
Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Wicestarosta Powiatu Strzeleckiego
Waldemar Gaida  

Przewodniczący Rady Powiatu 
Henryk Bartoszek 

Konkursy trwają! 
Nagrody 

– w sam raz na Święta Bożego Narodzenia i Sylwestra! 

Do wygrania:
 

trzy kosze tradycyjnych wędlin 
ufundowane 

przez strzeleckich producentów – każdy o wartości 100 złotych 
fajerwerki 

(dopuszczone do użytku w krajach UE wraz z instruktażem) 
– o wartości 500 zł!

Szczegóły na stronie 8

10 lat Z okazji Święta Barbórki 
składamy wszystkim górnikom

życzenia pomyślnej realizacji wszelkich planów i zamierzeń, 
satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy zawodowej, 

wszelkiej pomyślności, szczęścia górniczego 
oraz radości w życiu rodzinnym.

NIECH  ŻYJE  NAM  GÓRNICZY  STAN

	 Od	 	 początku	 listopada	 dyrektorzy	 szpitali	 z	Opolskiego,	
wspierani	przez	władze	samorządowe,	protestowali	przeciwko	zbyt	
niskim	kontraktom,	 jakie	 im	zaproponował	Narodowy	Fundusz	
Zdrowia	na	2014	rok.	Jednoznaczne	stanowisko	w	tej	sprawie	zajął	
również	Konwent	Starostów	Województwa	Opolskiego,	zwołany	
na	12	listopada	przez	starostę	Józefa	Swaczynę,	jego	przewodni-
czącego.
	 „Propozycje	(..)	są	niedostosowane	do	rzeczywistych	kosztów	
finansowania	zrestrukturyzowanych	jednostek	ochrony	zdrowia	i	
stają	w	sprzeczności	z	wcześniej	podawanymi	 informacjami	na	
temat	porównywalnych	do	roku	2013	wysokości	środków	będących	
w	dyspozycji	OOW	NFZ	w	roku	2014”.	Zarekomendował	również	
ich	 niepodpisywanie,	 bo	 tak	 ograniczone	 środki	 ograniczałyby	
dostęp	pacjentów	do	leczenia	w	szpitalach	i	poradniach	specjali-
stycznych.	Przewodniczący	konwentów	starostów	ze	wszystkich	
regionów	zaprotestowali	przeciw	zbyt	niskim	kontraktom	podczas	
spotkania	z	ministrem	zdrowia	Bartoszem	Arłukowiczem	i	prezes	
NFZ	Agnieszką	Pachciarz	w	Warszawie.

dok. na str. 2

	 W	VI	edycji	Dziecięcej	Politechniki	
Opolskiej	 ruszyły	 zajęcia	 dla	 uczniów	
szkół	podstawowych	nie	 tylko	w	Opolu,	
ale	i	w	Strzelcach	Opolskich.	Mali	studenci	
zainaugurowali	swój	rok	akademicki	w	Po-

Dziecięca	Politechnika	
Opolska	-	ruszyła

wiatowym	Centrum	Kultury	16	listopada.	
Wykład	inauguracyjny	„Jak	żyją	i	uczą	się	
dzieci	w	Chinach?”	wygłosiła	prof.	Jiang	
Huijuan.	

dok. na str. 2

	 Mowa	 o	 eksperymencie	 pedagogicznym.	 Proszę	 się	 nie	
złościć.	Nie	będzie	tu	mowy	o	nowych	reformach	szkolnictwa,	
o	nowych	wymaganiach	wobec	nauczycieli.	Eksperyment	peda-
gogiczny	jest	już	wpisany	w	obecne	prawo	oświatowe.	Pozwala	
na	realizację	autorskich	programów	edukacyjnych.	Mówił	o	tym	
Ireneusz	Jabłoński	z	Centrum	im.	A.	Smitha	podczas	panelu	pt.	
„Jak	dostosować	szkolnictwo	zawodowe	do	oczekiwań	i	wymagań	
rynku	pracy”.
	 O	 tym	mówi	 się	 już	 od	 dłuższego	 czasu,	 ale	 powszechne	
odczucie	nie	zmienia	się	od	lat:	absolwenci	szkół	mają	trudności	
ze	znalezieniem	zatrudnienia,	a	potencjalni	pracodawcy	są	roz-
czarowani	ich	niewystarczającym	przygotowaniem	praktycznym	
do	podjęcia	pracy	„z	marszu”.
	 Sytuacja	 jest	 trudna	wszędzie,	 ale	wobec	 depopulacji	w	
Opolskiem	problem	wydaje	się	wręcz	alarmujący.	Jeśli	młodzi	
ludzie	nie	znajdą	tu	dla	siebie	miejsca	–	wyruszą	za	chlebem	w	
inne	regiony,	najczęściej	jednak	będzie	to	zagranica.	Stąd	właśnie	
ów	 „eksperyment	 pedagogiczny”.	Ma	 polegać	 na	współpracy	
uczelni	wyższej	i	szkół	kształcących	w	zawodach.	Seminarium	

Czy	ten	eksperyment	
się	uda?

ZAPRASZAMY  SERDECZNIE
na doroczny

KIERMASZ  BOŻONARODZENIOWY
już	od	 9 GRUDNIA !

Miejsce:	Hol	Strzeleckiego	Starostwa,	ul.	Jordanowska	2	

Tutaj kupisz:	świąteczne	ozdoby,	stroiki,	kartki,	bombki	oraz	wiele	innych	drobia-
zgów,	przygotowanych	przez	mieszkańców	domów	pomocy	społecznej,	uczniów	szkół	
specjalnych	oraz	inne	organizacje	społeczne

9 grudnia	–	CENTRUM	INTEGRACJI	SPOŁECZNEJ	W	STRZELCACH	OP.
10 grudnia	–	SPECJALNY	OŚRODEK	SZKOLNO-	WYCHOWAWCZY	W	LEŚNICY
11 grudnia	–	DOM	POMOCY	SPOŁECZNEJ	ORAZ	ZESPÓŁ	SZKÓŁ	SPECJAL-
NYCH	W	KADŁUBIE
12 grudnia	-	ZESPÓŁ	SZKÓŁ	SPECJALNYCH	W	ZAWADZKIEM
13 grudnia	 –	 ŚRODOWISKOWY	DOM	SAMOPOMOCY	W	STRZELCACH	
OPOLSKICH
16 grudnia	-		MŁODZIEŻOWY	OŚRODEK	WYCHOWAWCZY	W	LEŚNICY
17 grudnia	 -	DOM	POMOCY	SPOŁECZNEJ	W	STRZELCACH	OPOLSKICH,	
SZYMISZOWIE	I	LEŚNICY
18 grudnia	–	WARSZTATY	TERAPII	ZAJĘCIOWEJ	W	ZAWADZKIEM

Były	święta...	a	konkurs	trwa

Jedno ze zdjęć przysłanych przez panią Klarę Kinel na konkurs pt. Wybieramy najstarsze zdjęcie związane ze świętami. 
Ciągle	czekamy	na	Państwa	zdjęcia.

Kontrakt	z	NFZ
nie	cieszy

dok. na str. 4
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	 Pierwszy	 Uniwersytet	 Dziecięcy	
powstał	w	Tybindze	w	 2002	 roku.	Tym	
śladem	poszły	kolejne	wyższe	uczelnie	w	
wielu	krajach.	W	Polsce	jest	ich	kilka:	w	
Warszawie,	Krakowie,	Łodzi,	 Poznaniu,	
również	w	Opolu.	
	 W	 ciągu	 pięciu	 edycji	 Dziecięcej	
Politechniki	Opolskiej	ukończyło	ją	1200	
absolwentów!	Jak	wspomniano,	w	listopa-
dzie	ruszyła	filia	uczelni	dla	najmłodszych	
nie	 tylko	w	Strzelcach	Opolskich,	 ale	 i	
w	Brzegu,	z	 inicjatywy	rektora	PO	prof.	
Marka	Tukiendorfa	 i	wydawcy	„Strzelca	
Opolskiego”	Karola	Cebuli.
Studenci	Dziecięcej	Politechniki	Opolskiej	
otrzymują	 indeksy,	 a	w	 nich	 zaliczenia	
wykładów.	Absolwenci	DPO	uzyskują	na	
zakończenie	cyklu	wykładów	pamiątkowy	
biret	oraz	dyplom.	

Dziecięca	Politechnika	
Opolska	-	ruszyła

dok. ze str. 1

 Co	to	jest	niepodległość?	Przed	takim	
pytaniem	stanęli	uczniowie	trzecich	klas	
Centrum	Kształcenia	 Zawodowego	 i	
Ustawicznego,	biorący	udział	w	apelu	z	
okazji	Narodowego	Święta	Niepodległo-
ści	dnia	08.11.2013	roku.	Była	to	kolejna	
lekcja	 patriotyzmu	 dla	 uczniów	 szkoły,	
realizowana	w	ramach	Programu	Wycho-
wawczego.	Przewiduje	on,	że	w	każdym	
roku	 nauki	 uczniowie	 przygotowują	 i	
uczestniczą	w	 apelu	 z	 innej	 okazji.	Ten	
apel	przygotowany	został	przez	uczniów	
III	klas	Technikum	Spedytor	i	Technikum	
Obsługi	Turystycznej	 „A”	 pod	 opieką	
nauczycieli	–	polonistów.
	 95	rocznica	odzyskania	przez	Polskę	
niepodległości	 była	 pretekstem	do	 tego,	
by	 zastanowić	 się	 	 nad	 tym,	 co	 to	 	 jest	
wspólne	 dobro,	 poczucie	 tożsamości	 ,	
nasza	kultura,	a	także	jakie	znaczenie	mają	
dla	 nas	 symbole	 narodowe.	Założeniem	
twórców	 apelu	 było	 pokazanie,	 że	 to,	
co	 działo	 się	w	 przeszłości,	ma	wielki	
wpływ	na	naszą	teraźniejszość.		Dlatego	

Po	11	Listopada

punktem	wyjścia	były		archiwalne	zdjęcia	
,	 przypominające	 wydarzenia	 i	 osoby	
walczące	 o	wolność	 Polski	 oraz	 pieśni	
legionowe,	 zagrzewające	 legionistów	
Piłsudskiego	do	walki.	Znaczenie	tamtych	
dni	 przypominały	 również	 informacje	
historyczne	oraz	poezja	patriotyczna.	Aby	
pokazać	ciągłość	historii	i	powtarzalność	
pewnych	motywów,	 uczniowie	 usłyszeli	
piosenki,	bliższe	im	gustom	muzycznym	i	
wrażliwości,	ale	wiele	mówiące	o	współ-
czesnym	patriotyzmie,	takie	jak:	„Nie	pytaj	
o	nią”	w	wykonaniu	Eldo,	„Urodziłem	się	
w	Polsce”	 –	Złych	 psów,	 czy	 „Kocham	
Wolność”	i	„Niepodległość”	–	Chłopców	
z	Placu	Broni.	Cisza	podczas	trwania	apelu	
oraz	skupione	twarze	uczniów	są	dowodem	
na	to,	że	taka	lekcja	patriotyzmu	do	nich	
przemawia.	Mamy	 nadzieję,	 że	 każdy	
uczeń	trzeciej	klasy	CKZiU	nie	będzie	miał	
już	problemu	z	odpowiedzią	na	pytanie	:	
„Co	to	jest	niepodległość?”

Renata Mazurek, 
Beata Kasielska

Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę można obchodzić różnie. Bardzo 
oficjalnie, jak powyższym zdjęciu, albo mniej, jak  np. w CKZiU

Kontrakt	z	NFZ	nie	cieszy

 Jak	wygląda	sytuacja	dziś?
	 Beata	Czempiel,	dyrektor	Szpital	Po-
wiatowego	w	Strzelcach	Opolskich	mówi,	
że	widać	nowe	podejście	opolskiego	NFZ	
do	kontraktów	ze	 szpitalami	–	 stawki	 są	
wyższe	 niż	w	pierwszych	propozycjach.	
Może	dlatego	większość	szpitali	z	terenu	
województwa	opolskiego	przyszłoroczne	
kontrakty	z	NFZ	już	podpisała.	Strzelec-
kiemu	szpitalowi,	który	na	razie	ma	pod-
pisany	kontrakt	tylko	na	SOR	(i	stawki	są	
wyższe	niż	tegoroczne),	termin	negocjacji	
NFZ	wyznaczył	na	28	listopada.	
	 W	następnych	latach	zapewne	Naro-
dowy	Fundusz	Zdrowia	przy	podpisywaniu	
kontraktów	będzie	już	uwzględniał	jakość	
szpitalnego	leczenia,	co	zapowiada	prezes	
NFZ	Agnieszka	Pachciarz.	Wyższe	 kon-
trakty	mają	otrzymać	te	placówki	szpitalne,	
które	 zdobyły	 tzw.	 akredytację	Centrum	
Monitorowania	Jakości	oraz	mają	wdrożo-
ną	politykę	przeciwdziałania	zakażeniom	
wewnątrzszpitalnym.	
-		 To	na	pewno	daje	większe	poczucie	
bezpieczeństwa	pacjentom	–	 potwierdza	
dyrektor	Czempiel.	–	Jednak	pamiętać	trze-
ba,	że	zdobycie	wspomnianej	akredytacji	
nie	trwa	chwilę	-	to	proces,	podczas	które-
go	w	szpitalu	należy	wdrożyć	cały	system	
procedur,	dzięki	którym	będzie	można	oce-

nić	jakość	zarządzania	nią	i	zgodność	jej	
funkcjonowania	z	„Zestawem	Standardów	
Akredytacyjnych”.	Jak	podaje	jedna	z	firm	
konsultingowych	-	w	zależności	od	liczby	
łóżek	 i	 specyfiki	 szpitala	 przygotowanie	
szpitala	do	przeglądu	akredytacyjnego	trwa	
8	–	12	miesięcy.	
	 Od	 1998	 roku	 akredytację	Centrum	
Monitorowania	 Jakości	 w	 Ochronie	
Zdrowia	udało	się	zdobyć	137	szpitalom	–	
klinicznym,	ale	i	małym,	także	prywatnym.
-		 Fakt,	 że	 nie	mamy	 tej	 akredytacji	 –	
mówi	 dyrektor	Czempiel	 –	 nie	 oznacza,	
że	w	naszym	szpitalu	nie	mamy	koniecz-

nych	procedur	zapewniających	właściwe	
przyjęcie	 pacjenta	 do	 szpitala,	 jak	 i	 jak	
najlepszą	nad	nim	opiekę	podczas	hospi-
talizacji.	Prowadzi	się	też	u	nas	programy	
edukacji	zdrowotnej	dla	pacjentów,	np.	w	
przypadkach	cukrzycy.	Każdy	pacjent	jest	
także	informowany	o	swoich	prawach.		To	
tylko	 kilka	 przykładów,	 związanych	 ze	
wspomnianą	akredytacją.	Ale	tu	konieczna	
wydaje	 się	 uwaga	 o	 kwestii	 finansowej	
–	uzyskanie	akredytacji	kosztuje,	i	to	nie-
mało,	ok.	60	tys.	złotych.	Naszej	placówki	
po	prostu	na	to	nie	stać.

M. Górka

Fakt,	 że	 zaczęliśmy	protestować	przeciwko	pierwszym	propozycjom	NFZ,	 był	 dla	
Funduszu	sygnałem,	że	gramy	razem	–	ocenia	starosta	Józef	Swaczyna.	–	Sądzę	więc,	
że	NFZ	wypuścił	próbny	„balon”	ze	zbyt	niskimi	jak	na	nasze	oczekiwania	stawkami	
na	przyszły	rok	dla	szpitali	i	czekał	na	reakcję.	Potwierdzeniem	byłoby	stwierdzenie	
prezes	NFZ	Agnieszki	Pachciarz,	jakie	padło	na	spotkaniu	w	Warszawie:	to	były	pro-
pozycje	do	negocjacji.	Teraz	NFZ	podwyższył	kontrakty	na	przyszły	rok,	ale	nie	na	
tyle,	byśmy	mogli	powiedzieć,	że	nasz	szpital	ma	więcej	niż	w	roku	2013!	Niemniej	
część	szpitali	z	naszego	województwa	zdecydowała	się	kontrakty	podpisać,	nas	czeka	
to	w	czwartek,	28	listopada.	Prawdopodobnie	szpital	zrobi	to,	bo	choć	pieniędzy	będzie	
mniej,	niż	chcielibyśmy,	i	nieco	mniej	niż	w	tym	roku,	to	raczej	nie	będziemy	mieć	
wielkiego	pola	manewru,	bo	opolskie	szpitale	nie	utrzymały	jednolitego	stanowiska	
na	„nie”	wobec	NFZ.	Do	26	listopada	kontraktu	z	Narodowym	Funduszem	Zdrowia	
nie	podpisały	szpitale	w:	Namysłowie,	Kluczborku	i	Głuchołazach.

Mieliśmy	rację

Starostowie województwa opolskiego na konwencie zwołanym w siedzibie naszego starostwa zdecydowanie zaprotestowali przeciwko 
propozycjom NFZ na kontraktowanie usług szpoitalnych w przyszłym roku.

Z	głębokim	żalem	przyjęliśmy	wiadomość	o	śmierci																

ś.p.	Gerharda	MATHEJA
Starosty	Strzeleckiego	w	latach	1998-2004

Rodzinie	i	bliskim	najserdeczniejsze	wyrazy	współczucia	

składają

Zarząd	Powiatu	Strzeleckiego
oraz	pracownicy	Starostwa	Powiatowego

Z	ogromnym	smutkiem	przyjęliśmy	wiadomość	
o	odejściu	

ś.p.	Gerharda	MATHEJA
 

Starosty	Strzeleckiego	w	latach	1998-2004	

Szczere	kondolencje	Rodzinie	i	przyjaciołom	zmarłego	

składa	

Rada	Powiatu	Strzeleckiego.

dok. ze str. 1
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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

PRACOWNIK	BIUROWY	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		wykształcenie	min.	średnie,	mile	widziane	wyższe,
	 	 	 -		obsługa	urządzeń	biurowych,
	 	 	 -		znajomość	j.	niemieckiego	dobra	mile	widziana	biegła

ASYSTENT	 CAŁA	POLSKA	 -	 wykształcenie	średnie,	-	wysoka	kultura	osobista,	
PREZENTERA	-	KIEROWCA	 	 -		komunikatywność,	-	umiejętność	pracy	w	zespole,
	 	 	 -		dyspozycyjność,	-	obsługa	komputera,	-	prawo	jazdy	kat.	B
PRZEDSTAWICIEL	HANDLOWY	 JEMIELNICA	 -		wykształcenie	min.	średnie	–	handlowe,	
	 	 	 -		dobry	kontakt	z	klientem
KONSULTANT	DS.OBSŁUGI	KLIENTA	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		miły	ton	głosu,	-	obsługa	komputera	
(TELEMARKETER)
KONSULTANT	DS.	OBSŁUGI	KLIENTA	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	 wykształcenie	min.	średnie,	-	umiejętność	pracy	w	zespole
7/8	etatu	 	 -	 odporność	na	stres,	poprawna	dykcja
KONSULTANT	DS.	OBSŁUGI	KLIENTA	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	obsługa	komputera,	-	miły	ton	głosu
3/4	etatu	 	 -	odporność	na	stres,	-	dyspozycyjność
KASJER	SPRZEDAWCA/	 KALINOWICE	 -	wykształcenie	zawodowe,	-	obsługa	–	subiekt	GT,
PRACE	PORZĄDKOWE	 	 -	roczne	doświadczenie	zawodowe
SPRZEDAWCA	CCC	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	wykształcenie	min.	średnie,	-	obsługa	kasy	fiskalnej,
	 	 	 -	min.	rok	doświadczenia	w	sprzedaży	i	obsłudze	klienta,
	 	 	 -	stopień	niepełnosprawności
RZEŹNIK	 PIOTRÓWKA	 -	wykształcenie	zawodowe	–	kierunkowe,
	 	 	 -	mile	widziany	kurs	wędzarza,	kutrowego,
	 	 	 -	doświadczenie	mile	widziane
KUCHARZ	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	doświadczenie
POMOC	KUCHENNA	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	doświadczenie
PRACOWNIK	OCHRONY	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	 wykształcenie	średnie,
PRACOWNIK	OCHRONY	 OLSZOWA	 -		obsługa	komputera,	-	doświadczenie	mile	widziane,
MECHANIK	SAMOCHDOWY		 BORYCZ	 -	wykształcenie	zawodowe	kierunkowe,
	 	 	 lub	-	doświadczenie	mile	widziane
LAKIERNIK	SAMOCHDOWY	 BORYCZ	 -	wykształcenie	zawodowe,	-	doświadczenie	mile	widziane
ELEKTROMECHANIK	SAM.	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	3	letnie	doświadczenie
KIEROWCA	KAT.C+E	 TRASY	MIĘDZYNARODOWE	 -		prawo	jazdy	kat.	C+E,	-	karta	kierowcy,
	 	 	 -		kurs	na	przewóz	rzeczy,
	 	 	 -		znajomość	j.	angielskiego,		j.	niemieckiego	
	 	 	 	 w	stopniu	komunikatywnym	
ŚLUSARZ	–	MECHANIK		 SZYMISZÓW	 -		wykształcenie	min.	zawodowe,	-	upr.	MIG,	MAG,
	 	 	 -		doświadczenie,	-	mile	widziana	znajomość	j.niemieckiego
TECHNIK	MECHANIK	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	ukończone	technikum	mechaniczne,
	 	 	 -		obsługa	maszyn	CNC,	-	spawanie	MIG-MAG
CZYNNOŚCI	PRODUKCYJNE	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		zdolności	manualne,	gotowość	do	wykonywania	czynności	
	 	 	 	 w	systemie	czterobrygadowym,
	 	 	 -		umiejętność	współpracy	w	zespole,	-	zaangażowanie,
	 	 	 -		mile	widziane	doświadczenie	na	produkcji
PRACOWNIK	HALI	PRODUKCYJNEJ	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	wykształcenie	zawodowe
MISTRZ	PRODUKCJI	–	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	wykształcenie	techniczne,	-	znajomość	rysunku	technicznego,
KONTROLER	JAKOŚCI	 	 -		umiejętność	kontroli	jakości	konstrukcji	stalowych,	
	 	 	 	 prac	spawalniczych,
	 	 	 -	 obsługa	pakietu	Office,	-	prawo	jazdy	kat.	B,
	 	 	 -		doświadczenie,
	 	 	 -		dobra	znajomość	j.	niemieckiego	lub	angielskiego,	
	 	 	 	 certyfikat	wizualny	będzie	dodatkowym	atutem
TECHNOLOG	PRZYGOTOWANIA	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		wykształcenie	wyższe	techniczne	(kierunkowe),	
PRODUKCJI	 	 -		znajomość	rysunku	technicznego,
	 	 	 -		obsługa	programów	graficznych	CAD,
	 	 	 -		umiejętność	programowania	maszyn	CNC
OPERATOR	SUWNICY	 ZAWADZKIE	 -		uprawniania	S-I
ELEKTRYK	UTRZYMANIA	RUCHU	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		wykształcenie	min.	zawodowe	elektryczne,
	 	 	 -		umiejętność	czytania	schematów	elektrycznych,
	 	 	 -		upr.	SEP	do	1	kV,	-	mile	widziane	doświadczenie
KOSZTORYSANT	 ZDZIESZOWICE	 -		wykształcenie	min.	średnie	techniczne,
	 	 	 -		umiejętność	odczytywania	dokumentacji	projektowej,	
	 	 	 	 tworzenie	harmonogramów,	kalkulacji	robót,
	 	 	 -		doświadczenie	w	branży	elektrycznej	remontów	instalacji	
	 	 	 	 technologicznych	przemysłu	koksowniczego	i	hutniczego
KOSZTORYSANT	 ZDZIESZOWICE	 -	wykształcenie	min.	średnie	techniczne,
	 	 	 -	umiejętność	odczytywania	dokumentacji	projektowej,	
	 	 	 	 tworzenie	harmonogramów,	kalkulacji	robót,
	 	 	 -		doświadczenie	w	branży	konstrukcji	stalowej,	budowlanej,		
	 	 	 	 remontów	instalacji	technologicznych	przemysłu	
	 	 	 	 koksowniczego	i	hutniczego
KONSTRUKTOR	CZĘŚCI	MASZYN	 ZAWADZKIE	 -		wykształcenie	średnie	lub	wyższe	–	inżynieryjno	–	techniczne,	
–	TECHNOLOG	PRODUKCJI	 	 -		obsługa	komputera	i	pakietu	biurowego,
	 	 	 -		mile	widziana	znajomość	języka	angielskiego	lub	niem.
OPERATOR	URZĄDZEŃ	 ZAWADZKIE	
WALCOWNICZYCH
(DO	PRZYUCZENIA)
OPERATOR	SUWNICY	 ZAWADZKIE	 -		upr.	S-I
PIECOWY	 ZAWADZKIE	 -		uprawnienia	energetyczne	GRUPY	II
PRACOWNIK	DO	PROWADZENIA	 ZAWADZKIE	 -		wyższe	–	terapia	zajęciowa	lub	średnie	
TERAPII	ZAJĘCIOWEJ	 	 	 –	2	–	letnie	studium	dla	terapeutów	zajęciowych,
	 	 	 -		umiejętność	gry	na	instrumencie	muzycznym

AUTOMATYK	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	wykształcenie	wyższe	techniczne,
	 	 	 -	dobra	znajomość	j.	niemieckiego
PRACOWNIK	MAGAZYNOWY	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	wykształcenie	min.	zawodowe,
	 	 	 -	upr.	do	obsługi	wózków	widłowych	z	wymianą	butli	gazowych
MISTRZ	ZMIANOWY	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	wykształcenie	wyższe	techniczne,
	 	 	 -	umiejętność	zarządzania	zespołem	pracowniczym,
	 	 	 -	dobra	znajomość	j.	niemieckiego	
MECHATRONIK	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	wykształcenie:	mechatronik
	 	 	 -	średnie	techniczne,	wyższe	techniczne,
	 	 	 -	znajomość	rysunku	technicznego	i	czytania	
	 	 	 	 dokumentacji	maszyn,
	 	 	 -	dobra	znajomość	języka	niemieckiego
ELEKTRYK/	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	wykształcenie	zawodowe	elektryczne,
	 	 	 -	upr.	SEP	do	15KW	”E”,	powyżej	1	KW

ELEKTROINSTALATOR

STANOWISKO	URZĘDNICZE	–	DS.OBRONY	CYWILNEJ,	ZARZĄDZANIA	KRYZYSOWEGO	
I	OCHRONY	PRZECIWPOŻAROWEJ	W	REFERACIE	SPRAW	OBYWATELSKICH	URZĘDU	MIEJSKIEGO	W	ZAWADZKIEM

wymagania:	niezbędne,	dodatkowe;	zakres	obowiązków	oraz	wymagane	dokumenty	i	termin	składania	na	stronie:	www.bip.zawadzkie.pl

OFERTY  PRACY  DO  FIRMY  COROPLAST  W  STRZELCACH  OPOLSKICH:

Oby	tak	się	nie	stało,	ale	nikt	nie	może	przewidzieć,	jaka	aura	czeka	nas	tej	zimy.	Wiemy	
jednak,	jakie	firmy	będą	odpowiadać	za	utrzymanie	dróg	powiatowych	w	zimie.	
Są	to:
,,Margot”	ul.	1-go	Maja	57,	Strzelce	Op.,	która	będzie	odśnieżać	ulice	na	następującym	
terenie:
gm.	Leśnica,	gm.	Ujazd,	gm.	Zawadzkie,	część	gm.	Jemielnica	i	część	gm.	Strzelce	
,,Gabart”	 ul.	 Stawowa	41,	 Izbicko,	 która	 zajmie	 się	 odśnieżaniem	na	następującym	
terenie:
-	 gm.	 Izbicko,	 część	 gminy	Kolonowskie,	 część	 gm.	Strzelce	Op.	 i	miasto	Strzelce	
Opolskie

telefony:
całodobowy	do	dyżurnego	,,Akcji	zima”	-	602	297	839	

Starostwo	Powiatowe	od	godz.	7.30	do	15.30	-	77	440	17	00

	 W	 Komendzie	 Powiatowej	 Policji	 w	
Strzelcach	 Opolskich	 istnieje	 możliwość	
odbycia	 studenckich	 praktyk	 zawodowych.	
Osoby	zainteresowane	odbyciem	takiej	praktyki	
zobowiązane	są	do	złożenia	wymaganych	doku-
mentów	zgodnie	z	zasadami	odbywania	praktyk	
studenckich	w	strzeleckiej	komendzie.	
	 Tryb	postępowania	w	sprawie	przyjęć	na	
studenckie	praktyki	 zawodowe	w	Komendzie	
Powiatowej	Policji	w	Strzelcach	Opolskich
I. Wymagane dokumenty
1.	 Wymagane	 dokumenty	 składane	 przez	

studenta	przed	odbyciem	praktyki:
	 1)	 wniosek	(zał.	Nr	2	do	niniejszego	Try-

bu	postępowania)	o	wyrażenie	zgody	
na	odbycie	praktyki	studenckiej,	wraz	z	
uzasadnieniem	oraz	podaniem	danych	
kontaktowych	(adres	korespondencyj-
ny,	nr	Tel.,	adres	e-mail)

	 2)	 imienne	skierowanie	na	praktykę	lub	
zaświadczenie	z	uczelni	o	odbywaniu	
studiów,

	 3)	 kserokopia	dowodu	osobistego	i	legi-
tymacji	studenckiej,

	 4)	 zakres	(program)	praktyki,
	 5)	 kserokopia	 dokumentu	 potwierdza-

jącego	 ubezpieczenie	 od	 następstw	
nieszczęśliwych	wypadków,

	 6)	 oświadczenie	 o	 niekaralności	 za	
przestępstwa	 umyślne	 z	 oskarżenia	
publicznego	(zał.	nr	1	do	niniejszego	
Trybu	postępowania)

2.	 Zgłoszenia	niekompletne	–	do	czasu	uzu-
pełnienia	brakujących	dokumentów	–	nie	
będą	rozpatrywane.

3.	 Liczba	miejsc	 i	 czas	 trwania	 praktyk	 są	
ograniczone	 zakresem	 bieżących	 zadań	
realizowanych	przez	poszczególne	komór-
ki	 organizacyjne	KPP	w	Strzelcach	Op.,	
w	związku	z	czym	spełnienie	wszystkich	
kryteriów	formalnych	nie	przekłada	się	na	
przyjęcie	studenta	na	praktykę.

II. Termin i miejsce składania dokumentów
1.	 Komplet	 dokumentów	 należy	 złożyć	

co	 najmniej	miesiąc	 przed	 planowanym	
terminem	rozpoczęcia	praktyk	w	KPP	w	

Gdy	zawieje	i	zamiecie…

Strzelcach	Op.	lub	przesłać	drogą	pocztową	
(adres:	 Komenda	 Powiatowa	 Policji	 w	
Strzelcach	Op.	 ul.	 Piłsudskiego	3,	 47-100	
Strzelce	Opolskie).

III. Kryteria i terminy rozpatrywania wnio-
sków o odbycie praktyk studenckich w KPP w 
Strzelcach Opolskich
1.	 Rozpatrzeniu	podlegają	wyłącznie	wnioski	

złożone	we	właściwym	terminie	/co	najmniej	
miesiąc	 przed	 planowanym	 rozpoczęciem	
praktyki/	wraz	z	wymaganymi	dokumenta-
mi.

2.	 Pozytywne	rozpatrzenie	wniosku	o	odbycie	
praktyki	warunkują:

	 1)	 zbieżność	jej	programu	z	zakresem	dzia-
łania	wskazanej	przez	studenta	komórki	
lub	jednostki	organizacyjnej	Policji,

	 2)	możliwości	 organizacyjne	 i	 kadrowe	
jednostki	Policji	w	 terminie	odbywania	
praktyki.

3.	 Wnioski	podlegają	rozpatrzeniu	w	terminie	
30	dni	od	daty	złożenia.	Student	otrzymuje	
pisemną	 bądź	 e-mailową	 lub	 telefoniczną	
informację	o	pozytywnym	bądź	negatywnym	
rozpatrzeniu	wniosku.

IV. Porozumienie o organizacji praktyk stu-
denckich
	 Po	 pozytywnym	 rozpatrzeniu	wniosku	 o	
wyrażenie	zgody	na	odbycie	praktyki	studenckiej,	
zawierana	jest	umowa	lub	porozumienie	miedzy	
Uczelnią	i	Komendą	Powiatową	Policji	w	Strzel-
cach	Opolskich.

V. Pozostałe informacje
1.	 Zgodnie	z	przepisami	dotyczącymi	ochrony	

informacji	 niejawnych,	 studentowi	 odby-
wającemu	praktykę	mogą	być	udostępniane	
tylko	informacje	jawne.	

2.	 Po	zakończeniu	praktyki	student	otrzymuje	
potwierdzenie	 odbycia	 praktyki	w	 formie	
określonej	przez	uczelnię.

3.	 Praktyki	 studenckie	 realizowane	w	Ko-
mendzie	Powiatowej	 Policji	w	Strzelcach	
Opolskich	nie	pokrywa	kosztów	dojazdu	 i	
zakwaterowania	studenta	w	czasie	praktyk.

Praktyki	studenckie	
w	policji
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 Późna	 jesień	 i	 zima	 to	 szczególnie	
niebezpieczne	 pory	 roku	 dla	 ludzi	 bez-
domnych	oraz	osób	starszych,	mieszkają-
cych	samotnie,	często	schorowanych	lub	
niepełnosprawnych.	Nasza	 pomoc	może	
uratować	im	życie.	
	 Jak	co	roku	funkcjonariusze	patrolują	
miejsca,	w	 których	 szukają	 schronienia	
bezdomni.	Strzeleccy	policjanci	apelują	o	
reakcję,	nie	bądźmy	wobec	nich	obojętni.
	 Zbliżający	się	okres	niskich	tempera-
tur	to	trudny	czas	dla	bezdomnych,	a	także	
osób	w	podeszłym	wieku,	mieszkających	
samotnie,	 skazanych	 tylko	 na	 siebie.	
Niestety	 czasem	 przegrywają	walkę	 z	
zimnem.	Umierają	z	powodu	wychłodze-
nia	organizmu.	Niestety	policjanci	co	roku	
odnotowują	takie	przypadki.
	 Bezdomni	szukają	schronienia	przed	
zimnem	 na	 dworcach,	 klatkach	 scho-
dowych,	 w	 piwnicach,	 opuszczonych	
budynkach	 czy	 altankach	 ogrodowych.		
Mimo	wolnych	miejsc	w	noclegowniach	
niektórzy	z	nich	wolą	ryzykować	życie	i	
spędzić	noc	na	ulicy.	Powodem	często	jest	
alkohol.	
	 Noclegownie	przyjmują	zwykle	jedy-
nie	osoby	trzeźwe.	Tymczasem	nietrzeźwi	
są	najbardziej	narażeni	na	zamarznięcie.	
Alkohol	bardzo	szybko	wychładza	orga-
nizm.	Jednak	nie	przechodźmy	obojętnie	
obok	nieznajomego	leżącego	na	ławce	czy	
chodniku,	nawet	 jeśli	 jest	pod	wpływem	

alkoholu.	Nie	 osądzajmy.	Pomóżmy	mu	
i	 dajmy	 szansę	 na	 przeżycie.	Wystarczy	
zadzwonić	pod	bezpłatny	numer	telefonu	
997	lub	112.
	 Policjanci	zawsze	pomagają	w	takich	
sytuacjach.	 Funkcjonariusze	 przewiozą	
osobę	do	noclegowni,	schroniska	albo	in-
nego	miejsca,	gdzie	zostanie	jej	udzielona	
pomoc.	W	 okresie	 chłodów,	 policjanci	
regularnie	patrolują	miejsca,	gdzie	mogą	
przebywać	bezdomni.	Sprawdzają	skwery,	
ogrody	działkowe,	 opuszczone	 budynki.	
Jednak	 niemniej	 	ważny	 jest	 sygnał	 lub	
informacja	od	mieszkańców	o	osobie,	która	
potrzebuje	pomocy.
	 Zimowa	aura	może	być	również	zagro-
żeniem	dla	ludzi	starszych,	schorowanych,	
niedołężnych	czy	też	nieporadnych,	którzy	
często	 pozbawieni	 są	 pomocy	 rodziny.	
Pamiętajmy	 o	 nich!	 Jeśli	mieszkają	w	
sąsiedztwie	 odwiedźmy	 ich	 i	 zapytajmy	
czy	nie	potrzebują	pomocy.	
	 Sprawdźmy	czy	w	ich	mieszkaniu	jest	
wystarczająco	ciepło.	O	pomoc	dla	takiej	
osoby	możemy	 również	 zwrócić	 się	 do	
Ośrodka	Pomocy	Społecznej.

 Apelujemy!
 Jeśli widzisz, że ktoś potrzebuje 
pomocy, zadzwoń pod policyjny numer 
alarmowy 112 lub 997.
 To nic nie kosztuje, a może ocalić 
czyjeś życie..

Nie	odtrącaj.	Pomóż!

 Program	romski,	realizowany	dotych-
czas	przez	Powiat	Strzelecki	dzięki	środ-
kom	z	Ministerstwa	Spraw	Wewnętrznych	
w	dotychczasowym	kształcie	kończy	się	z	
końcem	grudnia	tego	roku.	Dlaczego?	Bo	
kończy	się	wówczas	okres	jego	realizacji,	
przypomnijmy:	2004-2013.	
	 Rząd	 już	 zapowiada	 kontynuację	
dotychczasowych	działań	w	ramach	Pro-
gramu	 Integracji	Społeczności	Romskiej	
w	 okresie	 2014-2020.	 Środki	mają	 być	
przeznaczone	 na	 zajęcia	wyrównawcze	
dla	 romskich	dzieci	w	 szkołach	 i	 przed-
szkolach,	 remonty	 mieszkań,	 pomoc	
pielęgniarek	 środowiskowych	 i	wsparcie	
imprez	 artystycznych.	Także	 funkcjono-

zorganizowane	14	listopada	wpisywało	się	
w	działania	prowadzone	przez	 samorząd	
województwa	opolskiego	w	zakresie	pro-
jektu	Specjalnej	Strefy	Demograficznej.
	 W	ramach	pilotażowego	projektu	Uni-
wersytet	Opolski	podpisał	umowę	partner-
ską	z	Centrum	Kształcenia	Zawodowego	
i	Ustawicznego	w	Strzelcach	Opolskich.	
Porozumienie	 dotyczy	 „eksperymentu	
pedagogicznego”	 realizowanego	 pod	
patronatem	 Instytutu	 im.	Adama	Smitha	
obejmującego	 reorganizację	 kształcenia	
zawodowego	 z	 uwzględnieniem	możli-
wości	 kształcenia	 dualnego,	 również	 z	
wykorzystaniem	 potencjału	 naukowego	
Uniwersytetu.		
-  Dlaczego współpraca z uniwersyte-
tem, a nie politechniką?	–	pytam	dyrektor	
CKZiU	Halinę	Kajsturę.	–	Obsługa	ruchu	
turystycznego	to	zawód,	w	którym	UO	za-
mierza	kształcić	na	poziomie	licencjackim.	
Tak	więc	 absolwenci	 naszej	 klasy	 będą	
mogli	 kontynuować	 naukę	 na	 studiach.	
To	na	 razie	kwestia	przyszłości	–	nieod-
ległej,	bo	już	nowego	roku	szkolnego,	ale	
jeśli	chcemy	wszyscy	dobrze	się	do	tego	
przygotować	–	te	kilka	miesięcy	musimy	
wykorzystać	na	jak	najlepsze	przygotowa-
nie.
 Na czym polega ów eksperyment 
pedagogiczny?
-		 Instytut	im.	A.	Smitha	próbuje	w	nim	
odwrócić	 piramidę	 kształcenia:	 I	 klasa	
technikum	poświęcona	będzie	na	wiedzę	
bardziej	ogólną,	klasa	II	i	III	to	czas	skon-
centrowania	na	kształceniu	zawodowym,	

Czy	ten	eksperyment	się	uda?

Co	dalej	ze	świetlicą	romską?
wanie	świetlicy	romskiej.
	 Właśnie	o	przyszłości	świetlicy	rom-
skiej	dyskutowano	w	siedzibie	starostwa	
26	 listopada	 z	 przedstawicielami	 dwóch	
funkcjonujących	w	Strzelcach	Opolskich	
stowarzyszeń	 Romów,	władz	Gminy	 i	
Powiatu	Strzeleckiego.
	 Czym	skończyło	się	spotkanie?	Zapo-
wiedzią	następnego	–	9	grudnia.	Do	tego	
czasu	społeczność	romska	ma	zdecydować	
o	tym,	kto	będzie	ją	reprezentował	wobec	
władz	samorządowych.
-		 Ponieważ	w	żadnej	z	naszych	szkół	nie	
ma	uczniów	romskich,	a	większość	zadań	
w	programie	romskim	w	następnych	latach	
będzie	należała	do	samorządu	gminnego	

–	Powiat	Strzelecki	wycofuje	się	z	uczest-
niczenia	w	tym	programie.	Przystąpiliśmy	
do	niego	w	roku	2005	i	w	ciągu	wszystkich	
tych	 lat	 przeznaczyliśmy	 na	 jego	 reali-
zację	 ponad	806	 tysięcy	 złotych	 -	mówi	
wicestarosta	Waldemar	Gaida.	–	Fakt,	że	
wycofujemy	się	z	programu	nie	oznacza,	że	
chcemy	zamknąć	świetlicę	romską.	Wręcz	
przeciwnie	 –	 chcemy,	 by	 kontynuowała	
działalność,	 a	 pomieszczenie	 na	 ten	 cel	
zamierzamy	użyczyć	za	darmo,	natomiast	
Gmina	Strzelce	Opolskie	zgodziła	się	na	
pokrywanie	 kosztów	 jej	 utrzymania	w	
przyszłym	roku.

M. Górka

natomiast	egzamin	zawodowy	odbywałby	
się	po	pierwszym	miesiącu	nauki	w	klasie	
czwartej,	 a	 pozostałe	miesiące	 nauki	w	
tej	 samej	 klasie	 poświęcone	 zostałyby	
wyłącznie	 przygotowaniu	 do	matury,	 co	
zwiększyłoby	 szanse	 naszych	 absolwen-
tów	na	tym	egzaminie.	Nie	jest	to	oryginal-
ny	projekt,	a	rozwiązanie	podpatrzone	w	
Niemczech.	I	zdaje	tam	świetnie	egzamin,	
więc	dlaczego	u	nas	miałoby	być	inaczej?	
Jeśli	dodamy	do	tego	proponowane	kształ-
cenie	 dualne	 –	 czyli	 jeden	 dzień	 nauki	
praktycznej	u	pracodawcy,	a	4	dni	w	szkole	
(na	UO	–	2	dni	u	pracodawcy,	a	3	dni	na	

uczelni),	 plus	 zajęcia	 prowadzone	 przez	
wykładowców	UO,	to	radykalnie	poprawi	
się	sytuacja	absolwenta	wchodzącego	na	
rynek	pracy.	Po	prostu	dlatego,	że	będzie	
do	tej	pracy	przygotowany	nie	tylko	teo-
retycznie.
 A jeśli tego eksperymentu nie da się 
wprowadzić?
	 Nie	 polegniemy.	 Pozostanie	współ-
praca	z	Uniwersytetem	Opolskim.	Pewne	
rozwiązania	można	 zastosować	 przecież	
bez	względu	na	 to,	czy	eksperyment	pe-
dagogiczny	będzie	trwał,	czy	nie.

Marta Górka

dok. ze str. 1

	 Znane	 są	 już	 wyniki	 pierwszego,	
szkolnego	etapu	VI	Ogólnopolskiej	Olim-
piady	Logistycznej.	 	534	z	prawie	7	 tys.	
uczniów,	 którzy	 podjęli	 tegoroczne	wy-
zwanie	zmierzy	się	w	etapie	okręgowym.	
Jego	 zwycięzcy	 zawalczą	 o	 bezpłatne	
studia,	 staże,	 praktyki	 i	 cenne	 nagrody	
w	marcowym	finale,	 który	 odbędzie	 się	
w	 siedzibie	Wyższej	Szkoły	Logistyki	 –	
Organizatora	olimpiady.
	 Ponad	pół	tysiąca	przyszłych	logisty-
ków	z	sukcesem	pokonało	pierwszy	etap	
VI	Ogólnopolskiej	Olimpiady	Logistycz-
nej.	Awans	do	drugiego	etapu	wywalczyli	
ci,	którzy	najlepiej	odpowiedzieli	na	25	te-
stowych	pytań	z	zakresu	podstaw	logistyki	
oraz	roli	transportu	i	spedycji.	Wśród	nich	
znalazł	się	Marek	Lechowicz	–	reprezen-

tant	Centrum	Kształcenia	Zawodowego	i	
Ustawicznego	w	Strzelcach	Opolskich.
	 W	etapie	 okręgowym	pozostały	 132	
szkoły	 ponadgimnazjalne	 –	 technika,	
ogólniaki	i	szkoły	zawodowe	ze	121	miast	
z	 całej	 Polski.	 Przed	 nimi	miesiąc	 przy-
gotowań	do	kolejnego	starcia	–	w	etapie	
okręgowym	poprzeczka	wędruje	wyżej	–	
25	pytań	testowych	wielokrotnego	wyboru	
i	50	punktów	do	zdobycia.
	 Drugi	etap	odbędzie	się	5	grudnia	w	
kilkunastu	 ośrodkach	okręgowych.	Finał	
olimpiady,	 do	 którego	 zakwalifikuje	 się	
ścisła	czołówka	młodych	logistyków,	bę-
dzie	miał	miejsce	tradycyjnie	w	Poznaniu,	
siedzibie	Wyższej	 Szkoły	 Logistyki,	 7	
marca.	Uroczyste	 ogłoszenie	wyników	 i	
wręczenie	nagród	nastąpi	4	kwietnia	2014r.

Pokonanie	prawie	7	tysięcy	konkurentów	to	prawdziwy	sukces,	nie	tylko	zakwalifikowa-
nych	uczniów,	ale	także	ich	nauczycieli	–	mówi	Alicja	Gruszczyńska,	rzecznik	prasowy	
Wyższej	Szkoły	Logistyki.	

Marek	Lechowicz	
na	Olimpiadzie	Logistycznej

Podpisanie umowy o współpracy między Uniwersytetem Opolskim a CKZiU przez rektora 
UO prof. dr hah.  Stanisława S. Nicieję i dyrektor Halinę Kajsturę

 Na	21	listopada		przypada	Dzień	Życz-
liwości.	To	święto	raczej	nieoficjalne,	ale	
obchodzone	na	całym	świecie.	W	późnoje-
siennym	nastroju	jest	to	okazja,	aby	kogoś	
rozweselić	i	sprawić	komuś	przyjemność	
zupełnie	bez	powodu.	
Właśnie	dlatego	uczniowie	z	Gimnazjum	
Dwujęzycznego	kolejny	raz	przypomnieli	
o	tym	dniu	swoim	kolegom,	występując	do	
nich	z	hasłem:	,,Znajdź	się	wśród	życzli-
wych”.	Były	zatem	na	szkolnym	korytarzu	
życzenia,	pozdrowienia,	zabawne	happe-
ningi.	Padło	również	podstawowe	pytanie:	
czym	 jest	 życzliwość?	W	 odpowiedzi	
pojawiły	 się	 synonimy:	 to	 koleżeństwo,	
przyjaźń,	 pomaganie	 innym,	 życzenie	
komuś	 powodzenia,	 bycie	 kulturalnym,	
uczynność,	szacunek.
	 A	kim	jest	człowiek	życzliwy?	–	To	
ktoś	 pomocny,	 uprzejmy,	 troskliwy	 i	 ra-
dosny-	ustaliła	bez	wahania	Alicja	z	klasy	
pierwszej.	 –	A	dla	mnie	 osoba	 życzliwa	
musi	 po	 prostu	 umieć	 ze	mną	porozma-
wiać,	 gdy	 tego	 chcę,	 i	milczeć,	 gdy	 nie	
mam	nastroju	 do	 żartów	 -	 przedstawiła	
swoje	spojrzenie	Julia	z	tej	samej	klasy.
	 Łatwo	podać	cechy	osoby	życzliwej,	
trudniej	spotkać	kogoś,	kto	je	posiada.	W	
Dniu	Życzliwości	chyba	wszyscy	są	zgodni	
co	do	tego,	że	powinien	on	być	obchodzo-
ny	codziennie.	Bycie	życzliwym	nie	 jest	

trudne	i	nie	wymaga	wiele	wysiłku.	Dziew-
czyny	zapytane	o	ostatnio	doświadczoną	
życzliwość	prawie	jednogłośnie	podają	to,	
że	kolega	przepuścił	je	w	drzwiach.	Inne	
zachowania	odebrane	jako	życzliwe	to	po-
moc	w	nauce,	życzenie	powodzenia	przed	
sprawdzianem,	 podzielenie	 się	 kanapką.	
Nastolatki	 potrafią	 też	 zaskoczyć	 odpo-
wiedzią	na	to	proste	z	pozoru	pytanie,	jak	
na	przykład	pierwszoklasista,	który	głośno	
myśląc,	z	lekkim	zażenowaniem	zdradza:	
-	Czym	 jest	 dla	mnie	 życzliwość?...Nie	
wiem…Jak	mama	mnie	przytuli.

	 Nie	 lubimy	 i	 nie	 umiemy	mówić	 o	
uczuciach	 -	 stwierdzają	 psychologowie.	
Od	 dziecka	 słyszymy:	 ,,chłopaki	 nie	
płaczą”,	,,mażesz	się	jak	baba”,	,,płaczesz	
nad	rozlanym	mlekiem”.	Jeśli	są				w	nas	
uczucia,	 to	 najczęściej	mieszane,	 a	 jeśli	
wzruszamy,	 to	 tylko	 ramionami.	 Język,	
jak	widać,	 świetnie	oddaje	naszą	naturę.	
Skoro	zatem	Anglicy	mają	swój	Hallo	Day,	
my	wpiszmy	do	naszych	kalendarzy	Dzień	
Życzliwości,	a	do	codziennego	słownika	
więcej	zwrotów	grzecznościowych.

Dorota Maćkula

Dzień	wśród	życzliwych

 Dziesiątego	listopada	bieżącego	roku	
w	 Publicznej	 Szkole	 Podstawowej	 w	
Krośnicy	 został	 zorganizowany	 „Turniej	
Tenisa	 Stołowego”	 przez	DFK	Krośni-
ca-Borycz	w	 ramach	 projektu	współfi-
nasowanego	 przez	Ministerstwo	 Spraw	
Wewnętrznych	 	 Republiki	 Federalnej	
Niemiec.	Turniej	został	rozegrany	w	pięciu	
kategoriach	wiekowych	 i	wzięło	w	 nim	
udział	63	uczestników.	Celem	rozegrania	
turnieju	było	wyłonienie	nowych	adeptów	
i	talentów	niniejszej	dyscypliny.	Zdobywcy	

trzech	pierwszych	miejsc	zostali	obdaro-
wani	 pięknymi	 pucharami	 i	 nagrodami	
rzeczowymi.	Zwieńczeniem	zawodów	był	
mecz	pokazowy	rozegrany	przez	zawodni-
ków	występujący	na	co	dzień	w	barwach	
drugoligowego	zespołu	LZS	Kujakowice.	
Turniej	swą	obecnością	zaszczycili	Staro-
sta	Strzelecki	Józef	Swaczyna,	przewod-
niczący	Rady	Gminy	Henryk	Zettelmann	
oraz	Komendant	Powiatowy	Państwowej	
Straży	Pożarnej	Stefan	Szłapa,	który	wy-
stąpił	roli	organizatora	jak	i	zawodnika.		

Turniej	w	Krośnicy



5P O W I A T   S T R Z E L E C K I

Niewiasty	śląskie	(1816-1945).	II
	 Śląskie	 kobiety	 to	 najczęściej	matki	
licznych	 rodzin,	 podtrzymujących	 w	
domowym	 zaciszu	mowę	 ojców,	wiarę,	
zwyczaje	 i	 obyczaje.	 Przeciętna	 liczba	
dzieci	w	rodzinie	robotniczej	czy	wiejskiej	
wynosiła	6-8	osób,	ale	często	spotykano	się	
z	rodzinami,	gdzie	było	dwanaście	i	więcej	
dzieci.	Kardynał	Augustyn	Hlond	-		pry-
mas	Polski,	miał	dwanaścioro	rodzeństwa	
(był	drugim	z	kolei	dzieckiem).	Wybitny	
działacz	 społeczny	 i	 patriota	 ,	 ks.	 prałat	
Szweda	 z	Rybnickiej	Kuźni	 był	 z	 kolei	
dwunastym	dzieckiem.	 Ignacy	 i	Cecylia	
z	Michalskich	 –	 Bułowie	 z	 Rydułtów,	
wychowali	trzynaścioro	dzieci,	a	Elżbieta	
i	Florian	Mandryszowie	z	Niewiadomia,	
mieli	dwadzieścia	dwoje	dzieci,	a	wycho-
wało	się	szesnaścioro.	
	 Rodzina	chłopska	była	z	reguły	rodzi-
ną	trzypokoleniową.	Posiadanie	licznego	
potomstwa	miało	 znaczenie	 ogromne	 i	
wręcz	 uważane	 było	 za	 dowód	Bożego	
błogosławieństwa.	W	 porzekadłach	 i	
przysłowiach,	funkcjonujących	do	naszych	
czasów	zachowały	się	np.	takie:	„u	kogo	
dzieci	 tam	 słońce	 świeci”,	 „gdy	 dziecię	
na	 świat	 przychodzi,	 nowy	 pęd	 chleba	
się	 rodzi”,	„co	rok	 to	prorok”,	„niejedna	
matuchna	 synocka	 pozbędzie,	 a	 jak	 go	
pzbędzie	nowego	nabędzie”.
	 W	rodzinie	chłopskiej	dziecko	nigdy	
nie	było	ciężarem	i	nigdy	nie	traktowano	
go	–	jako	kłopot;	stanowiło	wraz	z	inwen-
tarzem	tę	ważną	część	gospodarstwa,	bez	

której	nie	sposób	było	się	obejść.
	 W	środowisku	wiejskim	kobieta	cię-
żarna	otaczana	była	dużą	życzliwością,	o	
czym	świadczyć	mogą	określenia	jej	stanu:	
„chodzi	przy	nadziei”,	„chodzi	nie	sama”,	
„jest	w	błogosławionym	stanie”.	Według	
istniejących	przekonań	czas	poczęcia	miał	
wpływ	 na	 losy	 dziecka.	 Za	 szczęśliwy	
dzień	uważano	niedzielę,	bo	dziecko	po-
częte	w	tym	okresie	gwarantowało	i	lekki	
poród	 i	uznanie	dla	dziecka	wśród	ludzi.	
Wśród	kobiet	śląskich	zakorzenione	były	
wierzenia	w	tzw.	„zapatrzenie	się”	osoby	
ciężarnej	na	osoby,	zwierzęta,	przedmioty.	
Wpatrywanie	się	w	ogień	mogło	wywołać	
na	 skórze	 dziecka	 czerwone	 znamię,	 a	
przypatrywanie	 się	 gadom	czy	płazom	–	
wyłupiaste	oczy.	Kobiety	ciężarne	musiały	
przestrzegać	zakazów	i	przestróg,	np.	–	aby	
kobieta	 nie	 przechodziła	 pod	 sznurami,	
gdyż	dziecko	może	 się	 udusić	 pępowiną	
owiniętą	wokół	 szyi.	Przyszła	matka	nie	
powinna	 nosić	w	 fartuchu	 ziemniaków,	
jajek	lub	zwierząt,	gdyż	dziecko	mogłoby	
wyłysieć,	 chorować	 lub	 przejąć	 cechy	
danego	 zwierzęcia.	Aby	 dziecko	 było	
ładne	 i	 zdrowe,	 kobieta	 spodziewająca	
się	potomstwa	nie	powinna	przebywać	z	
osobami	kalekimi	 lub	bardzo	brzydkimi.	
“„Zapatrzenie	się	na	takie	osoby,	według	
przesądów,	 nieuchronnie	 spowoduje,	 że	
dziecko,	które	ma	się	narodzić,	będzie	do	
nich,	a	nie	do	rodziców	podobne.

Ryszard Morawiec

	 Określenie	„cukrzyca”	charakteryzuje	
zespół	zaburzeń	metabolicznych	różnego	
pochodzenia,	które	skutkują	przewlekłym	
podwyższeniem	 poziomu	 cukru	we	we	
krwi	 oraz	 zaburzeniami	 przemiany	 	 cu-
krów,	 tłuszczów	 i	 białek.	Zaburzenia	 te	
spowodowane	 są	wadliwym	działaniem	
insuliny	 lub	 jej	 brakiem.	 Szacunkowa	
liczba	chorujących	na	cukrzycę	w	Polsce	to	
1,5	–	2	milionów	osób,	uważa	się,	że	nawet	
połowa	osób	cierpiących	na	to	schorzenie	
nie	 jest	 tego	 świadoma.	Nieleczona	 lub	
nieprawidłowo	 leczona	 cukrzyca	prowa-
dzi	 do	 licznych	powikłań	 -	 uszkodzenia	
różnych	tkanek	i	narządów	prowadzących	
do	 ich	 nieprawidłowej	 funkcji.	Najgroź-
niejsze	bez	wątpienia	są	powikłania,	które	
zwiększają	ryzyko	chorób	układu	sercowo-
-naczyniowego:	 choroby	niedokrwiennej	
serca,	 zawału	 serca,	 udaru	mózgu.	 	Do	
przewlekłych	 powikłań	 spowodowanych	
długotrwałą	cukrzycą	należy	zaliczyć	także	
uszkodzenie	wzroku,	niewydolność	nerek,	
nadciśnienie	 tętnicze,	miażdżycą	 tętnic,	
uszkodzenie	układu	nerwowego.
	 Cukrzyca	pojawia	się	w	każdym	wie-
ku,	 dotyka	 bez	względu	 na	 środowisko,	
wykształcenie	 i	 status	materialny.	 Jest	
przewlekłą,	 nieuleczalną	 chorobą,	wpły-

Dzień 14 listopada obchodzony jest każdego roku jako 
„Światowy Dzień Walki z Cukrzycą”

Słodka	choroba
wającą	na	jakość	i	długość	życia.	
Objawy,	których	nie	można	lekceważyć	to:
-	 wzmożone	pragnienie	i	apetyt,
-		 osłabienie,	senność,
-		 rozdrażnienie,
-		 częste	oddawanie	moczu,
-		 nieuzasadnione	tycie	lub	chudnięcie.
	 Obchodzony	 corocznie	 Światowy	
Dzień	Walki	 z	 Cukrzycą	 ma	 na	 celu	
przybliżenie	wiedzy	o	czynnikach	ryzyka,	
objawach	i	metodach	leczenia	tej	choroby.	
Jednym	 ze	 sposobów	 radzenia	 sobie	 z	
cukrzycą	jest	wzajemne	wspieranie	się	w	
tej	chorobie,	wymiana	doświadczeń,	zdo-
bywanie	wiedzy	o	tej	chorobie	w	ramach	
stowarzyszenie	chorych	na	cukrzycę	–	taką	
organizacją	 jest	 Polskie	 Stowarzyszenie	
Diabetyków.
	 Polskie	 Stowarzyszenie	 Diabety-
ków	 jest	 pozarządową	 samopomocową	
organizacją	 ludzi	 z	 cukrzycą	 	 oraz	 osób	
działających	na	rzecz	chorego	na	cukrzycę.
	 Koło	w	Strzelcach	Opolskich	-		pełni	
dyżury	w	 swojej	 siedzibie	w	Strzelcach	
Opolskich	ul.Krakowska	16	w	każdą	środę	
w	godz.	17:oo	–	18:oo

Ludwik Grzesiński
Prezes Koła PSD w Strzelcach Op.

 

	 W	dniu		12	listopada	rozpoczął	swoją	
działalność	Dyskusyjny	Klub	 Filmowy	
w	Centrum	Kształcenia	 Zawodowego	 i	
Ustawicznego	.	
	 W	 życiu	młodego	 człowieka,	 i	 nie	
tylko,		filmy	odgrywają	dużą	rolę.	Są	trak-
towane	jako	rozrywka,	czasem	drogowskaz	
w	 pogmatwanym	 gąszczu	 życia,	mogą	
być	modelem	 systemów	wartości	 oraz	
ideologii,	źródłem	wiedzy	o	otaczajacym	
świecie,	 ale	 przede	wszystkim	kino	wy-
wołuje	emocje,	pomaga	rozwijać	empatię,	
poznawać,	 często	wczesniej	 nie	 odkryte,	
stany	 emocjonalne.	 Zygmunt	Kałużyń-
ski,	 polski	 krytyk	filmowy,	 niesamowita	
osobowość	telewizyjna,	mawiał,	że	„Trzy	
czwarte	człowieka	to	jego	życie	wewnętrz-
ne,	w	znacznej	części	na	pół	świadome,	i	
kino,	jak	może	żadna	inna	sztuka,	potrafi	
je	odtworzyć”.	W	ramach	Klubu	Filmowy,	
chcemy	 więc	 współodczuwać	 emocje	
towarzyszące	projekcji	filmowej	i	dzielić	
się	nimi	z	uczestnikami	pokazu.	
	 Pierwsza	 projekcja	 filmowa	 zapro-
wadziła	 nas	 do	 świata	 pozbawionego	
uczuć,	 indywidualizmu,	 ale	 też	wojen	 i	
głodu.	Obejrzeliśmy	wspólnie	pokaz	filmu	

Dyskusyjny	Klub	Filmowy
„Equilibrium”,	 delektując	 się	 herbatką	 i	
kokosowymi	ciasteczkami	:)
	 Aby	przybliżyć	czytelnikom	akcję	fil-
mu	zacytuję	fragment	recenzji	z	Filweb’u:
	 „Wyobraź	 sobie	 świat,	 w	 którym	
nie	ma	wojen,	na	ulicach	miast	nie	giną	
ludzie,	 nie	ma	morderstw,	 gwałtów,	 łez,	
smutku	i	rozpaczy.	Pięknie,	prawda?	Te-
raz	wyobraź	sobie	ten	świat	bez	miłości,	
radości,	śmiechu,	zachwytu,	pozbawiony	
muzyki,	obrazów,	kolorów,	filmów	–	nie	
ma	niczego,	 co	wywoływałoby	uczucia.	
Oto	Ziemia	po	trzeciej	wojnie	światowej.	
	 Każdy	musi	 zażywać	 cudowny	 lek	
–	prozium,	usypiający	wszelkie	uczucia.	
Ci,	 którzy	 nie	 chcą	 się	 dostosować,	 są	
likwidowani	przez	Kleryków	–	inteligent-
nych,	 doskonale	wyszkolonych	 stróżów	
porządku.	Są	prawdziwymi	maszynami	do	
zabijania.	Jednym	z	nich	jest	John	Preston,	
Kleryk	najwyższej	rangi.	Jednak	pewnego	
dnia	nie	przyjmuje	dawki	prozium	i	odkry-
wa	zupełnie	inny	świat.	Świat	doskonały,	
pełny	wspaniałych	doznań,	uczuć”.	
 
Na projekcje filmowe raz w miesiącu 
zapraszamy wszystkich chętnych.

Bartosz Bednarczyk
Klasa	3B	LO	
w	Strzelcach	
Opo l s k i c h	
zdobył	 Sty-
p e n d i u m	
Kra jowego	
Funduszu	 na	
Rzecz	Dzieci	
po	raz	trzeci	z	
rzędu.

 
Za co stypendium?
	 Żeby	 dostać	 to	 stypendium	 trzeba	
pokazać,	 że	 ktoś	 interesuje	 się	 danym	
tematem	i	chce	coś	robić	w	tym	kierunku.
	 To	nie	jest	stypendium	stricte	pienięż-
ne,	ale	stypendyści	otrzymują	możliwość	
wyjazdów	na	różne	warsztaty	i	wykłady	na	
terenie	całego	kraju.
	 Co	 roku	 są	 też	 organizowane	 in-
dywidualne	 staże	 badawcze	w	 różnych	
ośrodkach	 naukowych	 oraz	 wyjazdy	
zagraniczne.
	 Bardzo	 fajne	 jest	 to,	 że	 głównym	
warunkiem	by	dostać	 to	 stypendium	 jest	
przekonanie	komisji	o	tym,	że	rzeczywiście	
ktoś	interesuje	się	danym	tematem.
	 Nie	ważne	są	osiągnięcia	w	konkur-
sach	 (choć	w	 gimnazjum	miałem	 sporo	
wyróżnień	z	konkursów	informatycznych)	
i	wysokie	oceny	(sam	mam	bardzo	niską	
średnią,	bo	wolę	robić	to	co	mi	się	przyda	
w	przyszłości	i	co	lubię	robić	=	rozwijać	
zainteresowania	zamiast	uczyć	się	wszyst-
kiego	i	być	tzw.	średniakiem)
Tak	więc	 to	bardzo	dobra	 inicjatywa	dla	
uczniów,	którzy	chcą	się	uczyć	poza	szkołą.
 
 Moje zainteresowania
	 Głównie	matematyka	 i	 informatyka	
teoretyczna.	Mimo	młodego	wieku	mam	
bardzo	 sprecyzowane	 działy,	 które	mnie	
interesują.
	 Najważniejszym	 z	 nim	 jest	 niewąt-
pliwie	 teoria	 grafów.	 Zajmuje	 się	 ona	
badaniem	 obiektów	 matematycznych	
jakimi	 są	 grafy.	Dział	 ten	 rozwinął	 się	
ostatnich	latach	głównie	na	zastosowanie	
grafów	w	 informatyce.	Łatwo	 sobie	 taki	
graf	wyobrazić	jako	sieć	miast	połączonych	
między	 sobą	 drogami.	Wówczas	można	
rozważać	wiele	 różnych	 problemów	 jak	
np.	wyszukiwanie	najszybszej	 trasy	mię-
dzy	miastami,	obliczenie	najkrótszej	trasy	
by	 obejść	wszystkie	miasta	 itd.	Oprócz	
zastosowań	w	GPSach,	teoria	grafów	ma	
również	szerokie	zastosowanie	np.	w	sie-
ciach	komputerowych,	a	nawet	planowaniu	
i	zarządzaniu	firmą.
	 Ja	grafami	 interesuję	 się	bardziej	od	
strony	teoretycznej.	Głównie	jest	to	kolo-
rowanie	grafów	oraz	grafy	losowe	i	metody	
probablistyczne	w	teorii	grafów.
Grafy	losowe	są	bardzo	młodą	dziedziną,	
bo	 jej	 początki	 przypisuje	 się	 słynnemu	
matematykowi	Paulowi	Erdosowi	 i	 jego	
pracy	“On	random	graphs”	z	1959roku.

Tak	więc	jest	tam	jeszcze	bardzo	dużo	do	
odkrycia	co	daje	dodatkową	motywację	do	
pracy	nad	tymi	zagadnieniami.
 
Plany na przyszłość
	 We	wrześniu	 tego	 roku	 spędziłem	
tydzień	w	Szklarskiej	Porębie	na	między-
narodowej	konferencji	 naukowej	 z	 teorii	
grafów	“	CID	2013	Colourings,	Indepen-
dence	and	Domination	15th	WORKSHOP	
ON	GRAPH	THEORY”,	 a	 później	 dwa	
tygodnie	na	Uniwersytecie	Jagiellońskim	
w	Krakowie	w	Zespole	Katedr	i	Zakładów	
Informatyki	Matematycznej	 pod	 opieką	
Andrzeja	Grzesika	i	dr	Kuby	Kozika.
	 Nauczyłem	 się	 tam	 sporo	 rzeczy	 na	
temat	samej	teorii	grafów	i	dowiedziałem	
się	nad	jakimi	zagadnieniami	powinienem	
posiedzieć	jeszcze	w	domu.
	 W	 najbliższym	 czasie	mam	 zamiar	
dostać	się	na	UJ	i	zacząć	tam	studia	indy-
widualne	pod	okiem	opiekuna	naukowego	
z	matematyki	 i	 informatyki	 analitycznej	
(mocno	teoretyczna	informatyka	uj,	drugi	
najtrudniejszy	kierunek	informatyczny	w	
Polsce).	W	czasie	studiów	chciałbym	pró-
bować	robić	coś	badawczego	i	próbować	
pisać	jakieś	pierwsze	prace	naukowe.
	 Po	 skończeniu	 licencjatu	 fajnie	 by	
było	wyjechać	 Erasmusa	 do	Niemiec,	
gdzie	mają	bardzo	dobry	ośrodek	badaw-
czy	(Instytut	Maxa	Plancka)	i	tam	spędzić	
rok	i	poprawcować	z	ludzmi,	a	na	drugim	
roku,	jeśli	się	uda	to	dostać	się	na	wspólny	
program	magisterski	z	informatyki	teore-
tycznej	z	Ecole	Polytechnique	w	Paryżu.	
Bardzo	dobre	jest	to,	że	stypendium	rządu	
francuskiego	i	stypendia	Ecole	Polytech-
nique	 pokrywają	 koszty	 całych	 studiów,	
zakwaterowania,	wyżywienia,	 a	 nawet	
jeszcze	sporo	pieniędzy	zostaje.
	 Bardzo	fajne	jest	to,	że	podczas	zagra-
nicznych	wyjazdów	można	 po	 pierwsze	
sporo	się	nauczyć,	a	po	drugie	pozwiedzać	
i	poznać	odrobinę	świata.
	 Myślę,	że	w	przyszłości	dobrą	rzeczą	
byłyby	 również	 studia	 doktoranckie	 za	
granicą.	 Jest	 kilka	 dobrych	 ośródków	
zajmujących	się	grafami	losowymi:
Tel	Aviv,	Seattle	 (USA),	Budapeszt,	Zu-
rych,	 z	 tego	 co	 czytałem	 i	 słyszałem	od	
ludzi	to	wiele	osób	mocno	udzielających	
się	w	 temacie	wykłada	w	Budapeszcie,	
więc	prawdopodobnie	tam	będę	próbował	
się	kierować.
	 Kwestia	tylko	chęci	do	nauki,	której	
niewątpliwie	mam	bardzo	dużo,	zorgani-
zowania	wolnego	czasu	i	nauki	języka,	nad	
którym	muszę	troszkę	popracować.
	 Uważam,	że	jeżeli	ktoś	chce	się	uczyć	
i	 robić	coś	naukowego	w	przyszłości,	 to	
KFnRD	 to	bardzo	dobra	 organizacja,	 do	
której	trzeba	się	zgłosić	jak	najszybciej.
Nie	wiem,	czy	jeśli	nie	dowiedziałbym	się	
o	tym	stypendium	trzy	lata	temu,	to	byłbym	
w	tej	samej	sytuacji	co	teraz.	Nauka	zmie-
nia	trochę	nastawienie	do	świata,	a	tak	jak	
wspominałem	-	wystarczy	chcieć,	a	można	
osiągnąć	naprawdę	dużo.

Rozmawiała D.M.

Monika Wąsik	 –	 uczennica	 klasy	 dru-
giej	Liceum	
O g ó l n o -
kształcącego	
im.	Mieszka	
I	w	Zawadz-
kiem,	pierw-
s z ą 	 k l a s ę	
ukończyła	
z	 najwyższą	
ś redn ią 	 w	
szkole.	A	 ta	
średnia 	 to	
5,50!

Karolina Sztramkowska,	 uczennica	
klasy	 czwartej	 technikum	Zespole	Szkół	
Ponadgim-
nazjalnych	
w	 Zawadz-
kiem.	

Judyta Mehlich	 –	 uczennica	 czwartej	
klasy	Tech-
nikum	Eko-
nomicznego	
C e n t r u m	
Kształcenia	
Zawodowe-
go	 i	 Usta-
wicznego	w	
Strzelcach	
Op.	 już	 po	
r a z 	 d r u g i	
u z y s k a ł a	
stypendium	 Prezesa	 Rady	Ministrów.	
Wszechstronnie	 utalentowana	 odnosi	
sukcesy	zarówno	w	zakresie	przedmiotów	
zawodowych	 jak	 i	 ogólnokształcących.	
Interesuje	 się	 literaturą	 polską	 i	 obcoję-
zyczną,	 gra	 na	 pianinie.	 Średnia	 ocen	w	
roku	szkolnym	2012/2013	–	5,41.

Nasi	najzdolniejsi
Mamy się czym, a właściwie - kim pochwalić. Po raz kolejny kilkoro uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych Powiatu Strzeleckiego za swoje osiągnięcia zdobyło stypendia Prezesa Rady 
Ministrów, jak i Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.   W dodatku - nie po raz pierwszy. 
Serdecznie im gratulujemy. Zapewne jeszcze nie raz będzie o nich głośno.

Magdalena Michalska	Obecnie	uczenni-
ca	 III	 klasy	
LO	 m.	 W.	
B r o n i ew -
s k i e g o 	 w	
Strzelcach	
Opolskich.
Stypendyst-
ka	 Stypen-
dium	 Pre-
zesa	 Rady	
Ministrów.
W 	 r o k u	
s z k o l n ym	
2012-2013	
f i n a l i s t k a	
etapu	 ogólnopolskiego	Olimpiady	Hi-
storycznej,	 laureatka	 etapu	 okręgowego	
Olimpiady	Literatury	i	Języka	Polskiego,	
średnia	ocen	5,07.
Plany	na	przyszłość	-	studia	prawnicze	na	
Uniwersytecie	Jagiellońskim.
Zainteresowania	-	historia,	podróże,	ma-
lowanie,	muzyka	rockowa.

	 Z	inicjatywy	Polskiego		Czerwonego		
Krzyża	 	 corocznie	 organizowana	 jest	
Ogólnopolska	Olimpiada	Promocji	Zdro-
wego	Stylu		Życia	skierowana	do	uczniów	
szkół	 gimnazjalnych	 i	 ponadgimnazjal-
nych.	Celem	wspomnianej	olimpiady	jest	
promowanie	 zdrowego	 stylu	 życiu	 	 oraz	
kształtowanie	 świadomości	młodzieży	w	
zakresie	dbania	o	własne	zdrowie.	
	 Uczniowie	Centrum	Kształcenia	Za-
wodowego	 i	Ustawicznego	w	Strzelcach	
Opolskich	 systematycznie	 uczestniczą	w	
różnych	 akcjach	 organizowanych	 przez	

Polski	Czerwony	Krzyż,	 a	wspomniana	
olimpiada	to	właśnie	jedna	z	takich	akcji.	
	 Etap	 szkolny	Olimpiady	 Promocji	
Zdrowego	Stylu	Życia	 przeprowadzono	
w	CKZiU	19	listopada	2013	r.	Do	udziału	
zgłosiło	się	15	uczestników	z	klas:	II	Tg,	II	
Tsg	oraz	III	Tmtż,	którzy	przygotowywali	
się	pod	okiem	pani	Justyny	Koniecznej.																	
	 Zgodnie	 z	wytycznymi	 przesłanymi	
przez	 organizatorów	młodzież	musiała	
wypełnić	 test	 składający	 się	 z	 20	 pytań.	
Niestety	 nikomu	 nie	 udało	 się	 zdobyć	
maksymalnej	 liczby	punktów.	Najwięcej	

prawidłowych	 odpowiedzi	 zaznaczyła	
Marta	Gołębiewska	 z	 kl.	 III	Tmtż	 i	 to	
właśnie	Marta	zapewniła	sobie	udział	w	
kolejnym	etapie	olimpiady	oraz	możliwość	
zawalczenia	 o	 etap	 okręgowy.	Kolejne	
miejsca	zajęli:	Jolanta	Placek	oraz	Patryk	
Kotylak	z	kl.	II	Tg.	
	 Serdecznie	 gratulujemy	wszystkim	
uczniom	za	 przygotowanie	 się	 do	 etapu	
szkolnego,	 a	 za	 naszą	 reprezentantkę	
trzymamy	kciuki	 życząc	 powodzenia	w	
zmaganiach	testowych.		

Anna Mainka 

Wybierz	zdrowy	styl	życia
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LOKALNY	PUNKT	INFORMACYJNY	O	FUNDUSZACH	
EUROPEJSKICH	W	STRZELCACH	OPOLSKICH	INFORMUJE	

O	NABORZE	WNIOSKÓW	O	DOFINANSOWANIE	PROJEKTÓW	Z	

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Nabór wniosków w ramach Działania 4.3 RPO WO 2007-2013
ZWO	ogłasza	nabór	wniosków	w	ramach	Działania	4.3	Ochrona	powietrza,
odnawialne	źródła	energii	RPO	WO	2007-2013.	Wnioski	można	składać	
od	25	listopada	do	5	grudnia	2013	r.

PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.3.1 PO KL
Władza	Wdrażająca	Programy	Europejskie	 (WWPE)	ogłasza	 nabór	wniosków	w	
ramach	Poddziałania	1.3.1	Projekty	na	rzecz	społeczności	romskiej	PO	KL.	Wnioski	
można	składać	od	28	marca	2012	r.
więcej:	http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=31&params[catego-
ry_id]=186&params[id]=1396

PROGRAMU OPERACYJNEGO 
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Planowany nabór wniosków w ramach Działania 4.2 PO IiŚ
Narodowy	Fundusz	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	(NFOŚiGW)	planuje	
ogłosić	nabór	wniosków	w	ramach	Działania	4.2	Racjonalizacja	gospodarki	zasobami	
i	odpadami	w	przedsiębiorstwach	PO	IiŚ.
więcej:	 http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,475,plany-ogloszenia-
nowego-konkursu-dla-dzialania-4-2.html

Nabór wniosków w ramach Działania 1.1. PO IiŚ
Ministerstwo	Ochrony	Środowiska	 ogłasza	 nabór	wniosków	w	 ramach	Działania	
1.1	Gospodarka	wodno-ściekowa	w	aglomeracjach	powyżej	15	tys.	RLM	PO	IiŚ.
Wnioski	można	składać	w	terminie	od	21	października	do	31	grudnia	2013	r.
więcej:
http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/21322_ogloszenie-
_o_naborze_wnioskow_o_dofinansowani
e_do_dzialania_1_1_poiis_xi_runda_konkursowa.htm

Nabór wniosków do Działania 9.3 PO IiŚ NFOŚiGW	ogłasza	nabór	wniosków	w	
ramach	Działania	9.3	Termomodernizacja	obiektów	użyteczności	publicznej	PO	IiŚ.	
Wnioski	można	składać	“od	2	września	do	31	grudnia	2013	r.
więcej:	http://pois.nfosigw.gov.pl/pois-9-priorytet/ogloszenie-o-naborze-wnioskow/w-
ramach-dzialania-93---konkurs-2/

	 Zapraszamy	do	Powiatowej	Biblioteki	Publicznej	Powiatowe	Centrum	Kultury	w	Strzelcach	
Opolskich	-	mamy	dla	was	darmowy	program”	FunEnglish	w	bibliotece”.	Oferujemy	ciekawy	Kurs	
z	przeznaczeniem	dla	dzieci	w	wieku	6-12	lat,	który	uczy	poprzez	zabawę	-	składa	się	z	kilkuset	
filmów,	piosenek,	edukacyjnych	gier,	foto	lekcji	i	interaktywnych	ćwiczeń.
	 Sprawia,	że	dzieci	mówią	i	myślą	w	języku	angielskim,	dzięki	czemu	postępy	w	nauce	są	znacznie	
szybsze	niż	w	tradycyjnych	metodach	nauczania.
	 Dzieci	mogą	korzystać	z	kursu	zupełnie	samodzielnie	–	potrzebny	 jest	 im	 tylko	komputer	z	
dostępem	do	Internetu.	Wystarczy,	jeżeli	będą	uczyły	się	dwa	razy	w	tygodniu	przez	niecałą	godzinę,	
aby	w	ciągu	kilku	miesięcy	można	było	zobaczyć	pierwsze	efekty	nauki

***

Powiatowe	Centrum	Kultury
zaprasza

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
 Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego 

oraz ze środków budżetu państwa.

Zapraszamy	wszystkich	serdecznie	na	przedstawienie	
“Jemiołuszek - świąteczny duszek” 

	 Czy	brak	Jemiołuszka	w	naszym	domu	może	wpłynąć	na	nasze	szczęście	w	zbliża-
jącym	się	Nowym	Roku?	Na	to	pytanie	odpowie	spektakl	Teatru	Banasiów	z	Warszawy,	
który	tworzy	z	myślą	o	dzieciach	od	ponad	20	lat.	Z	gościnnym	widowiskiem	zawita	do	
nas	3	grudnia	2013r.	(wtorek).
Przedstawienie	“Jemiołuszek	-	świąteczny	duszek”	zostanie	zaprezentowane	na	deskach	
Powiatowego	Centrum	Kultury	dwukrotnie	-	o	godz.10.00.	Kolorowe	dekoracje	i	kostiu-
my,	piękna	muzyka	i	duża	ilość	piosenek	wciągających	do	wspólnej	zabawy	oraz	ciągły	
kontakt	z	publicznością	zapewni	dzieciom	wspaniałą	zabawę.	Przybliży	też	najważniejsze	
polskie	tradycje.	Świątecznie	zapraszamy	dzieci,	rodziców	i	opiekunów.	
	 Bilety	kosztują	8	zł.	Można	je	nabywać	w	sekretariacie	Ip.	Powiatowego	Centrum	
Kultury	w	Strzelcach	Opolskich	przy	ul.	Dworcowej	23.	Tel.	77/412
30	13.	
	 Patrząc	na	wysokie,	przydrożne	drzewa	można	dostrzec	czasem	wplątaną	w	gałęzie	
zieloną	czuprynkę.	To	jemioła.	Jeśli	wpatrzymy	się	w	nią	dobrze,	zobaczymy	maleńkie-
go	leśnego	elfa	o	imieniu	Jemiołuszek.	Rozbrykany	frunął	zbyt	szybko	i	utknął	miedzy	
gałęziami.	Radosna	natura	pozwala	mu	cieszyć	się	nawet	z	tak	niewygodnej	sytuacji.	Jest	
dobrym	duchem	drzew.	
	 Co	 roku	 na	Święta	Bożego	Narodzenia,	 Jemiołuszek	 opuszcza	 swoje	wygodne	
miejsce	i	wędruje	do	ludzkich	domostw,	gdzie	pod	sufitem	-	najczęściej	przy	drzwiach	
wejściowych	tak,	żeby	go	nikt	nie	mógł	minąć	-	zawisa	nieruchomo	i	przekazuje	część	
swojej	dobrej	natury.	
	 Tym	 razem	 Jemiołuszek	 zagadał	 z	Krasnalem	 i	 nie	 chce	 się	 spóźnić,	 frunął	 dwa	
razy	szybciej	niż	to	wolno	elfom.	Zahaczył	o	wystający	konar	i	spadł	ze	zwichniętym	
skrzydełkiem	prosto	w	objęcia	smacznie	śpiącego	Misia.	
	 Czy	Jemiołuszek	zdąży	wznieść	się	nad	drzewami	domu	Świętego	Mikołaja	zanim	
ten	wyruszy	z	prezentami	dla	dzieci?...	

Przedstawienie trwa: 60 minut, jest adresowane do dzieci w wieku od 3-13 lat
Zagrają: aktorzy scen warszawskich (4 aktorów, 8 ról)  Autor tekstów, reżyser, aktor: 
Wojciech Banaś
Muzyka: Aleksander Musiałowski
Producent, autor oprawy plastycznej: Agnieszka Banaś

	 Koło	 „	Miasto”	Polskiego	Związku	
Emerytów,	 Rencistów	 i	 Inwalidów	w	
Strzelcach	Opolskich	 zorganizowało	we	
wrześniu	i	październiku	br.	dwa	sześcio-
dniowe	turnusy	wypoczynkowe,	w	których	
uczestniczyli	liczni	członkowie	kół	z	po-
wiatu	-	łącznie	100	osób.	Grupy	przez	cały	
okres	trwania	turnusów	miały	do	dyspozy-
cji	autokar	co	umożliwiało	organizowanie	
wycieczek	 fakultatywnych	 po	 okolicy	
Szczyrku.	Już	w	dniu	wyjazdu	uczestnicy	
zwiedzili	Ustroń,	wjechali	wyciągiem	na	
Czantorię,	 a	 na	 obiadokolację	 zjechali	
do	miejsca	zakwaterowania	do	pięknego	
ośrodka	 na	 Przełęczy	 Salmopolskiej	w	
Szczyrku.	
	 Pierwszego	 dnia	 pobytu	 odbyła	 się	
wycieczka	 piesza	w	 góry	 z	 przewodni-
kiem	pod	Biały	Krzyż,	 dalej	 do	 ołtarza	
w	Kotarzu,	 gdzie	 zebrane	 są	 kamienie	
pochodzące	 z	 całego	 świata.	Drugiego	
dnia	-	wycieczka	autokarowa	do	Wadowic	
i	Kalwarii	Zebrzydowskiej,	a	kolejnego	do	
sanktuarium	MB	Szczyrkowskiej	„Na	Gór-
ce”,	gdzie	25	lipca	1894	r.	dwunastoletniej	
Juliannie	ukazała	się	Matka	Boża.	Kolejny	
punkt	to	Góra	Żar,	skąd	podziwiać	można	
przepiękne	widoki	Jeziora	Żywieckiego	i	
okolic.	Tam	też	znajduje	się	sztuczne	jezio-
ro	o	głębokości	do	30	m,	do	którego	wtła-
czana	jest	woda	z	Jeziora	Żywieckiego,	a	
następnie	zrzucana	na	turbiny	elektrowni.	
Pod	 zboczem	 usytuowane	 jest	 lotnisko	
słynnej	Górskiej	 Szkoły	 Szybowcowej	
„Żar”.	W	Żywcu	 zwiedziliśmy	muzeum	
miejscowego	browaru,	 a	 przy	degustacji	
piwa	 otrzymaliśmy	 pamiątkowe	 kufle.		

Wypoczywaliśmy	w	Szczyrku

Spacer	po	mieście	rozpoczęliśmy	zwiedza-
niem	Starego	Zamku,	gdzie	zadomowiło	
się	Muzeum	Miejskie,	naprzeciw	którego	
znajduje	 się	 pałac	Habsburgów,	 zwany	
Nowym	Zamkiem	z	niewielkim	parkiem	
miniatur.	Zespół	pałacowy	otacza	23-hek-
tarowy	 park,	 z	 nietypowym	 elementem	
tzw.	Domkiem	Chińskim.	Kolejnego	dnia	
odbyła	się	wycieczka	o	Czech.	Zwiedzono	
miasteczka	 Frydek-Mistek,	 Stramberk,	
lecz	 największą	 atrakcją	 było	muzeum	
techniki	 „Tatra”	w	Koprivnicach,	 gdzie	
już	przed	wejściem	powitał	nas	najszyb-
szy	czeski	wagon	z	napędem	motorowym	
„Slovenska	strela”	z	roku	1936,	osiągający	
szybkość	130	km/godz.	 -	 jedyny	egzem-
plarz	 z	 dwóch	wyprodukowanych	 (ten	

drugi	został	tuż	po	wojnie	zniszczony).	W	
muzeum	znajduje	się	pierwszy	samochód	
ówczesnych	Austro-Węgier	 „Prasident”,	
z	 1897	 roku,	 a	 oprócz	 kilkudziesięciu	
samochodów	różnych	typów,	osobowych,	
ciężarowych,	wyścigowych,	wojskowych,	
pożarniczych,	można	 zobaczyć	 tutaj	 np.	
prototyp	sani	motorowych	z	podwójnym	
napędem,	w	 tym	 śmigłowym,	 dwupła-
towiec	 akrobatyczny,	 zestaw	 silników	
lotniczych	 czy	 18-cylindrowy	 silnik	 do	
czołgu	lub	zamrażarkę	Tatra.
	 W	 dniu	 powrotu	 zatrzymano	 się	w	
Wiśle-Malince	przy	skoczni	A.	Małysza,	a	
następnie	w	centrum,	by	przez	kilka	godzin	
zwiedzać	Wisłę.

Przewodniczący koła „Miasto”
Janusz Wnuk

	 Nie	ma	żadnych	wątpliwości,	że	wy-
muszone	bierne	palenie	zagraża	zdrowiu	
i	 życiu	wywołując	 nowotwory,	 choroby	
układy	 oddechowego	 i	 układu	 krążenia	
zarówno	u	dzieci	 jak	 i	 dorosłych,	 przez	
co	 jest	 tak	 samo	 szkodliwe	 jak	 palenie	
czynne.	W	skali	światowej	bierne	palenie	
jest	przyczyną	5%	wszystkich	chorób.	Na-
leży	pamiętać,	że	nie	istnieje	bezpieczny	
poziom	wdychania	 dymu	 tytoniowego.	
Tak	naprawdę	jedynym	skutecznym	roz-
wiązaniem	jest	przebywanie	w	otoczeniu	
całkowicie	wolnym	od	dymu	tytoniowego.
	 Wymuszone	 bierne	 palenie	 naj-
bardziej	 zagraża	 noworodkom	 i	małym	
dzieciom,	które	nie	potrafią	upomnieć	się	
o	swoje	prawo	do	zdrowego	środowiska	-	
najczęściej	są	zmuszane	do	przebywania	
w	pomieszczeniach	 zadymionych	 przez	
dorosłych.	Bierne	palenie	to	także	naraże-
nie	płodu	na	działanie	dymu	tytoniowego	
przez	palącą	w	czasie	ciąży	matkę.
	 Palenie	 tytoniu	w	 ciąży,	 a	 rozwój	
dziecka:	
*	 u	 kobiet	 palących	 podczas	 ciąży	

częściej	dochodzi	do	poronień	i	kom-
plikacji	przy	porodzie,	

*	 palenie	 w	 ciąży	 powoduje	 wzrost	
ryzyka	wystąpienia	wad	wrodzonych	
płodu,	

*	 zawsze,	jeżeli	kobieta	w	czasie	ciąży	
pali,	 prowadzi	 to	 do	 spowolnienia	
wzrostu	 płodu	 –	 dziecko	 rodzi	 się	
mniejsze	i	gorzej	rozwinięte,

*	 kobiety	palące	podczas	ciąży	częściej	
rodzą	martwe	dzieci,

*	 palenie	w	 ciąży	 jest	 czynnikiem	 ry-
zyka	wystąpienia	tzw.	nagłej	śmierci	
łóżeczkowej	dziecka,

*	 palenie	w	ciąży	 sprawia,	 że	dziecko	
rodzi	się	z	gorzej	rozwiniętymi	narzą-
dami	np.	układu	oddechowego,

*	 u	 dzieci	matek	 palących	w	 okresie	
ciąży	 częściej	 rozwija	 się	 	 astma	
oskrzelowa,

*	 dzieci	matek	palących	w	okresie	ciąży	
mają	 słabszą	 odporność,	 przez	 co	
częściej	 zapadają	 na	 różne	 choroby	
np.	 zapalenie	 płuc,	 zapalenie	 ucha	
środkowego.	

	 Bierne	palenie,	a	zdrowie	dzieci
	 Narażenie	dzieci,	zwłaszcza	tych	naj-
młodszych	na	wymuszone	bierne	palenie	
prowadzi	do:
*	 częstszego	 występowania	 chorób	

układu	oddechowego,	
*	 chorób	ucha	środkowego,	
*	 rozwoju	astmy	i	zaostrzenia	tej	choro-

by,	
*	 najnowsze	 badania	 coraz	 częściej	

wskazują	również,	że	dzieci	te	cechują	
się	gorszym	rozwojem	psychofizycz-
nym	oraz	sprawiają	więcej	kłopotów	
wychowawczych,	mają	 trudności	 z	
czytaniem	 i	 pisaniem,	 zaburzenia	
układu	nerwowego,	 które	 objawiają	
się	 impulsywnością,	 trudnościami	
w	 skupieniu	 uwagi,	 niepokojem,	
nadwrażliwością,	 trudnościami	 w	
przystosowaniu.	

	 Dzieci	mieszkające	 z	 osobami	palą-
cymi	 charakteryzuje	 trzykrotnie	większe	
ryzyko	stania	się	w	przyszłości	palaczami.	
Mieszkanie	 z	 osobami,	 które	 palą	ma	
kluczowy	wpływ	 na	 przyszłą	 postawę	
dziecka.	 Rodzice,	 dziadkowie	 i	 starsze	
rodzeństwo	muszą	 zdawać	 sobie	 sprawę	
ze	swojej	roli	w	tej	kwestii,	jeżeli	sami	nie	
palą	papierosów,	dają	dzieciom	najlepszą	
ochronę	przed	inicjacją	tytoniową.	

	 Jeszcze	nie	jest	za	późno,	aby	rzucić	
palenie!!!		Pomyśl	o	swoich	bliskich	i	Rzuć	
Palenie	Razem	z	Nami!

Patrycja Płoszaj
PSSE w Strzelcach Opolskich 

   

Każdego roku, w trzeci czwartek listopada obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania 
Palenia. W tym roku przypada on 21 listopada. To dobry moment, by podjąć decyzję o 
„rozstaniu się z dymkiem”

Mamo,	tato	
nie	pal	przy	mnie!

Jesień	na	biało

Obydwa	zdjęcia	zostały	zrobione	tego	samego	dnia,	25	listopada.	Białe	dachy	o	tej	porze	roku	zapewne	nikogo	nie	dziwią,	ale	kwitnący	
na	biało	krzew	przy	jednym	z	domów	w	Jemielnicy	-	na	pewno	tak.	Wszystko	wskazuje	na	to,	że	wawrzynek	wilczełyko,	kwitnący	
zazwyczaj	pod	koniec	zimy,	teraz	sie	troche	pospieszył.
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Strzelce	Opolskie,	dnia	20.11.2013r.	

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	(Dz.	U.	Nr	199,	poz.	
1227	z	2008r.	z	późn.	zm),	podaje	do	publicznej	wiadomości	informację	o	
wydaniu	w	dniu	20	listopada	2013r.	na	rzecz	Gminy	Ujazd,	ul.	Sławięcicka	
19,	47-143	Ujazd,	decyzji	administracyjnej	Nr	382/13	o	pozwoleniu	na	bu-
dowę	budynku	słonecznej	suszarni	ustabilizowanych	komunalnych	osadów	
ściekowych	 dla	 oczyszczalni	 ścieków	w	Ujeździe	 przy	 ul.	 Powstańców	
Śląskich,	na	działce	nr	308.

W	Starostwie	Powiatowym	w	Strzelcach	Opolskich	–	Wydział	Architekto-
niczno-Budowlany,	ul.	Jordanowska	2,	II	piętro,	pokój	nr	211,	(w	godzinach	
pn.	8.00÷16.00,	wt.-pt.	7.30÷15.30),	można	zapoznać	się	z	treścią	decyzji	
oraz	z	dokumentacją	sprawy.

z	up.	Starosty
TERESA	WANECKA
Naczelnik	Wydziału	

Architektoniczno	–	Budowlanego
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O B W I E S Z C Z E N I E     ST A R O S T Y    S T R Z E L E C K I E G O
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

	 Działając	na	podstawie	art.	11f	ust.	3	i	4	ustawy	z	10	kwietnia	2003r.	o	szczególnych	zasadach	przygotowania	i	realizacji	inwestycji		w	zakresie	dróg	
publicznych	(Dz.U.	z	2013r.		Nr	0,	poz.	687),	art.	49	ustawy	z	14	czerwca	1960r.-	Kodeks	postępowania	administracyjnego	(j.t.	Dz.U.	z	2013r.	Nr	0,	poz.	
267),	

podaję do publicznej wiadomości 

że dnia 14 listopada 2013r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Burmistrza Strzelec Opolskich, decyzję administracyjną Nr 2/13 o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej pn. “ Rozbudowa układu komunikacyjnego, stanowiącego drogę publiczną, na osiedlu Piastów Śląskich w Strzel-
cach Opolskich”, na działkach:

1.	 w	liniach	rozgraniczających	teren	inwestycji	stanowiących	pas	drogowy:

W	 ramach	 rozbudowy	 przedmiotowej	 drogi	
gminnej,	wprowadzono	 ograniczenia	w	 ko-
rzystaniu	 z	 części	 nieruchomości	 stanowiącej	
teren	niezbędny:
-	 w	celu	realizacji	sieci	energetycznej,	ozna-

czonych	w	operacie	 ewidencji	gruntów	 i	
budynków	 jako	 działka	 nr	 4699/112	 (po	
podziale	4699/122)	k.m.	15	obręb	Strzelce	
Opolskie,

-	 w	celu	likwidacji	istniejącego	oświetlenia,	
oznaczonych	w	operacie	ewidencji	grun-
tów	i	budynków	jako	działki	nr	4699/113	
(po	 podziale	 4699/127),	 4698/19	 (po	
podziale	4698/21),	4694/5,	4699/116	 (po	
podziale	4699/125)	k.m.	15	obręb	Strzelce	
Opolskie.

W	terminie	28	dni	od	daty	ukazania	się	niniejsze-
go	obwieszczenia	zainteresowane	strony	mogą	w	
Starostwie	Powiatowym	w	Strzelcach	Opolskich	
–	Wydział	Architektoniczno-Budowlany,	ul.	Jor-
danowska	2,	II	piętro,	pokój	nr	213	(w	godzinach	
pn.8.00÷16.00,	wt.-pt.7.30÷15.30)	zapoznać	się	
z	treścią	decyzji	oraz	dokumentacją	sprawy.
Obwieszczenie	wywiesza	 się	 na	 okres	od 20 
listopada 2013r. do 18 grudnia 2013r.

Starosta	Strzelecki
	 	 Józef	Swaczyna	
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SERWIS  OGUMIENIA
PKS	W	STRZELCACH	OPOLSKICH	SA
ul.	1	Maja	59,	Tel.	77	4622554	,723186612	

Sezonowa	wymiana		opon	na	zimowe.
Oferujemy:

	 -	 wymianę		opon	i	kół	
	 -	 naprawę	ogumienia-wyważanie	kół	
	 -	 pompowanie	kół	azotem-sprzedaż	nowych	opon-przechowywanie	opon.

Korzystne	ceny.
Serwis	czynny	poniedziałek	–	piątek	godz.	7.00-17.00

sobota	7.00-	15.00
ZAPRASZAMY

Uwaga Klienci PKS w Strzelcach Opolskich SA!!!
                                                                                                                      

Będąc	zarejestrowanym	Klientem	na	Stacji	Kontroli	Pojazdów	masz	możliwość		uzy-
skania	przed	okresem	zimowym	bezpłatnego	badania	ustawienia	świateł,	skuteczności	
hamowania,	stanu	zużycia	amortyzatorów	w	m-cu	listopad	2013.

                                      
																				Zadbaj	o	swoje	bezpieczeństwo		i	skorzystaj.

	 Schemat	 działania	 jest	 bardzo	 po-
dobny,	choć	preteksty	pod	jakimi	oszuści	
próbują	wejść	do	mieszkania	różny.	Po-
dają	 się	 za	 pracowników	 administracji,	
gazowni,	 telekomunikacji	 lub	 służby	
zdrowia.	Proponują	 zwrot	 opłat,	 spraw-
dzenie	instalacji	elektrycznej	lub	wodnej.	
W	każdym	przypadku	chodzi	o	to	samo.	
Oszust	za	wszelką	cenę	próbuje	wejść	do	
mieszkania	i	sprawdzić,	gdzie	przechowu-
jemy	pieniądze.

	 Właśnie	według	 takich	 schematów	
działali	 oszuści,	 którzy	 14	 listopada	w	
Opolu	 okradli	 dwie	 osoby.	W	 centrum	
miasta	mężczyzna	pod	pretekstem	spraw-
dzenia	 instalacji	 elektrycznej	 skradł	 z	
mieszkania	 ponad	 3	 tysiące	 złotych.	W	
tym	 samym	 czasie	 na	 osiedlu	Malinka	
dwie	kobiety	podające	się	za	pracownice	
administracji	 zostały	 wpuszczone	 do	
mieszkania	skąd	ukradły	5	tysięcy	złotych.

Policjanci	podpowiadają	jak	nie	stać	się	
ofiarą	oszusta	:
-		 nie	 wpuszczajmy	 do	 domu	 osób,	

których	nie	znamy,

-		 wizyta	 pracownika	 gazowni	 lub	
elektrowni	 powinna	 być	wcześniej	
zapowiedziana

-	 jeśli	mamy	wątpliwości	 co	 do	 toż-
samości	 osoby,	 zamknijmy	 drzwi	 i	
potwierdźmy	jej	tożsamość,	dzwoniąc	
do	instytucji	w	której	rzekomo	pracu-
je,

-		 podczas	kontroli	zadbajmy,	aby	wraz	
z	nami	w	domu	był	ktoś	zaufany.

Pamiętaj:	
-		 Nie	przyjmujmy	rzekomych	nadpłat,	
ani	 nie	przekazujmy	pieniędzy	osobom,	
które	podają	się	za	„inkasentów”.

W	 razie	 jakichkolwiek	wątpliwości	 na-
tychmiast	zaalarmuj	policjantów	!

UWAGA		
NA	

OSZUSTÓW	
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Pierwszy konkurs 
Czyli odpowiedź na pytanie „Kiedy jest Boże Narodzenie?” 

Wydaje	się	Państwu,	że	to	pytanie	nieco	bez	sensu?	Przecież	wiadomo,	kiedy	są	święta?!	
Ktoś	pomyśli,	że	należy	odwołać	się	do	tradycji	jeszcze	przedchrześcijańskich?	Otóż	
nie	–	odpowiedź	jest	w	pierwszym	numerze	naszego	dwutygodnika!	
I	tu	mała	podpowiedź:	to	cytat,	ale	należy	go	przytoczyć	w	całości,	czyli	tak,	jak	w	
owym	pierwszym	numerze	„Powiatu	Strzeleckiego”.	Jak	widać	–	spodziewamy	się	
bardzo	precyzyjnych	odpowiedzi.
Na odpowiedzi czekamy do 29 listopada br.
Nagroda: kosz tradycyjnych pysznych wędlin

Drugi konkurs 
Czyli kolęda po śląsku 

Każdy	z	nas	zna	słowa	przynajmniej	jednej	kolędy,	jeśli	nie	całej,	to	choćby	pierwszej	
zwrotki.	Ale	czy	ktoś	słyszał	kiedyś	kolędę	śpiewaną	po	śląsku?	Chyba	nikt.	Ale	mo-
żemy	usłyszeć	–	jeśli	ktoś	z	Państwa	zdecyduje	się	na	udział	w	drugim	konkursie,	czyli	
napisania	pierwszej	zwrotki	którejś	ze	znanych	kolęd	w	śląskiej	gwarze.
Na kolędy czekamy do 6 grudnia br.
Nagroda: kosz tradycyjnych pysznych wędlin

Trzeci konkurs
Czyli święta w barwach Powiatu Strzeleckiego

Pierniki,	bombki,	kartki	świąteczne	i	stroiki	–	bez	tego	nie	wyobrażamy	sobie	Świąt	
Bożego	Narodzenia.	I	wszystkie	są	piękne	i	jedyne	w	swoim	rodzaju.	Ale	teraz	zapra-
szamy	do	konkursu	przyozdobienia	tych	świątecznych	atrybutów	wyłącznie	w	barwach	
Powiatu	Strzeleckiego:	zielonym,	błękitnym	i	żółtym.
Na prace czekamy do 6 grudnia br.
Nagroda: fajerwerki (dopuszczone	do	użytku	w	krajach	UE;	do	tego	-	instruktaż)

Czwarty konkurs 
Czyli wybieramy najstarsze zdjęcie związane ze świętami.

Mogą	to	być	zdjęcia	rodzinne	przy	stole,	przy	żłóbku,	przy	stajence,	sfotografowana	
choinka,	ładnie	udekorowany	stół,	dzieci	występujące	w	jasełkach,	itd.	itp.
Jedno	jest	ważne	–	by	było	widać,	że	fotografia	została	wykonana	w	okresie	świątecz-
no-noworocznym	lub	karnawale.
Na zdjęcia czekamy do 6 grudnia br.
Nagroda: kosz tradycyjnych pysznych wędlin

10	lat	z	naszym	
dwutygodnikiem

dok. ze str. 2

Kolejny konkurs z okazji 10-lecia naszego dwutygodnika. Tym razem literacki, skierowany 
wyłącznie do pełnoletnich mieszkańców powiatu strzeleckiego – pt. „Opowiedz mi swoją 
historię. Najważniejszy dzień życia”. 

	 Każdy	z	nas	ma	lepsze	i	gorsze	dni.	Ma	też	takie,	których	nigdy	nie	zapomni	–	z	powodu	
wielkiej	radości,	albo	przeciwnie	–	głębokiego	smutku,	albo	zupełnie	jakiegoś	innego	powodu.
	 Mógł	być	to	dzień	związany	ze	śmiercią	kogoś	bliskiego,	albo	wręcz	przeciwnie	–	z	narodzinami	
dziecka.	Mógł	być	to	dzień	decyzji	o	emigracji	lub	powrocie	z	niej.	Dzień	utraty	pracy.	Wiadomo-
ści	o	chorobie.	Dzień	ślubu	lub	rozstania.	Wyrzucenia	poza	nawias.	Powrotu	do	normalności.	Po	
prostu	–	najważniejszy	dzień	życia.	
 
 Opowiedzą	nam	Państwo	swoje	historie?

	 Objętość	prac	nie	może	przekraczać	5500	znaków	(ok.	3	stron	znormalizowanego	maszyno-
pisu);	prace	mogą	być	nadsyłane	także	w	rękopisach	na	adres:	

Redakcja	„Powiatu	Strzeleckiego”
Ul.	Jordanowska	2,	47-100	Strzelce	Opolskie

Autor	może	zastrzec	nazwisko	i	imię	może	zastrzec	do	wiadomości	redakcji.

Ogłoszenie	wyników	konkursu	–	a	prace	będą	oceniane	przez	jury	–	nastąpi	podczas	Gali	Lauri	
2013,	jeszcze	w	karnawale.

Nagrody	–	bardzo	atrakcyjne.	Warto	o	nie	powalczyć.	Na prace czekamy do 15 stycznia 2014 
roku.	Po	ogłoszeniu	wyników	konkursu	najlepsze	prace	zostaną	opublikowane.

Opowiedz	mi	swoją	historię.	
Najważniejszy	dzień	życia

Ad multos annos!
 Wiwat Jubilaci!
	 W	ostatnich	 dniach	 aż	 troje	mieszkańców	
naszego	 powiatu	 obchodziło	 zacne	 jubileusze	
urodzin.	
	 Na	 pierwszym	miejscu	wypada	 życzenia	
złożyć	Pani	Klarze	Pszowskiej	 z	Leśnicy,	która	
19	listopada	obchodziła	Jubileusz		95-lecia!	
	 Dwójka	pozostałych	Jubilatów	jest	o	5	lat	od	
niej	młodsza	 -	 18	 listopada	 swoje	 90.	 urodziny	
świętowała	 Pani	 Janina	Tomczyk,	mieszkanka	
Szymiszowa,	a	14	listopada	-	Pan	Józef	Kośkie-
wicz	z	Zawadzkiego.
	 W	dniach	swoich	„okrągłych”	urodzin	cała	
trójka	 Jubilatów	 przyjmowała	 powinszowania	
od	najbliższych.	Oficjalni	goście	też	pospieszyli	
z	 gratulacjami,	 kwiatami	 i	 upominkami.	Wśród	
nich	 nie	 zabrakło	przedstawicieli	władz	gmin	 i	
Powiatu	Strzeleckiego.	W	imieniu	powiatowego	
samorządu	życzenia	przekazywał	wraz	z	koszem	
pełnym	słodkości	wicestarosta	Waldemar	Gaida.	
	 Do	wszystkich	 serdecznych	 życzeń	 -	 oby	
spełniły	 się	wszystkie	 i	 jak	najszybciej!	 -	 dołą-
czamy	również	swoje:	wielu	jeszcze	jasnych	lat,	
we	wspaniałym	zdrowiu	i	jak	najmniej	trosk!

Odpowiedzi na pytania konkursowe i zdjęcia można przesyłać:
-		 mailem	na	adres:	redakcja@powiatstrzelecki.pl
-		 pocztą	na	adres:	

Redakcja	dwutygodnika	„Powiat	Strzelecki”,	Ul.	Jordanowska	2,	47-100	Strzelce	Opolskie
-		 osobiście	przynieść	do	starostwa	i	wrzucić	do	ustawionej	w	Informacji	urny	lub	do	pok.	nr	310	
(3	piętro)	(z	dopiskiem,	którego	konkursu	odpowiedź	dotyczy).
-	 osobiście	też	należy	przynieść	do	redakcji	dwutygodnika	„Powiat	Strzelecki”	prace	(pok.	310,	
III	p.	w	Starostwie)	wykonane	na	konkurs	nr	3.

***
Mamy też specjalną nagrodę - niespodziankę - dla osoby, która jako pierwsza przyniesie do 
redakcji pierwszy numer „Powiatu Strzeleckiego” sprzed 10 lat.

***
Ogólne warunki uczestnictwa 

w konkursach

1.	 Konkursy	związane	z	jubileuszem	X-lecia	dwutygodnika	„Powiat	Strzelecki”	przeznaczone	są	
wyłącznie	dla	mieszkańców	Powiatu	Strzeleckiego.

2.	 W	konkursach	mogą	brać	udział	wszyscy	mieszkańcy,	bez	względu	na	wiek.	Osobom	niepeł-
noletnim	stawiamy	jednak	jeden	warunek	–	na	przedświąteczne	spotkanie	w	dn.	17	grudnia	w	
starostwie	przyjdą	z	rodzicem	lub	opiekunem.

3.	 Udział	w	konkursie	jest	równoznaczny	ze	zgodą	na	upublicznienie	wizerunku,	imienia	i	nazwiska.
4.	 Nagrody	 dla	 laureatów	 i	wyróżnionych	we	wszystkich	 konkursach,	 także	 dla	 osoby,	 która	

przyniesie	jako	pierwsza	pierwszy	numer	„Powiatu	Strzeleckiego”,	zostaną	wręczone	podczas	
uroczystego	przedświątecznego	spotkania	w	sali	narad	Starostwa	Powiatowego	–	we	wtorek,	17	
grudnia	br.	o	godz.	16.00

Pani Klara Pszowska, mieszkanka Leśnicy 19 listopada obchodziła Jubileusz  95-lecia 

Pani Janina Tomczyk, mieszkanka Szymiszowa, Jubileusz 90. urodzin świętowała 18 
listopada

Pan Józef Kośkiewicz z Zawadzkiego 90 lat 
skończył 14 listopada

Wiedza	i	doświadczenie	zebrane	podczas	
kilkudziesięcioletniej	pracy	naszej	masarni		
zaowocowały	wieloma	smacznymi		wyro-
bami,	wytwarzanymi	w	tradycyjny	sposób,	
według	dawnych	receptur.	Są	to	tzw.	„So-
pelki”	 (wędzone	 polędwiczki),	Kiełbasa	
Surowa,	Kiełbasę	Śląską,	Schab	wędzony	
Polską	 Surową,	 Kiełbasa	Myśliwska,	
Frankfurterki,	Kiełbasa	Jałowcowa,	Ogo-
nówkę,	Metki	cebulowa	i	tatarowa,	Szynkę	
gotowaną	wędzoną,	 Boczek	wędzony,	
Kiełbasę	Szynkową,	Krakowska	Parzona,	
Baleron,	Kminkowa,	Polędwicę	Sopocką,	
Parówka,	 Salcesony	włoski	 i	 domowy,	
Zwyczajna,	Toruńska	Swojska.

Zapraszamy	do	 naszych	 sklepów	firmo-
wych	w	Strzelcach Opolskich	przy:
ul.	Marka	Prawego	7
ul.	Brzozowej
ul.	Krakowskiej	53
w Rozmierce	przy	ul.	Strzeleckiej

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 
w Strzelcach Opolskich

to fundator jednej z nagród w konkursie dla Czytelników 
z okazji 10-lecia naszego dwutygodnika – kosza wędlin

Zapraszamy do zakupu tradycyjnej białej kiełbasy wigilijnej.
W sprzedaży już od 6 grudnia!

Czy	Twoja	firma	produkuje	lub	świadczy	usługi	w	jednej	z	następujących	kategorii?
a)	 usługi	gastronomiczno-hotelarskie	 b)	przetwórstwo	rolno	–	spożywcze
c)	 działalność	produkcyjna	 	 d)	działalność	usługowa

Weź	 BEZPŁATNIE udział	w	konkursie	na	
Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2013 

i	zdobądź	tytuł	Najlepszego	Produktu	Roku	2013	oraz	

BEZPŁATNĄ 
REKLAMĘ  WIELKOFORMATOWĄ

Każda	zgłoszona	firma	na	etapie	prezentacji	produktów	otrzymuje	DARMOWĄ REKLAMĘ	
w	dwutygodniku	„Powiat	Strzelecki”

Formularz	zgłoszeniowy	i	regulamin	na:	www.powiatstrzelecki.pl
Zgłoszenia	do	6	grudnia!

Powiatowe 
Centrum 
Kultury 
zaprasza

do	Powiatowej	Biblioteki	Publicznej	w	
grudniu	-	czytelnia	IBUK	dostępna	dla	
kochających	czytać	nie	zawsze	w	formie	
tradycyjnej	książki.	

IBUK	-	to	największy	w	Polsce	portalu	
z	 ebookami,	 gdzie	CZYTASZ	GDZIE	
CHCESZ	I	JAK	CHCESZ	-	zapraszamy	
po	bezpłatne	hasła	dostępu	!!!

Szanowny Przedsiębiorco!


