności

• brak wymagalnych zobowią-
zań wobec PFRON lub wobec 
realizatora programu

• stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej 

lub zatrudnienie,
• potwierdzona opinią eksperta 

PFRON stabilność procesu 
chorobowego i rokowania 
uzyskania zdolności do pracy                
w wyniku wsparcia udzielone-
go  w programie

• brak wymagalnych zobowią-
zań wobec PFRON lub wobec 
realizatora programu

• stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej 

lub zatrudnienie, 
• potwierdzona opinią eksperta 

PFRON stabilność procesu 
chorobowego i rokowania uzy-
skania zdolności do pracy w 
wyniku wsparcia udzielonego 
w programie

• brak wymagalnych zobowią-
zań wobec PFRON lub wobec 
realizatora programu

• znaczny, lub umiarkowany 
stopień niepełnosprawności,

• aktywność zawodowa
• pełnienie roli opiekuna praw-

nego dziecka
• brak wymagalnych zobowią-

zań wobec PFRON lub wobec 
realizatora programu

MODUŁ I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. MODUŁ II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

Maksymalna 
wysokość 

dofinansowania

• równowartość kosztów czesnego w ramach 
jednej, aktualnie realizowanej formy kształce-
nia na poziomie wyższym (na jednym kierun-
ku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, 
przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 
3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypad-
ku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego 
dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 
583 (netto) na osobę.

• Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwięk-
szenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty 
za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, które-
go przeciętny miesięczny dochód przekracza 
kwotę 583 zł (netto) na osobę może być pod-
jęta przez Pełnomocników Zarządu w Biurze 
PFRON, na podstawie wystąpienia i pozytyw-
nej opinii Realizatora programu lub Oddziału 
PFRON.

• W przypadku gdy wnioskodawca pobiera na-
ukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia 
na poziomie wyższym (kierunkach studiów), 
kwota dofinansowania opłaty za naukę (czes-
ne) może być zwiększona o równowartość po-
łowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych 
kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie 
powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącz-
nie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego 
miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie 
przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Do 1.000 zł z możliwością zwiększenia nie wię-
cej niż o :
700 zł - w przypadku, które określi realizator pro-
gramu 
500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi 
koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem 
zamieszkania,
300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada 
aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny
300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera 
naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kie-
runkach studiów/nauki lub studiuje w przyspie-
szonym trybie;
300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawcą jest 
osoba poszkodowana w 2017 lub 2018 roku w 
wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń lo-
sowych.
 

Pomoc w formie dodatku na pokrycie kosztów 
kształcenia ma charakter progresywny i moty-
wacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnio-
skodawcy jest uzależniona od jego postępów w 
nauce i wynosi:
• 50% maksymalnej kwoty dodatku – dla stu-

dentów na I roku studiów (w przypadku form 
jednorocznych 75% max kwoty dodatku) 

• 75% maksymalnej kwoty dodatku dla studen-
tów na II roku studiów,

• 100% maksymalnej kwoty dodatku dla studen-
tów na III i kolejnych latach studiów,

* Studenci studiów II stopnia i uczestnicy stu-
diów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w 
kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki

do 4.000 zł
Decyzja w sprawie wyrażenia zgody  na zwięk-
szenie kwoty dofinansowania dodatku na uisz-
czenie opłaty  przeprowadzenie przewodu dok-
torskiego dla wnioskodawcy, którego przeciętny 
miesięczny dochód przekracza  kwotę 583 zł 
(netto) na osobę może być podjęta przez Pełno-
mocników Zarządu w Biurze PFRON, na podsta-
wie wystąpienia i pozytywnej opinii Realizatora 
programu lub Oddziału PFRON.

Zakres 
dofinanso-

wania

1. Opłata 
za naukę 
(czesne)

2. Dodatek 
na pokrycie 

kosztów 
kształcenia :

3. Dodatek 
na uiszczenie 

opłaty za 
przepro-
wadzanie 
przewodu 

doktorskiego

Udział 
własny ON

15% wartości czesne-
go w przypadku zatrud-
nionych beneficjentów 
programu, którzy ko-
rzystają z pomocy w 
ramach jednej formy 
kształcenia na poziomie 
wyższym (na jednym 
kierunku)
65% wartości czesne-
go w przypadku zatrud-
nionych beneficjentów 
programu, którzy jed-
nocześnie korzystają 
z pomocy w ramach 
więcej niż jedna forma 
kształcenia na poziomie 
wyższym(więcej niż 
jeden kierunek) – wa-
runek dotyczy drugiej i 
kolejnych form kształ-
cenia na poziomie wyż-
szym (drugiego i kolej-
nych kierunków)
Z zastrzeżeniem, iż z 
obowiązku wniesienia 
udziału własnego w 
module II zwolniony 
jest wnioskodawca, gdy 
wysokość przeciętnego 
miesięcznego docho-
du wnioskodawcy nie 
przekracza kwoty 583 
zł (netto) na osobę.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Warunki 
uczestnictwa

znaczny lub umiarko-
wany stopień niepeł-
nosprawności, 
nauka w szkole wyż-
szej, lub szkole poli-
cealnej, lub kolegium 
, lub przewód doktor-
ski otwarty poza stu-
diami doktoranckimi 
brak wymagalnych 
zobowiązań wobec 
PFRON lub wobec 
realizatora programu
brak korzystania z 
przerwy w nauce
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wnioski przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Bolesława Chrobrego 5 
w Strzelcach Opolskich od 15 marca 2018 r. w trybie ciągłym jednak nie później niż:
a)  w przypadku Modułu I do dnia 30 sierpnia 2018 r.,
b)  w przypadku Modułu II: do dnia 10 października 2018 r. 
 (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)
Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:
• Obszar A, Obszar B, Obszar C – zadania 1 i 3 – pomoc może być udzielana co 3 lata. Licząc od początku 

roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
• Obszar C- zadania 2 i 4 – pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

Pełną informację o programie udzielają pracownicy Centrum pod nr telefonu  (77) 4613381.
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie www.pcpr.strzelceop.pl  

oraz na stronie bip.pcpr.strzelceop.pl   (Menu Główne → zakładka Aktywny Samorząd)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, iż w 2018 roku Powiat Strzelecki przystąpił do realizacji pilotażowego 
programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON.  Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.

Cel główny programu – wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy - osób niepełnosprawnych w 
życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 

Program pilotażowy „Aktywny Samorząd” w roku 2018 obejmuje:
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Kultury Fizycznej i Turystki 
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
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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 

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
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Projekty dla młodych

Uwaga: opryski lasów!
Nadleśnictwo Rudziniec uprzejmie informuje, że w miesiącu maju bieżącego roku, 

dokonywać będzie chemicznego zwalczania imago chrabąszcza majowego, metodą opry-
sku naziemnego oraz oprysku lotniczego, na terenie Gminy Ujazd, w okolicy miejscowości 
Sieroniowice i Balcarzowice.

Do oprysku zastosowany będzie insektycyd Mospilan 20 SP w dawce 0,4 kg/ha. 
Zgodnie z etykietą okres prewencji (okres zapobiegający zatruciu) dla ludzi i zwierząt, 

w tym pszczół – NIE DOTYCZY. Natomiast okres karencji (czyli okres od dnia wykonania 
zabiegu do zbioru) dla owoców runa leśnego, wynosi 14 dni.

Ponieważ termin wyznacza się na podstawie dojrzałości jaj, które mają być złożone 
przez samice chrabąszcza, informację o dniach przeprowadzenia zabiegu – Nadleśnictwo 
Rudziniec zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu przeprowadzenia zabiegu (na 
granicy lasu objętego zakazem wstępu, a w szczególności przy drogach i przejściach pro-
wadzących do lasu).

Na sesji w dn. 29.11.2017 r. Rada Powiatu Strzeleckiego podjęła uchwałę nr 
XXXVI/353/17 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na tere-
nie Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku

 

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:
1. Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie”, ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
2. Apteka „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 21, tel. 77/461-38-76
3. Apteka „Multifarm” Zdrowie i Uroda Sp. z o.o., ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
4. Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383 
5. Apteka „AWOS 3”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03
6. Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
7. Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56 
8. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
9. Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92

MAJ  2018

DYŻURY  APTEK 
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2018 r.

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

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

1. „Śląska”
2. „Słoneczna”
3. „Vita” 
4. „Dr.Max” 
5. „DOZ Apteka”
6. „LIBRA”
7. „Multifarm”
8. „Pro-pharma”
9. „AWOS 3”
10. „Śląska”

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje, 

iż dnia 28 maja 2018 roku 

odbędzie się posiedzenie komisji do spraw rozpatrywania wnio-
sków o udzielenie  świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów.

Wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków przeznaczo-
nych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i renci-
stów należy składać w sekretariatach placówek oświatowych właściwych ze 
względu na zatrudnienie do dnia 21 maja 2018 roku.

Warunki przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki, określa uchwała 
nr XVIII/179/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 marca 2016 r. w spra-
wie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdro-
wotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. Urz. 
Woj. Op. poz. 785). Uchwała dostępna do wglądu w sekretariatach placówek 
oświatowych. 

Uwaga na utrudnienia na ulicy 
przy budynku strzeleckiego Starostwa. 

Remontowana jest droga u zbiegu ul. Jordanowskiej, ks. Wajdy 
i Chrobrego. Proponujemy, by na czas remontu zostawić samo-
chód nieco dalej, a do starostwa podejść pieszo. Utrudnienia po-
trwają jeszcze kilka dni.
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Ad multos annos!

Do wszystkich 
urodzinowych życzeń 

z okazji 
„okrągłych” urodzin 

dołączamy 
również swoje: 
wielu jeszcze lat 

w jak najlepszym zdrowiu, 
pełnych słońca i radości. 

Z ogromną przyjemnością infor-
mujemy dziś Państwa o tym, że gro-
no Jubilatów - mieszkańców powiatu 
strzeleckiego - którzy w ostatnim cza-
sie obchodzili swoje okrągłe urodziny, 
znów się powiększyło! Trójka 90-lat-
ków świętowała swoje jubileusze.

Wszystkich z okazji okrągłych i 
wyjątkowych urodzin - dziewięćdzie-
siątych - odwiedzili w imieniu całej 
społeczności naszego powiatu przed-
stawiciele władz naszego samorządu 
powiatowego, którzy każdemu z Ju-
bilatów oprócz listu gratulacyjnego i 
najlepszych życzeń przekazali upomi-
nek urodzinowy.

Pani Maria Muszkiet, mieszka-
jąca w Łaziskach, 90 rocznicę urodzin 
świętowała 26 kwietnia br. Z tej okazji 
z urodzinowym prezentem i gratula-
cjami odwiedziła Jubilatkę Sekretarz 
Powiatu Ewelina Jelito.

Pan Jerzy Kubiczek, mieszka-
niec Kielczy, rocznicę 90-lecia uro-
dzin obchodził 1 maja br. Gratulacje i 
życzenia przekazał Jubilatowi starosta 
Józef Swaczyna.

Pani Gertruda Wieczorek, 
mieszkanka Rozmierki, swoją 90 
rocznicę urodzin świętowała 5 maja 
br. Z tej okazji z życzeniami odwiedził 
Ją członek Zarządu Powiatu Walde-
mar Gaida.

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 

We wszystkich naszych szkołach ponadgimnazjalnych pod koniec kwietnia 
uroczyście pożegnano absolwentów. To właściwie ostatni dzień, kiedy do szkoły 
przyszli bez specjalnego stresu. Za kilka dni przecież miał rozpocząć się maraton 
maturalny. W ZSP w  Zawadzkiem tradycyjnie już absolwenci w tym dniu wy-
puścili swoje baloniki, a im dalszy dystans któryś pokonał, tym lepsze rokowania 
na maturze dla jego właściciela. Podobno. A baloniki leciały i leciały. Dotychcza-
sowy rekord to lądowanie w Woli Mieleckiej (208 km od Zawadzkiego w linii 
prostej pokonał balonik Niny, a Pauliny - „tylko” 200 km). 

Wszystkim naszym maturzystom, którzy zdają egzaminy dojrzałości, a jest 
ich w sumie 340 (176 w CKZiU, 120 w Liceum Ogólnokształcącym w ZSO i 44 
w ZSP w Zawadzkiem). 

Życzymy powodzenia!!!

Pamiątkowe zdjęcie absolwentów LO im. Wł. Broniewskiego w Strzelcach Op.

Trwa maraton maturalny

Pani Maria Muszkiet, 90 rocznicę urodzin świętowała 26 kwietnia br.

Pan Jerzy Kubiczek 90 rocznicę urodzin świętował 1 maja br.

Pani Gertruda Wieczorek, 90 rocznicę urodzin świętowała 5 maja br.

Strzeleccy policjanci przy wsparciu mundurowych z Opola przeprowadzili 
na terenie powiatu strzeleckiego ogólnopolską akcję „Prędkość”. Głównym ce-
lem działań była poprawa bezpieczeństwa na naszych drogach. Funkcjonariusze 
przeprowadzili ponad 100 kontroli drogowych, z pośród tej liczby 24 kierowców 
przekroczyło dozwoloną prędkość.

Wciąż jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych jest nadmierna pręd-
kość, z jaką poruszają się kierowcy. Dlatego wczoraj (7 maja), na drogach naszego 
powiatu została przeprowadzona ogólnopolska akcja „prędkość”. W działaniach 
oprócz policjantów ze Strzelec Opolskich brali również udział funkcjonariusze z 
Opola.

Za szybcy na drodze


