
Trudno uwierzyć, że czas tak szybko leci! Nasz dwutygodnik staje 
się coraz starszym nastolatkiem. Nie tak dawno spotkaliśmy się na Nie-
feralnej Trzynastce, a już za chwilę, w grudniu, będziemy obchodzić już 
15 urodziny. I już dziś zapraszamy naszych wszystkich Czytelników i 
Sympatyków na wspólne późne popołudnie.

Okres przed świętami Bożego Narodzenia to dobry czas na spotkanie 
w gronie przyjaciół i w miłej atmosferze, przy choince. Przy kawie i pier-
nikach. Już dziś zarezerwujcie Państwo sobie na to czas. Warto! Będzie 
malowanie bombek choinkowych (prawdziwych, szklanych!). Będą ko-
lędy. I te śpiewane przez duet Anety i Norberta, i te śpiewane wspólnie.

Zaprosiliśmy też dla Państwa niezwykłego Gościa. Kto to? Rozbu-
dzając Państwa ciekawość dziś możemy powiedzieć tyle: czytajcie kolej-
ny numer naszego dwutygodnika!

Będzie również rozstrzygnięcie konkursów. Dwóch. 
Jeden, plastyczny, dla najmłodszych pt. „Moje Święta Bożego Naro-

dzenia”. Szczegóły można poznać już dziś – na stronie 2.
Drugi, dla dorosłych – dziś tylko zapowiadamy. To będzie konkurs 

związany z historią powiatu strzeleckiego. Przedsmak już mieli Państwo 
w poprzednich latach: przed Świętem Chleba publikowaliśmy pytania i 
odpowiedzi. Tym razem aż tak łatwo nie będzie: w następnym  numerze 
naszego dwutygodnika opublikujemy tylko pytania. Prawidłowa odpo-
wiedź kryje się w jednym z podpunktów. Do Was, Drodzy Czytelnicy, 
będzie należało wybranie tego właściwego. 

Nagrody? Na pewno przydadzą się Wam przed Świętami!    

Spotkanie organizujemy 14 grudnia (pią-
tek) o godzinie 17.00 w sali widowiskowej 
Powiatowego Centrum Kultury przy ul. 
Dworcowej w Strzelcach Opolskich.

Ten dzień wyznaczył Komisarz Wyborczy w Opolu na zwołanie I sesji 
nowo wybranej rady Powiatu Strzeleckiego. Określił też porządek obrad. 

Po otwarciu obrad, którego dokona radny senior (najstarszy wie-
kiem), wszystkim radnym zostaną wręczone zaświadczenia o wyborze. 
Już wiadomo, że nie wszyscy radni, którzy zyskali poparcie w wyborach 
21 października, wejdą w skład nowej rady. 

Mandatu zrzekł się Mieczysław Wojtaszek, wybrany w Okręgu Wy-
borczym nr 1 z listy PiS. Jego miejsce zajmie w nowej Radzie Powiatu 
Anna Chabraszewska – z tej samej listy komitetu wyborczego (zdobyła 
276 głosów, a Mieczysław Wojtaszek 839).

 Kolejny punkt sesji to ślubowanie nowych radnych, a następnie, po 
stwierdzeniu kworum, wybory  Przewodniczącego rady i Zastępców prze-
wodniczącego, czyli – ukonstytuowanie się Prezydium Rady Powiatu. 
Na pierwszej sesji w nowej kadencji prawdopodobnie wybrany zostanie 
również nowy Zarząd Powiatu Strzeleckiego, choć ten akurat punkt nie 
jest przewidziany w porządku obrad, wskazanym przez Komisarza Wy-
borczego, radni jednak taki punkt mogą dodać na sesji. 

Pierwsza sesja 
– 21 listopada

 Obchodzimy 15-lecie
naszego dwutygodnika!

100-lecie Niepodległości
Świętowaliśmy wspólnie 11 listopada 2018. Poczód ruszył spod strzeleckiego ratusza, 
a tłumnie uczestniczący w nim mieszkańcy przemaszerowali z kwiatami pod Pomnik 
Ofiar Wojen i Przemocy. To były uroczystości oficjalne, ale ten dzień uczciliśmy rów-
nież w mniej formalny sposób, o czym moecie się Państwo przekonać na str. 3
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Ośrodek KARTA już po raz dru-
gi realizuje autorską akcję promocji 
czytelnictwa. Podczas zeszłorocznej 
edycji odwiedziliśmy pięć ośrodków 
w Polsce - miejscowym bibliotekom 
przekazaliśmy pakiety naszych publi-
kacji, a na otwartych spotkaniach opo-
wiadaliśmy o specyficznym, uprawia-
nym przez Ośrodek KARTA sposobie 
pracy z historią oraz prezentowaliśmy 
fragmenty wydawnictw źródłowych 
tematycznie powiązanych z regionem.

W tym roku odwiedzimy trzy 
miejscowości, a scenariusz działania 
zostanie rozbudowany i uatrakcyjnio-
ny. Tematem podstawowym będzie 
sytuacja jednostki wobec totalitary-
zmów. Do projektu zaproszona zo-
stanie młodzież – otwarte spotkania o 
charakterze prezentacji multimedial-
nej poprzedzone zostaną warsztatami 
edukacyjno-teatralnymi dla uczniów, 
prowadzonymi przez edukatorki z Te-
atru Ochoty w Warszawie.

Celem warsztatów będzie:
1.  uruchomienie krytycznego i twór-

czego myślenia 
2.  poznanie sytuacji jednostki wo-

bec mechanizmów totalitaryzmu 
i wojny, ze szczególnym uwzględ-
nieniem losów mieszkańców 
obecnych Ziem Zachodnich i Pół-
nocnych

3.  uruchomienie dyskusji na takie 
tematy jak: tożsamość regionalna, 
kulturowa i narodowa, sytuacje 
graniczne, bohaterstwo i odwaga, 
relacje ofiara-oprawca oraz przej-
ścia pomiędzy tymi statusami

4.  zapoznanie uczestników z osobi-
stymi zapisami świadków historii

Wyniki warsztatów przedstawimy 
kolejnego dnia na spotkaniu z szer-
szą publicznością, na którym zapre-
zentujemy także fragmenty naszych 
publikacji w wykonaniu artystów Te-
atru Ochoty, jak również opowiemy 
o działalności Ośrodka KARTA. W 
Bibliotece i Kulturze w Zawadzkiem 
fragmenty publikacji wydanych przez 
Ośrodek KARTA przeczyta Karol 
Kossakowski, aktor Teatru im. J. Ko-
chanowskiego w Opolu.

O szczegółach akcji opowiada 
autorka scenariusza projektu, wicedy-
rektorka ds. wydawniczych Ośrodka 
KARTA, Aleksandra Janiszewska.

https://youtu.be/gGKEKMdTZXk

Akcja odbędzie się w:
HUTA ZAWADZKIE 
- 21/22 listopada
- Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Zawadzkiem, 
ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkie
- Biblioteka i Kultura, 
Kinoteatr, 
ul. Dworcowa 3a, 47-120 Zawadzkie

Projekt dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Fundu-
szu Promocji Kultury.

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ś.p. Józefa Koziny 

Starosty Powiatu Głubczyckiego

Rodzinie i Bliskim 

serdeczne wyrazy współczucia 
składają 

Starosta Powiatu Strzeleckiego,
 Zarząd i Rada Powiatu Strzeleckiego 

oraz pracownicy 
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich 

AKCJA  PROMOCJI  CZYTELNICTWA:

Jednostka 
w wirach historii

Losy indywidualne w uniwersalnym 
przekazie literatury faktu.

W sobotę, 17 listopada, 
Wydział Komunikacji i Transportu 

na stanowiskach związanych z rejestracją pojazdów 
raz kasa będą czynne w godzinach od 9:00 do 13:00.

Z okazji 15-lecia dwutygodnika 
„Powiat Strzelecki”  Zarząd Powiatu 
Strzeleckiego, wydawca naszej gaze-
ty, ogłasza konkurs pt. „Moje Święta 
Bożego Narodzenia”. Do udziału za-
praszamy przedszkolaki oraz uczniów 
klas I-III szkół podstawowych. W 
dowolnej technice pokażcie, jak wy-
glądają albo jak miały by wyglądać 
Wasze święta  Bożego Narodzenia. 
Czekamy na Wasze artystyczne wizje 
namalowane, wycięte czy narysowane 
na kartce w sposób, który nas zasko-
czy i oczaruje. Liczymy na Waszą nie-
ograniczoną wyobraźnię! A warto się 
troszkę wysilić, bo czekają wspaniałe 
nagrody – zestawy  klocków, którymi 
wszystkie dzieci uwielbiają się bawić!

„Moje Święta Bożego Narodzenia”
Technika dowolna, format A4 
Każda praca musi być z tyłu opisana wg. poniższego wzoru:
Tytuł pracy:
Imię i nazwisko autora:
Wiek/klasa:
Telefon kontaktowy:
Imię i nazwisko opiekuna prawnego:

Termin nadsyłania prac do 7 grudnia 2018 r. 
(decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście na adres:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
Zespół ds. Promocji Powiatu, pok. 310, III piętro 
Tel. 77 4401 713, e-mail: pp@powiatstrzelecki.pl
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystego Jubileuszu 

15-lecia powstania naszego dwutygodnika „Powiat Strzelecki” w dniu 14 grudnia 
2018 r. o godzinie 17:00 w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opol-
skich przy ul. Dworcowej 23.

Regulamin wraz z Załącznikiem do Regulaminu – KONIECZNYM OŚWIADCZENIEM – dostępny na 
www.powiatstrzelecki.pl oraz na FB/starostwostrzeleckie

Konkurs plastyczny dla dzieci

29 października w sali narad w strzeleckim starostwie odbyło się spotkanie z 
kuratorem pieczy zastępczej. Rafał Sitarz kurator okręgowy Sądu Okręgowego w 
Opolu, mówił o najtrudniejszych momentach w życiu zawodowym tych, którzy 
przyjeżdżają na interwencje do dysfunkcyjnych rodzin, by zabrać dzieci i umieś-
cić je w miejscach bezpiecznych - w pogotowiu opiekuńczym czy rodzinie za-
stępczej. Przepisy są przepisami, a rzeczywistość rzeczywistością, czasem brutal-
ną, kiedy innego wyjścia już nie ma. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, kuratorzy Sądu Rejonowego w Strzelcach 
Opolskich, funkcjonariusze policji, a przede wszystkim - pracownicy Ośrodków 
Pomocy Społecznej gmin z terenu powiatu strzeleckiego oraz Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie.

Kiedy dzieci trzeba zabrać rodzinie...

Spokojnie, to tylko ćwiczenia
W ostatnim czasie dwukrotnie od-

była się ewakuacja pracowników Sta-
rostwa Powiatowego.

Pierwszy alarm ogłoszono 25 paź-
dziernika. Przyczyną był dym wydo-
bywający się z piwnicy. Straż Pożarna 
zjawiła się natychmiast, a po spraw-
dzeniu wszystkich pomieszczeń i od-
dymieniu budynku pracownicy wróci-
li do biurek, a petenci - do załatwiania 
swoich spraw. W tych ćwiczeniach 
uczestniczyła również klasa pożarni-
cza CKZiU.

Znacznie dłużej trwał alarm po 
znalezieniu torby z wystającymi 
przewodami, co mogło sugerować 
podłożenie bomby. Ewakuacja pra-
cowników i petentów - a niektórzy 
byli zdenerwowani mocno, bo wzięli 
urlop, by zarejestrować samochód - 
przebiegła tak sprawnie jak poprzed-
nio. Sprawdzanie przez policję zagro-
żenia terrorystycznego - bo w takich 
kategoriach traktowano pozostawio-
ny pakunek - trwało dość długo. Te 
ćwiczenia zostały zorganizowane 13 
listopada br., i oczywiście również 
uczestniczyli w nich strażacy z PSP w 
Strzelcach Opolskich.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informu-
je, że na zadanie „dofi nansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki” 
organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych 
mogą składać wnioski do końca listopada roku poprzedzającego rok, w któ-
rym odbywać się będzie dana wycieczka, impreza itp. (czyli na imprezy pla-
nowane na rok 2019, składamy do końca listopada 2018).

Wymagane dokumenty:

1. Dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełno-
sprawnych lub działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnospraw-
nych (np. statut, regulamin organizacyjny).

2.  Udokumentowanie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych 
źródeł na sfi nansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofi nanso-
waniem ze środków PFRON (minimum 40% kosztów realizacji zadania).

3.  Informacje o innych źródłach fi nansowania zadania (w przypadku istnienia 
takich źródeł).

4.  Kosztorys i program dofi nansowania zadania.
5.  Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z dofi nansowania z podzia-

łem na płeć, wiek oraz miejsce zamieszkania.

Szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie pod numerem telefonu 77461-33-81.

Dofi nansowanie dla 
osób niepełnosprawnych

100-lecie Niepodległości

Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Na koncert Grażyny Brodzińskiej w kościele św. Wawrzyńca 
zapraszali mieszkańców Burmistrz Strzelec Opolskich 

i Starosta Strzelecki

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich

Zespół Szkół Specjalnych w Kadłubie
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Wspólnie zaśpiewaliśmy     „Mazurek Dąbrowskiego”

Uroczystość otwo-
rzył Waldemar Gai-
da członek Zarządu 
Powiatu Strzele-
ckiego, który przy-
pomniał o trudnych 
pierwszych dniach 
Polski Niepodległej 
w 1918 roku.
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Wspólnie zaśpiewaliśmy     „Mazurek Dąbrowskiego”

W piątek, 9 listopada o godz. 11.11 do wspólnego odśpiewania polskiego hymnu
zaprosiliśmy mieszkańców naszego Powiatu.

Byli najmłodsi, starsi i najstarsi. Było radośnie. Było biało-czerwono.
Od fl ag, kotylionów, balonów, ubiorów, pokolorowanych twarzy. 

A na koniec - wspólne pamiątkowe zdjęcie. Dziękujemy!
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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

KOSMETYCZKA STRZELCE OPOLSKIE - wymagane wykształcenie kierunkowe
SAMODZIELNY/A KSIĘGOWY/A STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe
  - 2-3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
KASJER/DORADCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie
KUCHARZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunkowe
BUFETOWY/BUFETOWA STRZELCE OPOLSKIE - obsługa kasy fiskalnej, - prawo jazdy kat. B
  - mile widziane doświadczenie zawodowe
KASJER -  SPRZEDAWCA JEMIELNICA -  książeczka do celów sanitarno epidemiologicznych 
   lub chęć jej wyrobienia
KASJER - SPRZEDAWCA PIOTRÓWKA - wykształcenie zawodowe, - obsługa kasy fiskalnej,
  - obsługa komputera
KRAWIEC STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - doświadczenie min. 1 rok
PRACOWNIK BRYGADY ZAWADZKIE - uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego 
TRANSPORTOWEJ   i suwnicy z poziomu roboczego
KASJER SPRZEDAWCA  JEMIELNICA - wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
STACJI PALIW
TYNKARZ/ POMOCNIK TYNKARZA WG. ZLECEŃ
MURARZ TYNKARZ WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE - mile widziane doświadczenie zawodowe
DOCIEPLENIOWIEC
ELEKTRYK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - uprawnienia SEP 1 Kv, 
  - mile widziane prawo jazdy kat. B
ELEKTRYK ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
MECHANIK SAMOCHODOWY BARUT - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - prawo jazdy kat. B
MECHANIK SAMOCHODÓW STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe 
CIĘŻAROWYCH
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE - uprawnienia na wózek widłowy,
  - wykszt. zasadnicze zawodowe, - prawo jazdy kat. B
MAGAZYNIER - LOGISTYK OLSZOWA - wykształcenie zawodowe
  - uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
OPERATOR SUWNIC ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe 
(SUWNICOWY)
OPERATOR CNC KOLONOWSKIE - wymagane doświadczenie przy obsłudze maszyn CNC
OPERATOR ŁADOWARKI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie, - znajomość rysunku technicznego
OPERATOR ŻURAWIA  STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - wymagane uprawnienia na żurawie przenośne II ż

STAROSTA   STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (J.t. Dz.U. z  2016r. poz. 353 z późn. zm.), 
podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 14.11.2018r. na rzecz 
Pani Eweliny Zawadzkiej, decyzji administracyjnej Nr 476/18 zatwierdzającej pro-
jekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę składu węgla, w skład którego 
wchodzą: 5 boksów składowych, wiata do składowania węgla, wiata do pakowania 
węgla, zbiornik na wody opadowe o poj. 150M3, obiekty tymczasowy – namiot do 
przesiewania węgla, ogrodzenie – ekran akustyczny oraz instalacja wodna, instalacja 
kanalizacji deszczowej w Szymiszowie przy ul. Małej, na działkach nr 535/11, 535/13 
obręb ewid. Szymiszów.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno – 
Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 213 

(w godzinach pn. 7.30 – 17.00, wt.-cz. 7.30 – 15.30,pt. 73.0 – 14.00), 
można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.

z up. Starosty Teresa Wanecka 
Naczelnik Wydziału 

Architektoniczno-Budowlanego

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje, 

iż dnia 29 listopada 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 przezna-
czonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli eme-
rytów i rencistów należy składać w sekretariatach placówek oświa-
towych właściwych ze względu na zatrudnienie do dnia 22 listopada 
2018 roku.
Warunki przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, 
dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki, określa 
uchwała nr XLVI/444/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 paź-
dziernika 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przy-
znawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz wa-
runków i sposobu ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2908). 
Uchwała dostępna do wglądu w sekretariatach placówek oświato-
wych. 

Pięć dni trwała policyjna akcja 
,,Znicz 2018”. Jak co roku, w tym 
szczególnym okresie, policjanci dba-
li o bezpieczeństwo podróżujących. 
Również w ramach trwającej ogólno-
polskiej akcji „Nie zabijaj - chcę żyć” 
policjanci zwracali baczną uwagę na 
prędkość, z jaką poruszali się kierow-
cy. Kontrolowali także ich trzeźwość 
oraz stan techniczny samochodów. 
Każda kontrola drogowa wiązała się 
również ze sprawdzeniem, czy jadący 
używają pasów bezpieczeństwa i czy 
dzieci są przewożone w fotelikach.

Działania Policji oraz innych 
służb polegały przede wszystkim na 
zapewnieniu płynnego i bezpiecznego 
przejazdu w rejonach cmentarzy oraz 
na głównych ciągach komunikacyj-
nych. Funkcjonariusze informowali 
o możliwości dojazdu do parkingów 

Podsumowanie akcji 
„Znicz 2018” 

w powiecie strzeleckim

oraz o występujących utrudnieniach w 
ruchu drogowym. Policjanci pieszym 
i rowerzystom rozdawali także od-
blaski. Mundurowi patrolowali także 
same nekropolie – tam o bezpieczeń-
stwo wszystkich odwiedzających gro-
by dbali zarówno umundurowani jak 
i nieumundurowani funkcjonariusze 
policji.

Akcja „Znicz 2018” rozpoczęła 
się w środę i zakończyła w niedzielę 
wieczór. Sami funkcjonariusze ruchu 
drogowego przeprowadzili ponad 700 
kontroli stanu trzeźwości kierowców. 
Podczas całej akcji mundurowi zatrzy-
mali 4 pijanych kierowców.

W ciągu tegorocznej akcji „Znicz 
2018” na terenie naszego powiatu do-
szło do 11 kolizji, jednego wypadku 
drogowego, w którym ranna została 
jedna osoba.

30 października w LO w Strzel-
cach po raz kolejny wręczyliśmy na-
grody w konkursie  „The Most Im-
pressive Jack O’Lantern 2018”.

W tym roku I miejsce zajęły Na-
talia Gołębiowska i Alicja Stasińska z 
klasy I e liceum. Wykonały bardzo sta-
ranną pracę nawiązującą do łacińskiej 
sentencji „Memento Mori”. 

Miejsce II zdobyła uczennica 
klasy I c – Alicja Dudek, której pra-
ca może posłużyć nam jako przykład 
antropomorfizacji. 

Jak widać – nasi uczniowie nie tyl-
ko mają talent artystyczny, ale potrafią 
go jeszcze połączyć z wiedzą zdobytą 
w czasie lekcji polskiego i historii. 

Nagrody ufundowane przez Radę 
Rodziców – torby pełne słodyczy po-

The Most Impressive Jack O’Lantern

wędrowały do naszych zwycięzców wraz ze starannie wykonanymi, unikatowy-
mi dyplomami. Ich autorką w tym roku jest Martyna Wilczyńska z klasy I d. 

Katarzyna Maciaszczyk-Paprotny

Międzynarodowy Dzień Muzyki 
stał się okazją do kolejnych odwie-
dzin Muzykantów Konszabelantów z 
CKZiU w Publicznym Przedszkolu nr 
5 w Strzelcach Opolskich. 

19 października uczennica klasy 4 
Tas Justyna Kapica wraz z opiekunem 

Dzień Muzyki w CKZiU

panią Aleksandrą Piechaczek odwiedziły przedszkolaków przynosząc ze sobą in-
strumenty muzyczne, znane melodie imnóstwo dobrej zabawy. 

W rolę Muzykantów Konszabelantów oprócz uczennicy naszej szkoły wcie-
lili się również muzykujący rodzice przedszkolaków.

Ta niecodzienna lekcja muzyki, gdzie „uczniowie” mogli nie tylko posłuchać 
ale i dotknąć instrumentów sprawiła wszystkim wiele radości i była cennym do-
świadczeniem
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Centrala Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703,  Faks +48 77 4401701

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

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

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

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

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

tel kom. 604 540 402 

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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Każdego roku, w trzeci czwartek listopada obchodzo-
ny jest Światowy Dzień Rzucania Palenia. W tym roku 
przypada on 15 listopada. Adresatami tegorocznej akcji 
są rodziny spodziewające się dziecka. 

Mamo – paląc w ciąży 
szkodzisz dziecku!!!

W ostatnich dziesięcioleciach osiągnęliśmy w Polsce niezwykły postęp w walce  
z chorobami odtytoniowymi. Na początku lat 90. spożycie tytoniu w Polsce na-
leżało do najwyższych na świecie. Rocznie sprzedawano ponad 100 mld papie-
rosów. Od tego czasu poziom palenia spadł o ponad połowę, a w 2017 konsump-
cja papierosów wyniosła około 40 mld sztuk. Od kiedy Polacy zaczęli masowo 
rzucać palenie, gwałtownie spadać zaczęły również zachorowania i umieralność 
na choroby przyczynowo związane z papierosami, między innymi raka płuca, 
zawały serca, czy POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc). U mężczyzn 
w wieku 20-64 lata współczynnik umieralności z powodu raka płuca spadł  
w latach 1990-2017 o ponad połowę.  

Ciągle jesteśmy jednak na początku drogi do zdrowia. Papierosy nadal pali 
około 8 mln Polek i Polaków, a wśród nich wiele kobiet będących w ciąży. Na 
przestrzeni lat postęp w walce z paleniem wśród kobiet w ciąży w Polsce jest 
niezwykły. Polska stała się krajem o jednej z najniższych częstości palenia kobiet 
w ciąży. Badania przeprowadzone w 1990 roku, obejmujące wszystkie kobiety 
rodzące w 3 ówczesnych województwach: olsztyńskim, białostockim i poznań-
skim, pokazały, że prawie 30% kobiet paliło w okresie ciąży. W 2017 roku, 27 lat 
później, w badaniu przeprowadzonym na ogólnopolskiej próbie, w ciąży paliło 
już tylko ok. 6% kobiet. Z drugiej strony, 6% kobiet palących w okresie ciąży 
to nadal około 25 tysięcy noworodków bezpośrednio eksponowanych na dym 
tytoniowy już w łonie matki. 

Badania naukowe wykazały, że ponad 50% czynników rakotwórczych znaj-
dujących się w dymie papierosowym przenika przez łożysko i dostaje się do or-
ganizmu dziecka. Wykazano je między innymi w pierwszej porcji moczu, którą 
oddaje dziecko po urodzeniu. Po takiej dziewięciomiesięcznej ekspozycji dzieci 
te rodzą się zawsze mniejsze, gorzej przygotowane do życia, obciążone ryzykiem 
wielu schorzeń wynikających z palenia, takich jak nowotwory czy astma. Stwier-
dzono również, że dzieci matek palących w okresie ciąży po urodzeniu mają 
objawy uzależnienia od tytoniu, a dzieci matek, które zaprzestały palenia przed 
porodem objawy głodu nikotynowego. U takich dzieci rośnie również ryzyko, 
że jako nastolatki lub osoby dorosłe będą aktywnie paliły tytoń, a zatem częściej 
chorowały na choroby odtytoniowe. Ponadto, gdy ktoś z rodziny pali papierosy 
w domu, stanowi to dodatkową ekspozycję na dym poprzez wymuszone bierne 
palenie matki. 

Część kobiet w ciąży zamiast zrezygnować z palenia, jedynie redukuje liczbę 
wypalanych papierosów. Takie działanie tylko w niewielkim stopniu zmniejsza 
ryzyko dla matki i dziecka. Natomiast zachowaniem zdecydowanie polecanym i 
korzystnym dla zdrowia jest całkowite zerwanie z nałogiem. Każdy z nas powi-
nien zadbać o to, aby dzieci były bezwzględnie chronione przed dymem papie-
rosowym.

Opr. Na podstawie informacji: „Apel Fundacji „Promocja Zdrowia” z okazji Świato-
wego Dnia Rzucania Palenia”, prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński.

                                                                                                                               
Patrycja Płoszaj

                       PSSE w Strzelcach Opolskich 

Strzelce Opolskie, dnia 02.11.2018r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r. 
poz. 1405 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, o 
wydaniu w dniu 25 października 2018r. na rzecz Pana Waldemara Kubika, 
decyzji nr 449/18 o pozwoleniu na budowę budynku chlewni rozrodu o obsa-
dzie zwierząt 296,47 DJP i 3 silosów na pasze o pojemności 10 ton każdy, w 
Suchodańcu przy ul. Kadetów Lwowskich, na działce ewid. nr 1147/3 obręb 
ewid. Suchodaniec, jednostka ewid. Izbicko.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział 
Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212, 

(w godzinach pn. 7.30÷17.00, wt.÷cz.7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00) 
można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy. 

z up. Starosty Teresa Wanecka 
Naczelnik Wydziału 

Architektoniczno-Budowlanego
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością informujemy dziś Państwa o tym, że grono 

Jubilatów - mieszkańców powiatu strzeleckiego - którzy w ostatnim cza-
sie obchodzili swoje okrągłe urodziny, znów się powiększyło! Wszyst-
kich - w imieniu całej nasze społeczności - z listami gratulacyjnymi, uro-
dzinowymi upominkami oraz najlepszymi życzeniami odwiedził starosta 
Józef Swaczyna.

Pan Gerhard Glück, mieszkający w Balcarzowicach, 31 październi-
ka br. świętował swoje 90 urodziny. 

Pani Elżbieta Pliz, mieszkanka Gąsiorowic, 90 rocznicę urodzin ob-
chodziła 8 listopada br.

Pan Gerhard Kocur, mieszkający w Izbicku, jubileusz 90-lecia 
świętował 13 listopada br.

Do urodzinowych życzeń dołączamy również swoje: 
wielu jeszcze lat w jak najlepszym zdrowiu, pełnych słońca i radości. 

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 

W Powiatowym Centrum Kultury 
w Strzelcach Opolskich w Galerii III 
Filarów została udostępniona do zwie-
dzania wystawa „Ojcowie Niepod-
ległości” składająca się z 20 plansz. 
Ekspozycję  przygotowało Oddziało-
we Biuro Edukacji Narodowej IPN w 
Szczecinie. 

Wystawa prezentuje liderów wal-
ki o wolną Polskę w 1918 r.: Józefa 
Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, 
Ignacego Jana Paderewskiego, Win-
centego Witosa, Wojciecha Korfan-
tego i Ignacego Daszyńskiego. Plan-
sze z sylwetkami wybitnych mężów 
stanu opatrzone są ich biogramami w 
języku polskim i angielskim, a także 

Wystawa „Ojcowie Niepodległości”

interesującymi fotografiami archiwalnymi. Na wystawie 
znajdziemy także kalendarium najistotniejszych wyda-
rzeń w procesie odradzania się niepodległej Polski oraz 
kopie najważniejszych dokumentów, związanych z 11 
listopada 1918 r. Korzystając ze specjalnej mapy można 
prześledzić, jak w latach 1918-1921 zmieniały się granice 
II Rzeczypospolitej.

Przez cały listopad Powiatowe Centrum Kultury jest 
organizatorem warsztatów niepodległościowych dla szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych. Warsztaty organi-
zowane są w oparciu o wystawę i cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem placówek z całego powiatu.

Wystawę w można oglądać przez cały listopad 2018 
r. w godzinach otwarcia Powiatowego Centrum Kultury.  
Zgłoszenia grup zorganizowanych przyjmuje dział pro-
mocji Powiatowego Centrum Kultury pod numerem tele-
fonu 77 412 30 13.

Serdecznie zapraszamy. 

Pani Elżbieta Pliz 90 rocznicę urodzin obchodziła 8 listopada br.

Pan Gerard Kocur jubileusz 90-lecia świętował 13 listopada br.


