
Idź na wybory! Nie daj sobie odebrać głosu!
W niedzielę 13 października 2019 roku

 
NIE uratowano by życia kilku osób, które po konsultacjach natychmiast trafiły do szpitala.
1868 mieszkańców naszego powiatu NIE zostałoby bezpłatnie przebadanych. 

Od pięciu lat Zarząd Powiatu Strzeleckiego organizuje 
tę akcję prozdrowotną. W roku 2019 odbyła się już VI 
edycja. I to nie jest błąd matematyczny: w roku 2014 

były aż dwie Białe Soboty. Podczas każdej ok. 300 mieszkańców 
może skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji lekarzy spe-
cjalistów, do których kolejki „na NFZ” są co najmniej kilkumie-
sięczne, a nawet kilkuletnie. Liczba lekarzy ciągle się zmniej-
sza. Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
na 1000 mieszkańców przypada u nas 2,3 lekarza, w Austrii 5,1, 
w Niemczech 4,1, w Czechach 3,7, a na Słowacji 3,5. W Grecji 
też jest więcej – 6,3. A my chorujemy coraz więcej.

A gdyby jej nie było?

309 osób NIE zostałoby przebadanych przez specjalistów. 
3 osoby NIE zostałyby skierowane na operacje w trybie pilnym.
30 pacjentów z 47 przyjętych przez jednego z kardiologów NIE skierowano by do dal-
szego leczenia w specjalistycznych poradniach.
50 pacjentów z 50 przyjętych przez jednego z endokrynologów NIE skierowano by do 
dalszego leczenia w poradniach specjalistycznych.
5 pacjentów z 15 przyjętych przez reumatologa NIE dowiedziałoby się o swoich chorobach.

W sumie:

W roku 2019 roku:
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Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani Haliny Kowalczyk

pełniącej funkcję rodziny zastępczej przez wiele lat.

Rodzinie i Bliskim
 

najserdeczniejsze wyrazy współczucia

składają 
Dyrektor i pracownicy 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskich.

7 października na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Strzelcach Opolskich został oficjalnie przekazany samochód rozpoznawczo-
-ratowniczy. Dzięki niemu nasi strażacy będą mogli szybciej dotrzeć do potrze-
bujących pomocy.

Nowy samochód dla straży

Na ostatniej sesji Rady Powiatu 
jednogłośnie przyjęto dwie uchwały 
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu 
Powiatu Strzeleckiego na renowację 
zabytków wpisanych do rejestru za-
bytków. To stałe działanie wpisujące 
się w przyjęty u nas Program Opieki 
nad Zabytkami, wyznaczający naj-
ważniejsze kierunki działań naszego 
samorządu w tym zakresie.

W ślad za tymi uchwałami 7 paź-
dziernika br. podpisano dwie umowy 

Fałszywe pracownice opieki 
zdrowotnej okradły 85-latka

Fałszywy wnuczek, policjant, pra-
cownik administracji - to pod nich naj-
częściej podszywają się oszuści chcą-
cy wykorzystać życzliwość starszych 
osób. Aby wyłudzić pieniądze oszuści 
korzystają z coraz to nowszych metod. 
Mieszkaniec Strzelec Opolskich stra-
cił w ten sposób 7.500 złotych. Apelu-
jemy o ostrożność. Nie wpuszczajmy 
do swoich domów nieznajomych.

4 października, mieszkaniec 
Strzelec Opolskich poinformował po-
licjantów o kradzieży pieniędzy. We-
dług ustaleń śledczych do mieszkania 
85-latka zapukały dwie kobiety, poda-
jące się za pracownice opieki zdrowot-
nej emerytów i osób starszych.

Za jego pozwoleniem weszły do 
środka, celem przebadania starsze-
go mężczyzny. W trakcie rzekomych 
badań uzyskały od pokrzywdzonego 
informacje o posiadanych oszczęd-

Policja ostrzega
nościach i miejscu ich przechowywa-
nia. Następnie jedna z kobiet przeszła 
z pokrzywdzonym z pokoju do kuch-
ni, w tym czasie druga kobieta ukradła 
z portfela pieniądze. Po ich wyjściu z 
mieszkania 85-latek zorientował się, 
że został okradziony. Stracił 7 500 
złotych. O wszystkim zaalarmował 
policjantów.

Zwracamy się z apelem, zwłasz-
cza do osób młodych - informujmy 
naszych rodziców i dziadków o tym, 
że są osoby, które mogą chcieć wyko-
rzystać ich życzliwość. Powiedzmy 
im, jak zachować się w sytuacji, kiedy 
ktoś zadzwoni do nich z prośbą o prze-
kazanie pieniędzy lub do ich drzwi 
zapuka osoba podająca się za pracow-
nika administracji, bądź zakładu ener-
getycznego lub innej firmy. 

Zwykła ostrożność i kierowa-
nie się zasadą ograniczonego zaufa-
nia może uchronić nas przed utratą 
oszczędności. 

Policjanci apelują o rozwagę i rozsądek. Przypominamy:

1.  Bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomym. Nie wpuszczaj do mieszka-
nia obcych osób. Jeśli nieznajomy podaje się za pracownika instytucji 
poprośmy o okazanie legitymacji lub innego dokumentu na podstawie 
którego możemy potwierdzić jego tożsamość.

2.  Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz.

3.  Nie ufaj osobom, które telefonicznie podają się za krewnych lub ich przy-
jaciół.

Powiat ratuje zabytki

na udzielenie dotacji z budżetu Powia-
tu Strzeleckiego na prace restaurator-
skie przy dwóch zabytkach. 

Pierwszą – z Rzymskokatolicką 
Parafią Narodzenia Najświętszej Ma-
rii Panny w Centawie na dofinansowa-
nie zadania: „Przeprowadzenie prac 
konserwatorskich i restauratorskich 
portalu wejścia bocznego oraz drzwi 
do zakrystii w kościele pw. Narodze-
nia NMP w Centawie” w wysokości 
20.000,00 zł, którą w imieniu parafii 

Od lewej: Waldemar Bednarek członek Zarządu Powiatu, ks. Henryk Pasieka, ks. Jan Czekański, starosta Józef Swaczyna, 
wicestarosta Waldemar Gaida, członek Zarządu Janusz Żyłka.

podpisał ks. Jan Czekański.
Drugą - z Rzymskokatolicką Pa-

rafią pw. Trójcy Świętej w Leśnicy na 
dofinansowanie zadania: „Prace kon-
serwatorskie i restauratorskie prospek-
tu organowego i renowacji organów 
Schlag&Sohne opus 458 w Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świę-
tej w Leśnicy” w wysokości 20.000,00 
zł, którą w imieniu parafii podpisał ks. 
Henryk Pasieka.

Rodzina zastępcza to forma ro-
dzinnej pieczy zastępczej dla dziecka, 
które częściowo lub całkowicie zosta-
ło pozbawione opieki rodzicielskiej.

Rodzina zastępcza spokrewnio-
na – taką rodzinę tworzą dziadkowie 
lub rodzeństwo dziecka, które ma być 
objęte opieką. Miesięczne świadcze-
nie na pokrycie kosztów utrzymania 
dziecka wynosi nie mniej niż 694,00 
zł netto. W przypadku sprawowania 
opieki nad dzieckiem niepełnospraw-
nym przysługuje dodatek w wysoko-
ści nie mniej niż 211,00 zł netto. 

Rodzina zastępcza niezawodowa 
– zajmuje się dzieckiem lub dziećmi, 
z którymi nie wiąże jej żaden stopień 
pokrewieństwa lub są dalszymi krew-
nymi (wujostwo, kuzynostwo). W 
rodzinie umieszcza się nie więcej niż 
3 dzieci. Miesięczne świadczenie na 
pokrycie kosztów utrzymania dziecka 
wynosi nie mniej niż 1052,00 zł net-
to, a w przypadku dziecka niepełno-
sprawnego przysługuje dodatek w wy-
sokości nie mniej niż 211,00 zł netto.

Rodzina zastępcza zawodowa – 
tworzą ją osoby obce. Umowa o peł-
nienie funkcji zawierana jest na 4 lata 
i jednemu z małżonków przysługuje 
wynagrodzenie. Osoba ta nie może 
kontynuować zatrudnienia, podjąć 
dodatkowej pracy zarobkowej bez 
zgody starosty. Przysługuje również 
prawo do czasowego niesprawowania 
opieki nad dziećmi w związku z wy-
poczynkiem (30 dni kalendarzowych 
w okresie 12 miesięcy). Zawodowa 
rodzina zastępcza otrzymuje miesięcz-
ne świadczenie na pokrycie kosztów 
utrzymania dziecka w wysokości nie 
mniej niż 1052,00 zł netto. W przy-
padku dziecka niepełnosprawnego 
przysługuje dodatek w wysokości nie 
mniej niż 211,00 zł netto. 
* rodzinne pogotowie opiekuńcze 

– tworzy zawodowa rodzina za-

stępcza; umieszcza się w niej do 
3 dzieci do czasu unormowania 
sytuacji dziecka, nie dłużej jed-
nak niż 4 miesiące. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach okres 
ten może zostać przedłużony do 8 
miesięcy lub do zakończenia po-
stępowania sądowego.

* specjalistyczna rodzina zastępcza – 
dla małoletnich matek, dzieci nie-
pełnosprawnych, dzieci umiesz-
czonych na podstawie ustawy  
o postępowaniu w sprawie nielet-
nich. W takiej rodzinie zastępczej 
umieszcza się nie więcej niż 3 
dzieci.
Rodzinny dom dziecka - tworzą 

osoby obce i umieszcza się w nim do 
8 dzieci. Umowa o prowadzenie ro-
dzinnego domu dziecka zawierana jest 
na 5 lat i jednemu z małżonków przy-
sługuje wynagrodzenie. Osoba ta nie 
może kontynuować zatrudnienia ani 
podjąć dodatkowej pracy zarobkowej 
bez zgody starosty. Przysługuje rów-
nież prawo do czasowego niesprawo-
wania opieki nad dziećmi w związku 
z wypoczynkiem (30 dni kalendarzo-
wych w okresie 12 miesięcy).

Prowadzący rodzinny dom dziecka 
otrzymuje miesięczne świadczenie na 
pokrycie kosztów utrzymania dziecka 
w wysokości nie mniej niż 1052,00 zł 
netto, natomiast w przypadku dziecka 
niepełnosprawnego przysługuje doda-
tek w wysokości 211,00 zł netto.

W przypadku zarówno rodziny 
zastępczej zawodowej jak i prowadzą-
cego rodzinny dom dziecka przysłu-
guje wynagrodzenie w wysokości nie 
niższej niż 2100,00 zł brutto. Okres 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
zawodowej jak i prowadzenia ro-
dzinnego domu dziecka wlicza się do 
okresu pracy wymaganego do nabycia 
lub zachowania uprawnień pracow-
niczych. W przypadku zawodowej 
rodziny zastępczej pełniącej funkcję 
pogotowia rodzinnego przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości nie niż-
szej niż 2700,00 zł miesięcznie.

Rodzinną pieczę zastępczą (spo-
krewnioną, niezawodową, zawodową 
i prowadzenie rodzinnego domu dzie-
cka) może tworzyć małżeństwo lub 
osoba samotna jeśli:
• ma stałe miejsce zamieszkania w 

Polsce;
• korzysta z pełni praw obywatelskich  

i cywilnych; 
• w stosunku do naturalnych dzieci 

nie jest ani w przeszłości nie była 
pozbawiona władzy rodzicielskiej 
(władza ta nie była również ogra-
niczona lub zawieszona); 

• wywiązuje się z obowiązku utrzy-
mania osób z najbliższej rodziny 
(alimentacja), jeśli stanowi tak 
prawo lub orzeczenie sądu; 

• posiada zaświadczenie lekarskie 
o dobrym stanie zdrowia, umożli-
wiającym odpowiednią opiekę nad 
dzieckiem; 

• posiada pozytywną opinię o pre-
dyspozycji i motywacji do pełnie-
nia funkcji rodziny zastępczej;

• ma odpowiednie warunki miesz-
kaniowe i stałe źródło utrzymania; 
Zarobki rodziców zastępczych 
nie wpływają na wysokość kwo-
ty otrzymywanej na utrzymanie 
dziecka.

Zostań rodziną zastępczą!
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich poszukuje małżeństw, 
rodzin z dziećmi lub osób samotnych, które mogą i chcą stworzyć rodziny zastępcze.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Strzelcach Opolskich 
udziela szczegółowych informacji pod adresem:

ul. B. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie,
tel. (77) 461-33-81, pokój nr 8

e-mail: sekretariat@pcpr.strzelceop.pl,   www.pcpr.strzelceop.pl
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POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Op.

e-mail: opst@praca.gov.pl, tel. 77 462 18 64
http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

O F E R T Y   P R A C Y

Więcej informacji i ofert pracy:  http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

NABÓR WNIOSKÓW  O PRZYZNANIE 
ŚRODKÓW REZERWY KRAJOWEGO 

FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Zapraszamy Pracodawców do składania 
Wniosków o przyznanie środków

Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

Zapraszamy pracodawców, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność go-
spodarczą na terenie Powiatu Strzeleckiego do składania wniosków o przyznanie 
środków finansowych z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie 
od 21.10.2019 r. do 23.10.2019 r.

Limit środków z REZERWY KFS wynosi 30.677,40zł

Pracodawca ubiegający się o środki rezerwy  KFS musi spełniać co najmniej jeden z priory-
tetów Rady Rynku Pracy, które zostały przyjęte na 2019r. lub priorytet 1 Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej 
Rada Rynku Pracy zdefiniowała na 2019r. następujące priorytety wydatkowania tzw. Re-
zerwy KFS:
1.  wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klu-

bów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,
2.  wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
3.  wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych 

technologii i narzędzi pracy.
Priorytet nr 1 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:**
1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub woje-

wództwie zawodach deficytowych,  *
*  Przy ocenie wniosków, uwzględnia się zawody deficytowe zidentyfikowane w powie-

cie strzeleckim, określone w „ Barometrze zawodów 2019” (powiat strzelecki) lub 
zawody deficytowe zidentyfikowane w województwie opolskim, określone w „Baro-
metrze zawodów 2019” (województwo opolskie)

** W przypadku nie przyjęcia do realizacji wystarczającej liczby wniosków spełniających 
priorytety wydatkowania Rady Rynku Pracy, tak aby w pełni wyczerpać przyznaną 
pulę środków rezerwy KFS Starosta będzie przyjmował do realizacji wnioski spełnia-
jące priorytet  Nr 1  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się: 
1)  uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu  obec-

nych lub przyszłych potrzeb pracodawcy, 
2)  zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS 

na dany rok,
3)  zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z po-

trzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
4)  koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania z KFS w porów-

naniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
5)  posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków 

KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego, 
6)  w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego 

dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia usta-
wicznego,

7)  plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicz-
nym finansowanym ze środków KFS,

8)  możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku z 
uwzględnieniem limitu posiadanych środków, 

UWAGA! 
W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów

przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, 
studiami podyplomowymi lub egzaminem.

Termin realizacji kształcenia ustawicznego powinien być planowany 
nie wcześniej niż 04.11.2019 r. i nie później niż 13.12.2019 r. 

Przyznane środki należy wydatkować do 16.12.2019 r. 
(wszystkie formy kształcenia ustawicznego dofinansowane w ramach 

złożonego wniosku muszą rozpocząć się i zostać opłacone w roku 2019).
Wnioski należy składać w siedzibie 

Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich, w sekretariacie 
– pok. nr 14, I piętro, w godz. 7.30 – 15.30 (Strzelce Op., ul. Gogolińska 2a) 

Szczegółowych informacji udziela: Elżbieta Światły, tel. 77 462 18 14 

KSIĘGOWA/ KSIĘGOWY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie, 
  - doświadczenie w prowadzeniu ksiąg handlowych
PIELĘGNIARKA LEŚNICA - wykształcenie kierunkowe
POŁOŻNA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie kierunkowe,
KSIĘGOWA GÓRA ŚW. ANNY - wykształcenie wyższe,
  - min. 3 lata doświadczenia zawodowego
ANKIETER POWIAT STRZELECKI - wykształcenie średnie,
  - 2 lata doświadczenia zawodowego,
  - prawo jazdy kat. B, - samochód
AGROTECHNIK DORADCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie zawodowe,
TECHNICZNY
PRACOWNIK BUDOWLANY WG ZLECEŃ
PRACOWNIK  WG ZLECEŃ - prawo jazdy kat. B
OGÓLNOBUDOWLANY
OPERATOR ŻURAWIA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
SAMOJEZDENEGO  - uprawnienia operatora 
OPERATOR ŻURAWIA ZAWADZKIE - wykształcenie podstawowe
KOLEJOWEGO
OPERATOR ŁADOWARKI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - uprawnienia operatora
MECHANIK UTRZYMANIA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe mechaniczne
RUCHU
PRACOWNIK PRZYGOTOWANIA KOLONOWSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRODUKCJI  - uprawnienia  do obsługi wózków jezdniowych
SPRZEDAWCA W MAŁEJ IZBICKO - wykształcenie zasadnicze zawodowe
GASTRONOMII
OPERATOR WÓZKA KOLONOWSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
WIDŁOWEGO  - uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
TOKARZ DZIEWKOWICE
MALARZ KONSTRUKCJI KOLONOWSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
STALOWYCH  - 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
LISTONOSZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - prawo jazdy kat. B.
MECHANIK/ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe,
ELEKTROMECHANIK
POMOCNIK WULKANIZATORA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
MECHANIK SAMOCHODÓW STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
CIĘŻAROWYCH/ 
MASZYN BUDOWLANYCH
MECHANIK SAMOCHODOWY ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
MECHANIK SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - 5 letnie doświadczenie zawodowe 
KIEROWCA C+E TRANSPORT KRAJOWY - prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy
  - kwalifikacje do przewozu rzeczy
KIEROWCA/ KONDUKTOR STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - prawo jazdy kat. D,
  - świadectwo kwalifikacji na przewóz osób,
PRACOWNIK PRODUKCJI/ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
KIEROWCA  - mile widziane prawo jazdy kat. C
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - prawo jazdy kat. B,
  - uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych

Nieodpłatna Pomoc Prawna 
na terenie powiatu strzeleckiego

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatel-
skim oraz edukacji na terenie Powiatu Strzeleckiego od 1 stycznia 2019 r.  działalność prowadzą 3  punkty, w których 
udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczona osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie

Więcej informacji na temat zasad oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 
na terenie powiatu strzeleckiego w 2019 r.  

można uzyskać pod numerem telefonu 77 440 17 97,  
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna: 

http://bip.powiatstrzelecki.pl/1055/258/harmonogram-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-terenie-powiatu-
-strzeleckiego.html oraz na stronie internetowej http://powiatstrzelecki.pl/2619/204/nieodplatna-pomoc-prawna.html.
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Pan Rudolf, mieszkaniec powiatu 
strzeleckiego (tak właśnie się przed-
stawia), chwilę po wizycie u urologa 
mówi tak: – W moim wieku trzeba już 
sprawdzać, czy z prostatą jest wszyst-
ko w porządku. U mnie akurat jest, ale 
innych panów po pięćdziesiątce za-
chęcam, by zadbali o to. Rak prostaty 
jest straszną chorobą. 

Z gabinetu, w którym przyjmuje 
urolog, wychodzą też rodzice z kilku-
nastoletnim synem. – Jesteśmy bardzo 
zadowoleni. Po pierwsze: pan doktor 
już na nas czekał. Po drugie, wszyst-
ko, co dzieje się z synem  dokładnie 
nam wyjaśnił i rozwiał nasze obawy. 
Teraz syn miał robione USG, a dla 
porównania mieliśmy też poprzednie 
zdjęcia. Jest wszystko dobrze. To naj-
bardziej cieszy!

Pani Małgorzata ze Strzelec 
Opolskich jest zachwycona wręcz 
podejściem lekarza. – Nigdy dotąd 
doktor nie witał mnie w drzwiach i nie 
przyjmował tak miło. Gdyby w każdej 
przychodni tak było a nie wiem, czy 
tego w ogóle doczekamy -mielibyśmy 
zupełnie inną opinię o służbie zdro-
wia. Takiego jak tutaj podejścia do pa-
cjentów nie ma nawet w prywatnych 
gabinetach.

Pan Władysław również jest 
mieszkańcem Strzelec Opolskich. Do 
tej pory nie korzystał z dobrodziejstw 
Białej Soboty, ale w tym roku wresz-
cie zdecydował się na przyjście do 
kardiologa. – Jak każdy jestem szczęś-
liwy, że udało mi się dostać bez kolej-
ki, bez czekania przez dwa lata. 

Pani Wiktoria K. ze Strzelec 
Opolskich też po raz pierwszy jest 
pacjentką przyjęta przez specjalistę w 
ramach Białej Soboty. – Termin kon-
sultacji miałam wyznaczony na 9.40, 
jest troszkę spóźnienia, ale to wcale 
nie jest źle, bo widać, że każdemu 
doktor poświęca tyle czasu, ile dana 
osoba potrzebuje.

Pani Klaudia z Kadłuba dostała 
skierowanie do kardiologa od lekarza 
rodzinnego. – Dostałam to skierowa-
nie i okazało się, że będzie Biała So-
bota. Jak można nie skorzystać z takiej 
szansy?! Tym bardziej, że tu każdy ma 
wyznaczoną godzinę przyjęcia. Do ba-
dań też kolejek nie było w zasadzie nie 
było. W zasadzie, bo większość pa-
cjentów najpierw szła na badania krwi 
i tam trzeba było postać w kolejce. Ja 
natomiast najpierw wybrałam się na 
EKG, i skorzystałam na tym, bo potem 
do badań krwi kolejki już praktycznie 
nie było.

Pani Krystyna z Kielczy już po 
raz trzeci jest na Białej Sobocie. Właś-
nie czeka przed gabinetem, w którym 
przyjmuje endokrynolog. – Pani dok-
tor Żurawel jest wspaniała! Nie ma 
chyba lepszego lekarza. Od lat mam 

problemy z tarczycą, wiem jak przyj-
muje pacjentów ona, a jak inni lekarze. 
U niej nie czuję się jak pacjent drugiej 
kategorii, a tak się czułam przerzucana 
od jednego endokrynologa do drugie-
go w poradni.

Pani Anna ze Strzelec idzie do or-
topedy. – Odczuwam dolegliwości ko-
lana i chcę się dowiedzieć, dlaczego. 
Miałam już robione zdjęcie RTG, nic 
na nim nie wyszło. Robiłam tez bada-
nia gęstości kości. Też jest dobrze, a 
mnie kolano boli jak diabli. 

Biała Sobota od środka
Lekarz kardiolog Maciej Faryan po akcji ocenia krótko: - Bardzo ele-

gancko zorganizowana impreza. Tydzień wcześniej uczestniczyłem w podob-
nej akcji w Katowicach. Tamta pod względem organizacji nie umywała się do 
waszej. Jedyne, do czego mam zastrzeżenia, to dość krótki czas przewidziany 
na konsultację dla jednego pacjenta. Piętnaście minut to trochę mało, więc 
zdarzały się pewne opóźnienia. 

Pan Norbert z Rozmierki jest 
56-latkiem. – W tym wieku wypada-
łoby już sprawdzić stan prostaty. Tym 
bardziej, że ojciec chorował. Jak jest 
okazja – trzeba się badać.

Pan Jan z Kadłuba jest po dwóch 
zawałach, bypassach, ma wszcze-
pione stenty. - Cały czas jestem pod 
opieką kardiologiczną, więc tu nie 
zabieram nikomu miejsca. Synowa 
zapisała mnie na Białą Sobotę do uro-

loga, więc korzystam, po raz pierwszy 
zresztą i jestem bardzo zadowolony. 
Badania wcześniej, USG na miejscu, 
krótka wizyta i jest wszystko OK. 

Pani Michalina C. z Ujazdu też 
po raz pierwszy jest pacjentką ko-
rzystającą z Białej Soboty. - Zapisa-
łam się do reumatologa i wyjątkowo 
wręcz jestem zadowolona z tego, jak 
tu przyjmuje się pacjentów. Pani dok-
tor jest nie tylko miła, ale i cudowna! 
Po obejrzeniu wyników wszystko mi 
wyjaśniła i zrobiła to bardzo klarow-
nie.

Pani Małgorzata z Jemielnicy 
zdecydowała się na wizytę u endokry-
nologa. - Wiadomo, że trzeba badać 
tarczycę, bo guzki bywają podstęp-
ne. Pani doktor Żurawel bardzo jas-
no odpowiedziała na wszystkie moje 
pytania. Żeby tak postępowali inni 
lekarze!

Pani Sylwia z Kalinowic z kolei 
juz po raz czwarty zapisała się w ra-
mach Białej Soboty, za każdym razem 
korzystając z porad innego specjalisty. 
Tym razem - endokrynologa. - Dzięki 
temu zrobiłam badania, na które bar-
dzo trudno dostać skierowanie od le-
karza rodzinnego. Dlaczego nie dają? 
Nie wiem, może dlatego, żeby nie 
mieć potem problemów, jak człowie-
kowi przyjdzie się dłużej leczyć.

Marta Górka

Po Białej Sobocie
Jedna z mieszkanek naszego powiatu, która dostała zalecenie szybkiej 

wizyty u lekarza rodzinnego i sugerowaną nową listę leków, usłyszała we 
własnej przychodni, od własnej lekarki, że „nie ma takiej potrzeby, bo nic 
to nie da.” 

Przypominamy zatem, że w każdej chwili lekarza rodzinnego można 
zmienić.

Czas i miejsce akcji: sobota 5 października, powiatowy Szpital im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich. 
Mieszkańcy naszego powiatu, którzy zapisani są do wybranych przez siebie specjalistów, i to na konkretną godzinę, 
przychodzą dużo przed czasem. Chcą być pewni, że ominie ich kolejka. Ta, do której zdążyli się przyzwyczaić. Tu 

niespodzianka: w zasadzie się nie czeka. W zasadzie, bo czasem czas trwania wizyty się wydłuża. Nikt jednak nie narzeka. 
Wszyscy są zaskoczeni, że lekarz każdego osobiście zaprasza do środka i – co najważniejsze – ma dla niego czas.

Do drugiego kardiologa 
też czekało się niedługo Dzień Otwarty NFZ 

w naszym starostwie
Podczas organizowanego przez Opolski Oddział NFZ Dnia Otwartego w 

naszym starostwie będzie można wyrobić sobie EKUZ (Europejską kartę Ubez-
pieczenia Zdrowotnego), uzyskać informacje na temat e-recept, które od stycznia 
2020 roku, poza kilkoma wyjątkami, zastąpią papierowe. 

Można też będzie założyć Internetowe Konto Pacjenta, bez którego nie 
otrzymamy e-recepty SMS-em i/lub e-mailem, ani nie skorzystamy z pozostałych 
funkcjonalności e-recepty.

Będzie też można uczestniczyć w pokazie diety DASH. Ona nie tylko jest 
zdrowa, ale też smaczna, łatwa i szybka w przygotowaniu. Wykorzystujemy w 
niej proste przepisy i łatwo dostępne produkty. W dodatku daje efekty już po 2 
tygodniach! 

Szczególnie polecana jest dla osób z nadciśnieniem, podwyższonym choleste-
rolem, z cukrzycą, nadwagą, palących papierosy, mało ruszających się. 

Spotykamy się w czwartek, 24 października br. 
w godzinach 10.00 – 13.00, w sali nr 7 (parter).

W ramach punktu edukacyjnego zorganizowanego przez Powiatową Stację 
Sanitarno – Epidemiologiczną w Strzelcach Opolskich w tym samym dniu będzie 
można bezpłatnie wykonać pomiar: stężenia glukozy we krwi, ciśnienia tętnicze-
go krwi, zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu z wykorzystaniem 
aparatu – smokerlyzer,

Ponadto będzie  możliwość wypróbowania okularów ALKOgogle, które sy-
mulują zaburzenia, jakich doznaje przeciętna osoba po spożyciu alkoholu.

Będzie też można zabrać z sobą materiały edukacyjne. 

Sanepid też zaprasza

Stoisko edukacyjne strzeleckiego Sanepidu 
będzie otwarte w holu starostwa na parterze 
24 października, w godzinach 9.00 – 11.00. 

Rak piersi jest najczęściej wy-
stępującym nowotworem złośliwym 
wśród Polek. Według danych Cen-
trum Onkologii - Krajowego Rejestru 
Nowotworów - liczba zachorowań 
przekroczyła 16.500 rocznie i wzrosła 
w ostatnich dwóch dekadach o około 
10.000 zachorowań rocznie. Najwięk-
szą zachorowalność notuje się u kobiet 
w przedziale wiekowym 55-65 lat, 
zdarza się jednak i u kobiet młodych. 

Do grupy podwyższonego ryzyka 
zalicza się przede wszystkim kobie-
ty, których najbliższe krewne (matka, 
babcie, siostry, córki) zachorowały na 
raka piersi. Pod stałą kontrolą lekarza 
powinny być także panie, u których 
ujawniły się inne rodzaje nowotwo-
rów. Podwyższone ryzyko wiąże się 
również z wiekiem (po 50 roku życia), 
otyłością, stosowanie wysokotłusz-
czowej diety, nadużywanie alkoholu, 
paleniem tytoniu, a nawet stresem. Do 
innych czynników, mogących zwięk-
szać zagrożenie wystąpienia raka 
piersi należy wczesny wiek pierwszej 
miesiączki, późny wiek menopauzy, 
późny wiek pierwszej ciąży (po 35 
roku życia) lub jej brak, a także brak 
lub krótki okres karmienia piersią.

Musimy pamiętać, że rak piersi jest 
w bardzo dużym procencie uleczalny, 
warunkiem jest rozpoznanie choro-
by we wczesnym stadium, a wów-
czas mamy sporą szanse na powrót  
do zdrowia. W dużej mierze zależ to 
jednak od nas samych. Każda kobie-
ta powinna natychmiast zgłosić się 
do lekarza, gdy zaobserwuje objawy 
nasuwające podejrzenie nowotworu. 
Należą do nich:
• zmiany w kształcie piersi lub ich 

położeniu, np. uniesienie piersi ku 
górze,

• zmarszczenie, wciągnięcie lub 
zmiana koloru skóry piersi,

• wciągnięcie, zaczerwienienie lub 
owrzodzenie brodawki sutkowej, 
a także pomarańczowe jej zabar-
wienie,

• wydzielina z brodawki sutkowej – 
surowicza lub zabarwiona krwią,

• guzek lub stwardnienie w piersi, 
które różni się konsystencją od 
otoczenia,

• powiększenie węzłów chłonnych 
pod pachą.
Oczywiście nie każdy guzek, 

stwardnienie lub zmiany skóry są ra-
kiem, zawsze jednak wymagają bada-
nia lekarskiego. Czasami są to stany 
zapalne lub nowotwory łagodne, któ-
rych leczenie zapobiega przekształca-
niu się w nowotwory złośliwe.

W celu zaobserwowania wszel-
kich zmian chorobowych, mogących  
pojawić się w obrębie piersi niezbędne 
jest prowadzenie systematycznej sa-
mokontroli piersi. Samobadanie piersi 
należy wykonywać, począwszy od 20 
roku życia, raz w miesiącu, najlepiej 
między 7 a 10 dniem cyklu, liczonym 
od 1-go dnia miesiączki. Kobiety, któ-
re przeszły okres przekwitania lub są 
w ciąży powinny wykonywać bada-
nie w te same dni każdego miesiąca. 
Ponadto raz w roku należy zgłosić się 
na badanie piersi do lekarza, nawet, 
gdy nie występują żadne niepokojące 
zmiany. Pamiętajmy również, że nie-
zbędne we wczesnej diagnostyce jest 
wykonanie mammografii oraz USG 
piersi. Mammografię należy wykonać 
przynajmniej raz w wieku 35 – 39 lat, 
co dwa lata powtarzać ją w wieku 40 – 
49 lat i co roku powyżej 50 roku życia. 
USG piersi warto zrobić po ukończe-
niu 20 roku życia.

Patrycja Płoszaj
Powiatowa Stacja 

Sanitarno – Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich 

Październik Miesiącem Świadomości Raka Piersi.

Badajmy się

Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać: 
u lekarzy ginekologów,

w Poradni Chorób Piersi przy Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Op. 
      nr tel. 77 4613291, 77 4070259

w Poradni Chorób Piersi Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu 
      nr tel. 77 4416004,  77 4416005, 77 4416007, 77 4416008.

Do kardiologa 
czekało się niedługo
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Hasłem przewodnim ostatniego Święta Chleba był Disco*Powiat. W poprzednich latach ba-
wiliśmy się w innych rytmach. Niezmienna była jedna zasada: bez koron dożynkowych się nie 
obejdzie. Bo cóż byłoby to za Święto Chleba?! I korony  – zawsze wspaniałe – pojawiają się na 
nim już od dziesięciu lat, po jednej z każdej gmin naszego powiatu. 

Gminę Izbicko reprezentowało sołectwo Sprzęcice: Robert Polok, 
Aleksander Bekiersz, Marcel Iskra, Mateusz Kiklaisz, starostowie 
Aleksandra i Andrzej Nieświec oraz: Tomek Polok, Eliza Nieświec 
i Bartek Głuszek.

Dziękujemy za korony!
Jeszcze o Święcie Chleba

Gminę Strzelce Opolskie reprezentowało sołectwo Mokre Łany: 
Jan Gralka, Alfred Mróz, Dawid Piontek, Paulina Tkocz, sołtys 
Jan Lubinski, przewodniczący rady sołeckiej Ryszard Greb, Marek 
Zarębski, Agnieszka Kołodziej z synem i córeczką oraz Bernadeta 
Tkocz.

Gminę Zawadzkie reprezentowało sołectwo Kielcza: sołtys (od 9 
lat i po raz 9 na Święcie Chleba) Jan Czanguleit, Wioletta Czan-
guleit, Helena Świtała (szefowa od korony) z mężem Henrykiem, 
Kornela i Dariusz Lewandowscy z dziećmi: Jagodą, Karolem Mar-
cinem i Mariuszem, Edyta i Andrzej Bujara, Gabriela Moy, Łucja 
Moy, Eryk i Edyta Golor, Krystyna Płaczek oraz Aniela Kierys.

Gminę Leśnica reprezentowało sołectwo Krasowa: Józef Szer-
lowski, Piotr Polewka, Paweł Polewka, Piotr Mrozek oraz Marcin 
Gruszkowski.

Gminę Kolonowskie reprezentowało sołectwo Spórok: Mariola 
Król, Teresa Narolska, Maria Krupa, Irena Koik oraz Hanna Ka-
pitza.

Gminę Jemielnica reprezentowało sołectwo Barut: Marek i Anna 
Skowronek, Agat Szolke, Bartłomiej Wieczorek, Patryk i Mariola 
Gwozdek, Adriana Wolna, Adam Sulik, Marcel Klencz, Edward i 
Karina Klencz.

Gminę Ujazd reprezentowało sołectwo Sieroniowice: sołtys Mał-
gorzata Michalska (która dodaje, że chleb, z którym przyjechali 
to dzieło miejscowego Koła Gospodyń), Justyna Moskala, Kamil 
Glowania, Magdalene Bartodziej, Michał Wloka, Jacek Olszewski, 
Sebastian Nowak, Damian Sladek, Marcin Sladek, Damian Gar-
corz oraz Łukasz Marek. 

Gorąco dziękujemy wszystkim „koronnym” delegacjom, 
które w tym roku przywiozły swoje dzieła!

W konkursie zwyciężyła Justyna Kulpa-Gliniany. 
Drugim miejscem ex aequo podzielili się: Mateusz Stró-

żyk i Agnieszka Kwitowska-Tobys, a trzecie zajęła Monika 
Twardoń. W nagrodę zwycięzcy otrzymali bony na widoko-
we loty balonem. 

Przyznano również trzy wyróżnienia, które otrzymali:

Agnieszka Spyra (nagroda: bon upominkowy na kon-
sultacje fizjoterapeutyczną i masaż kręgosłupa ufundowany 
przez firmę Fizjoterapia Rodzinna Ewelina Piechaczek),

Katarzyna Czerniec (nagroda: bilet upominkowy dla 4 
osób do Jura Parku w Krasiejowie), 

Rafał Spyra (nagroda: bon podarunkowy w wysokości 
100 zł na dowolne słodkości w Cukierni Hendel).

Magiczne miejsca w powiecie strzeleckim - Zabierz mnie tam



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

28 września 2019 r. na obiekcie sportowym w Strzelcach Opolskich odbyły 
się Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu powiatu strzeleckiego, w których udział wzięło 12 drużyn 
seniorskich w tym 6 kobiecych oraz 12 drużyn młodzieżowych w tym 5 dziew-
częcych.

Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz 
sztafeta pożarnicza 400m z przeszkodami według regulaminu MDP oraz ćwicze-
nie bojowe i sztafeta pożarnicza 7 x 50m z przeszkodami według Regulaminu 
Zawodów Sportowo- Pożarniczych OSP.
Klasyfikacja generalna MDP 
w grupie dziewczęcej:
I miejsce – OSP Raszowa (1020,4)
II miejsce – OSP Stary Ujazd (1008,0)
III miejsce – OSP Zalesie Ślaskie (999,9)
IV miejsce – OSP Borycz (985,9)
V miejsce – OSP Sucha (975,7)
Klasyfikacja generalna MDP 
w grupie chłopięcej:
I miejsce – OSP Zalesie Ślaskie (1024,4)
II miejsce – OSP Staniszcze Wielkie (1024,4)
III miejsce – OSP Zimna Wódka (1022,4)
IV miejsce – OSP Gąsiorowice (1003,4)
V miejsce – OSP Szymiszów (1001,6)
IV miejsce – OSP Izbicko (991,5)
VII miejsce – OSP Raszowa (987,6)
Klasyfikacja generalna OSP 
w grupie „C”:
I miejsce – OSP Raszowa 109,0
II miejsce – OSP -Olszowa 116,8
III miejsce – OSP Kadłub 119,6
IV miejsce – OSP Jemielnica 130,3
V miejsce – OSP Wysoka 131,0
VI miejsce – OSP Krośnica 146,5
Klasyfikacja generalna OSP w grupie „A”:
I miejsce – OSP Raszowa 93,3
II miejsce – OSP Zalesie Śląskie 97,8
III miejsce – OSP Osiek 100,3
IV miejsce – OSP Jemielnica 107,1
V miejsce – OSP Zimna Wódka 112,0
VI miejsce – OSP Borycz 123,4
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy jeszcze lepszych wyników w 
kolejnych zawodach. Organizatorzy dziękują wszystkim za pomoc i ogromne za-
angażowanie w organizację zawodów.

Opracowanie: mł. bryg. Piotr Zdziechowski
Zdjęcia: dh Dawid Bimer OSP Gąsiorowice

Pod patronatem Starosty Strzeleckiego

Zawody 
Sportowo-Pożarnicze OSP

OGÓLNOPOLSKIE  TARGI 
TURYSTYKI  RODZINNEJ

Dla rodziców przyszłych i obecnych

Centrum Wystawienniczo Kongresowe w Opolu 
26-27.10.2019 10:00-18:00 Opole

Targi swoim zakresem obejmują problematykę szeroko pojętej turystyki 
rodzinnej, od kwestii powrotu z noworodkiem ze szpitala do domu, po 

wyjazd z nastolatkiem na wakacje za granicę.
Strefa ZDROWIA * Strefa Mamy * Strefa Taty

Rodzicielska podróż do formy 
50 prelekcji * 24 kursy

Oraz mnóstwo atrakcji dla dzieci i rodziców
Podczas targów spróbujemy pobić REKORD POLSKI 

w najdłuższym pociągu rodziców z dziećmi jadącym w rytm piosenki 
„Jedzie pociąg z daleka…”

Rodzinne Podróże te Małe i te Duże
Szczegółowy program

www.ottr.pl, fb: OTTR Rodzinne Podróże

7 października 2019 r. na zamku w 
Mosznej uczniowie klasy 4Tce i 4Tcw 
wzięli udział w konferencji na temat 
wykorzystania środków europejskich 
w branży poligraficznej.  Spotka-
nie uwzględniło różne aspekty: infor-
macje o Funduszach Europejskich, 
wymianę doświadczeń branżowych 
ze szczególnym uwzględnieniem te-
matyki poligrafii, wydawców i me-
diów, wsparcie dla mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw, startupów 
– rozwój ścieżki zawodowej, wdra-
żanie innowacji, rozwijanie umie-
jętności i podnoszenie kwalifikacji 
pracowników w branży poligraficzno-
-wydawniczej oraz dofinansowanie na 
informatyzacje usług poligraficznych 

w ramach Funduszy Europejskich. 
Głównym organizatorem była Funda-
cja Fabryka Inspiracji PL z Opola.

Prelekcje wygłosili: Ziemowit 
Grygierczyk–członek Business Cen-
tre Club Opole, Michał Wojczyszyn– 
pracownik Parku Naukowo-Techno-
logicznego w Opolu oraz ambasador 
województwa opolskiego w Fundacji 
Startup Poland, Magdalena Beztro-
ska–koordynator, trener z 15-letnim 
doświadczeniem w pracy z młodzieżą i 
dorosłymi, akredytowany Coach ACC 
(ICF Associated Certified Coach)  
oraz przedstawiciel Opolskiego Cen-
trum Rozwoju Gospodarki.

Dla osób głuchoniemych cała kon-

ferencja została przetłumaczona na ję-
zyk migowy.

Udział w konferencji był dla ucz-
niów doskonałą okazją do poszerzenia 
wiadomosci z zakresu aktywności 
zawodowej, a dla grup „cyfrowych” 
również spotkaniem branżowym, w 
którym mogli zdobyć wiedzę wprost 
od specjalistów zajmujących się po-
ligrafią. Pozyskaną wiedzę młodzież 
będzie mogła wykorzystać w przy-
szłości realizując swoje pomysły, a 
tym samym urzeczywistniając własne 
marzenia. 

Szerszą relację ze spotkania moż-
na znaleźć na fanpage’u Fundacji Fa-
bryka Inspracji PL na Facebooku.

Do wrześniowych tradycji mło-
dzieży z Liceum Ogólnokształcącego z 
Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wła-
dysława Broniewskiego w Strzelcach 
Opolskich należy udział w wymianie z 
rówieśnikami ze szkoły partnerskiej - 
Conrad von Soest Gymasium w Soest  
w Niemczech. Również w tym roku, 
w dniach 21 – 29 września dwunastu 
uczniów „Broniewskiego” gościło w 
domach swych niemieckich przyja-
ciół i uczestniczyło w wielu atrakcjach 
przygotowanych przez naszych gospo-
darzy. Polsko – niemiecka grupa ucz-
niów i ich opiekunów odwiedziła Ko-
lonię z jej wspaniałą katedrą i Münster 

ze Starym Ratuszem, w którym pod-
pisano porozumienie kończące Wojnę 
Trzydziestoletnią. Pod opieką pana 
Joachima Grade zwiedziliśmy najcie-
kawsze miejsca w Soest i poznali ich 
historię. Nie zabrakło również czasu 
na aktywność fizyczną i to ekstremal-
ną - nasi niemieccy partnerzy zabrali 
nas do parku linowego o pięciu po-
ziomach trudności! Po krótkim szko-
leniu udaliśmy się na wspinaczkę. 
Jedni radzili sobie znakomicie, innym 
trzęsły się nogi… Braliśmy również 
udział w lekcjach (które w Gymasium 
Conrad von Soest trwają 1, 5 h!) języ-
ka niemieckiego, matematyki, łaciny, 

języka rosyjskiego. 
Tydzień w Soest upłynął we wspa-

niałej atmosferze. Podzielamy zdanie 
tych, którzy w wymianie z naszą szko-
łą partnerską brali udział w poprzed-
nich latach – taki wyjazd to świetna 
okazja do doskonalenia znajomości ję-
zyka niemieckiego, poznawania Nie-
miec, nawiązywania znajomości. Za 
rok strzeleckie liceum będzie gościć 
uczniów Gymasium von Soest .

Warto podkreślić, że współpraca 
między naszymi szkołami ma już 25 
lat! 

Dominika Piechaczek
Katarzyna Paprotny

Nasza szkoła została wyróżnio-
na i znalazła się w kręgu odznaczo-
nych Medalem 100-lecia Polskiego 
Czerwonego Krzyża. To wyjątkowe 
podziękowanie za wieloletnią współ-
pracę i wsparcie działań PCK, przy-
gotowane w roku jubileuszowym i 
przyznawane osobom i instytucjom 
szczególnie zasłużonym dla tej orga-
nizacji. Medal został przyznany w do-
wód uznania za wieloletnie efektyw-
ne wsparcie Polskiego Czerwonego 
Krzyża.

Podziękowania te kierujemy do 
wszystkich uczniów, ich rodziców i 
nauczycieli, którzy od wielu lat an-
gażują się w różnego rodzaju akcje 
organizowane w ramach działalno-
ści Szkolnego Koła PCK. Wszystkie 
osoby, które włączają się w działania 
najstarszej polskiej organizacji huma-
nitarnej pomagają innym.

W Zespole Szkół Ponadpodsta-
wowych od wielu lat są organizowane 
kursy pierwszej pomocy dla uczniów, 
prowadzone przez instruktorów PCK. 
Uczniowie poznają zasady udzielania 

pierwszej pomocy. Swoją wiedzę i 
umiejętności młodzież wykorzystu-
je w różnych sytuacjach na co dzień 
oraz Mistrzostwach Pierwszej Pomo-
cy organizowanych przez Zarząd Re-
jonowy PCK w Opolu. W ubiegłym 
roku szkolnym nasza drużyna zdobyła 
trzecie miejsce. Olimpiada Promo-
cji Zdrowego Stylu Życia to kolejny 
przykład, gdzie uczniowie mogą za-
demonstrować swoją wiedzę w zakre-
sie bezpiecznego i zrównoważonego 
traktowania swojego zdrowia i życia. 
Członkowie koła co roku uczestni-
czą w akcjach charytatywnych np. 
„Gorączka złota”, „Czerwonokrzyska 
Gwiazdka”, „Wielkanoc z PCK” i w 
„Kampanii Walki z Głodem”. Propa-
gujemy też ideę honorowego krwio-
dawstwa poprzez spotkania z pracow-
nikami RCKiK w Opolu oraz wyjazdy 
do ich opolskiej siedziby.  Na lekcje 
wychowawcze są zapraszani honoro-
wi krwiodawcy, którzy pomagają zro-
zumieć potrzebę oddawania krwi. 

Opiekun SK PCK 
Anna Staś

Od kilku lat ostatni tydzień wrześ-
nia upływa pod hasłem ETS „BeActi-
ve” także w naszej szkole. 

W środę 25 września uczniowie: 
Adrian, Łukasz, Natalia, Kamil, Mi-
chael i Michał rywalizowali na krytej 
pływalni w Strzelcach Opolskich pod 
czujnym okiem p. Romana i p. Piotra.

A czwartek 26 września - to dzień 
szkolnej olimpiady konnej na Ran-
czu Gienia i zabaw sportowo-rekrea-
cyjnych na terenie szkoły. Na ranczo 
pojechali: p. Roman i p. Leszek i 
uczniowie- Adrian, Natalia, Angeli-
ka, Michael, Kamil i Daniel. Pogoda 
dopisała, a uczniowie rywalizowali w 
konkurencjach: tor przeszkód i slalom. 
Dziękujemy Pani Kasi Lisiak za życz-
liwe przyjęcie i pomoc w organizacji.

 A pozostali uczniowie i pracowni-

Nowoczesne biznesy i innowacje branżowe

Europejski Tydzień Sportu w ZSS w Kadłubie

cy szkoły wspaniale się bawili biorąc 
udział w konkurencjach przygotowa-
nych przez p. Wiesława, p. Dariusza i 
p. Piotra. Każdy mógł spróbować swo-
ich sił, konkurencje były tak dostoso-
wane, że nawet uczniowie na wózkach 
mogli brać udział. Na sali gimnastycz-

nej były rzuty piłką do celu, zabawa z 
kołami hula-hop i jazda na flikerach. 
Potem na podwórku wyścigi na wóz-
kach, wyścig na rowerach trójkoło-
wych i pokonywanie toru przeszkód 
na rowerach. A na koniec zabawy z 
chustą animacyjną…

Byliśmy w Soest

Gdyby co dziesiąty mieszkaniec 
Ziemi potrafił udzielić pierwszej po-
mocy, ocaliłoby to MILION ludzi 
rocznie! 

Tymi słowami 26 września 2019 
roku w Zespole Placówek Oświato-
wych w Leśnicy rozpoczęliśmy spot-
kanie z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy. Każdy może nauczyć się 
podstawowych zasad jej udzielania. 
Aby łatwiej było zapamiętać kolej-
ność czynności wykonywanych w 
trakcie udzielania poszkodowanemu 
pierwszej pomocy powstał ŁAŃ-
CUCH PRZEŻYCIA. Pokazuje on 
prawidłową kolejność czynności, któ-
rych wykonanie maksymalnie zwięk-
sza szansę skutecznej pomocy: 

Wezwanie pomocy – wczesna 
resuscytacja – wczesna defibrylacja – 
wczesna pomoc specjalistyczna 

Uczniowie klas młodszych mie-
li możliwość kolejny raz ćwiczyć te 
umiejętności na fantomie. Nad prze-
biegiem szkolenia czuwali: Anita 
Wiener, Joanna Reczek, Marek Wali-
chowski.

Medal dla ZSP 
w Zawadzkiem

Wiem, 
jak pomóc 
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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
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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
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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

Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. W. Broniewskiego w Strzelcach Op.
tel. 77 4612225

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
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: sekretariat@ppp.powiatstrzelecki.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 Op.
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

7P O W I A T   S T R Z E L E C K I  =  744  km2  W R A Ż E Ń
Strzelce Opolskie, dnia 07.10.2019 r.  

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

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz.U. z 2018r. poz. 1474) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia  14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 
z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości

że dnia 7 października 2019r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Burmistrza 
Leśnicy, decyzję administracyjną Nr 3/19 o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie publicznej drogi do 
kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy, na działkach:

- w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:

Lp. Nr działki
przed 

podziałem

Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki 
po podziale 

działki w liniach 
rozgraniczających

Nr działki 
po podziale 

działki 
poza liniami 

rozgraniczającymi
1. 479 1 Leśnica - -
2. 620 1 Leśnica 620/1 620/2
3. 621 1 Leśnica 621/1 621/2
4. 622 1 Leśnica 622/1, 622/2 622/3
5. 713 2 Leśnica 713/2 713/1, 713/3
6. 2292 5 Leśnica 2292/1 2292/2

 
- poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących 
teren niezbędny dla obiektów budowlanych :

Lp. Nr działki
przed podziałem

Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki 
po podziale

1. 311 1 Leśnica -
2. 620 1 Leśnica 620/2
3. 621 1 Leśnica 621/2
4. 622 1 Leśnica 622/3

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

Obwieszczenie wywiesza się na okres 
od 10 października 2019 r. do 7 listopada 2019 r.

z up. Starosty - Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowalnego

Strzelce Opolskie dnia 03.10.2019r.

STAROSTA   STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (J.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081), 
podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 03.10.2019r. na 
rzecz spółki Kapica Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Strzele-
ckiej 7, decyzji administracyjnej Nr 532/19 z dnia 03.10.2019 r. zmieniającej decy-
zję Nr 40/18z dnia 02.02.2018 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą 
pozwolenia na budowę hali magazynowo-produkcyjnej zakładu montażu okien 
z wydzieloną częścią socjalną wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami i placami 
manewrowymi w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 7, na działkach nr 891/1, 891/2, 
892, 893, 894/1, 894/2 – w części projektu budowlanego w zakresie zmiany układu 
funkcjonalnego, wykonania łącznika między halami na działkach nr 891/1, 891/2, 892, 
893, 894/1, 895/2, 895/1, 895/3 według załączonego projektu zmian, jednostka ewid. 
Zawadzkie.

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. 7.30 – 14.00), można zapoznać się z treścią decyzji 
oraz z dokumentacją sprawy.

z up. Starosty
TERESA WANECKA

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

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

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 
r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z 
późn. zm.),

z a w i a d a m i a   s i ę,

że dnia 27 sierpnia 2019r. na żądanie Burmistrza Strzelec Opolskich z siedzibą 
w Strzelcach Opolskich, Pl. Myśliwca 1, zostało wszczęte postępowanie admini-
stracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dro-
gowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ulicy Zamkowej w Kadłubie, 
na działkach nr :

1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:

Lp. Nr działki przed 
podziałem

Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki po podziale

1. 920/1 5 Kadłub -
2. 1350/7 5 Kadłub -
3. 916 5 Kadłub -
4. 910 5 Kadłub -
5. 1350/8 5 Kadłub 1350/11
6. 1350/2 5 Kadłub -
7. 1350/3 5 Kadłub 1350/9
8. 1350/5 5 Kadłub -
9. 908/3 5 Kadłub -
10. 898/2 5 Kadłub -
11. 890 5 Kadłub -
12. 889/4 5 Kadłub -
13. 891 5 Kadłub -
14. 892/1 5 Kadłub -
15. 888 5 Kadłub 888/1

2. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren 
niezbędny:

Lp. Nr działki przed 
podziałem

Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki po podziale

1. 898/1 5 Kadłub -
2. 887 5 Kadłub -
3. 870/6 5 Kadłub -

3. nieruchomości po podziale, planowane do przejęcia na rzecz Gminy Strzelce 
Opolskie:

Lp. Nr działki przed 
podziałem

Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki po podziale
do przejęcia

1. 1350/8 5 Kadłub 1350/11
2. 1350/3 5 Kadłub 1350/9
3. 888 5 Kadłub 888/1

4. nieruchomości w całości planowane do przejęcia na rzecz Gminy Strzelce 
Opolskie:

Lp. Nr działki Arkusz 
mapy

Obręb

1. 1350/7 5 Kadłub
2. 1350/5 5 Kadłub

Z dniem ukazania się obwieszczenia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu 
Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmio-
tem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.   
W terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia zaintereso-
wane strony mogą w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich Wydział 
Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 213, (w go-
dzinach pn.7.30-17.00, wt.-cz.7.30-15.30, pt. 7.30-14.00), zapoznać się z zamie-
rzeniami wnioskodawcy.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 
od 7 października 2019 r. do 28 października 2019 r.

    
z up. Starosty

     TERESA WANECKA
  Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
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Z ogromną przyjemnością infor-
mujemy dziś Państwa o tym, 

że grono Jubilatów, którzy w ostat-
nich dniach obchodzili okrągłe 
urodziny znów się powiększyło. 

Ad multos annos!

Pani Leokadia Mazurowska, 
mieszkająca w Staniszczach Ma-
łych, 90 rocznicę urodzin święto-
wała 1 października br.

W tym dniu wśród gości, któ-
rzy przybyli do Jubilatki z życze-
niami, upominkami i gratulacjami, 
znalazł się starosta Józef Swaczy-
na, który winszował Jej w imieniu 
całej naszej społeczności, podob-
nie jak burmistrz Norbert Koston.   

Pan Dieter Musioł, mieszka-
niec Staniszcz Małych okrągłe 90 
urodziny obchodził 3 października 
br. Z okazji tak ważnego jubile-
uszu wśród gości znaleźli się nie 
tylko ci z najbliższego kręgu, ale 
też oficjalni, a wśród nich starosta 
Józef Swaczyna i burmistrz Kolo-
nowskiego Norbert Koston z ży-
czeniami i upominkami. 

Wszystkim Jubilatom przekazujemy najserdeczniejsze 
życzenia w imieniu redakcji: 

dużo zdrowia, uśmiechu i wielu jeszcze lat 
w jak najlepszym zdrowiu, bez trosk.

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 

Pani Katarzyna Domerecka, 
mieszkająca w Czarnocinie, 6 
października obchodziła 90-lecie 
urodzin. Również do Niej z życze-
niami i upominkiem pojechał sta-
rosta Józef Swaczyna

Pani Leokadia Mazurowska 90 rocznicę urodzin 
świętowała 1 października br.

Pan Dieter Musioł okrągłe 90 urodziny obchodził 3 października br. W dniu 11 października 2019 roku o godzinie 13.00 Zarząd Powiatu Strzele-
ckiego zaprasza nauczycieli oraz pracowników szkół i placówek Powiatu Strze-
leckiego na powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości 
pracownikom pedagogicznym zostaną przyznane nagrody Starosty Strzeleckie-
go.  Ponadto Starosta pogratuluje również osobom, które otrzymały ordery lub 
odznaczenia państwowe. 

Uroczystość zostanie uświetniona występem artystycznym uczniów Liceum 
Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniew-
skiego w Strzelcach Opolskich. Natomiast uczniowie Centrum Kształcenia Za-
wodowego i ustawicznego w Strzelcach Opolskich pod nadzorem nauczyciela 
Krystiana Grondesa przygotują dla wszystkich wspaniały poczęstunek.       

Przed Dniem 
Edukacji Narodowej


