
GWIAZDA  WIECZORU Będzie gorąco!
Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na Powiatowym Święcie Chleba! 
Zaklinamy pogodę i spotykamy się w strzeleckim Parku Miejskim na naszym 

wspólnym świętowaniu.  
Gorąco będzie nie tylko dzięki gwiazdom. Na fanów dobrych rytmów czekają zróż-

nicowane koncerty – koncert Grzegorza Hyżego, zespołu Piękni i Młodzi, nasze 
lokalne Studio BIS oraz Young Brass Orchester, a także Kasia i Claudia Chwołka, 
a do łez będzie nas bawić Cezary Pazura.

Gorąco będzie przy wielkim kotle, gdzie gotować zupę będzie finalistka Hell’s Kit-
chen i każdy będzie mógł jej skosztować. 

Gorąco będzie od wrażeń w balonie, w którego koszu za darmo będzie można się 
wznieść na uwięzi.

Gorąco będzie też podczas wszystkich punktów programu, a nawet - w czasie kon-
kursu.

Co to będzie? Pierwsze 5 osób, które wraz z ostatnim numerem naszej gazety pod-
czas Święta Chleba zgłoszą na wezwanie konferansjera – otrzyma bon upominkowy 
naszego Sponsora.

 Zapraszamy bardzo serdecznie! 

Tak jak w ubiegłym roku, podcza 
Święta Chleba 2018 będzie można 
wziąć udział w akcji charytatywnej – 
na rzecz 8-letniej Oliwki, mieszkanki 
naszego powiatu, która dzielnie wal-
czy z ciężką chorobą i jest podopiecz-
ną Opolskiego Stowarzyszenia Reha-
bilitacji.  

Historię  Oliwki  można przeczy-

Otwórzmy serca
tać na stronie  https://pomagam.pl/
a2ffyila

Wolontariuszki i wolontariusze 
ze Strzelec Opolskich i Krapkowic 
będą zbierać datki do puszek. Oliwka 
jest podopieczną Opolskiego Stowa-
rzyszenia Rehabilitacji. W zamian za 
pomoc każdy otrzyma upominek, za-
tem warto wesprzeć akcję, bo można 

otrzymać   w zamian coś ciekawego.  
Mamy przeróżne śliczne drobiazgi jak 
również rzeczy bardziej wartościowe. 
Od zabawek, maskotek, po ciekawe 
książki , autografy znanych ludzi, pły-
ty i inne gadżety. 

Serdecznie zapraszamy!
Małgorzata 

Płaszczyk – Waligórska
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Dnia 24.09.2018 r. o godzinie 10.00 odbędzie się odbiór oznakowania zamknię-
cia drogi powiatowej nr 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcin-
ku Zalesie Śląskie – Cisowa realizowanej w ramach zadania pn.: Przebudowa 
drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie 
– Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Ślą-
skie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowe-
rowej i odwodnienia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu nr 
KT.7121.171.2018.SH z dnia 04.09.2018 r.

Po dokonaniu odbioru oznakowania ok godziny 11.00-12.00 zostanie zamknięta 
droga powiatowa nr 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Za-
lesie Śląskie – Cisowa

Objazd wg załączonej mapy

Około 46 proc. zgonów w Polsce następuje w wyniku chorób 
układu krążenia. Rocznie z ich powodu umiera 177 tys. osób. Każ-
dego roku 80-100 tys. osób przechodzi zawał serca. 

Co zrobić, żeby tego uniknąć? Jak zadbać o swoje serce?
O tym będzie mówił znany kardiolog dr n.med. Janusz Prokop-

czuk, Ordynator IV Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Elektrosty-
mulacji i Angiologii Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca w Kę-
dzierzynie-Koźlu na spotkaniu z mieszkańcami naszego powiatu. 
Na prelekcję zaprasza Zarząd Powiatu Strzeleckiego.

Spotykamy się w sali widowiskowej Powiatowego 
Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich przy ul. Dwor-
cowej 23

13 października  (sobota) o godz. 9.30

Pielęgniarki obecne podczas prelekcji wykonają m.in. pomiary 
ciśnienia krwi wszystkim zainteresowanym.

Zadbaj o swoje serce

Droga Zalesie-Cisowa 
zamknięta

Jak udzielić pierwszej pomocy? 
Nie każdy z nas to potrafi, nie każdy 
ma odwagę przystąpić do akcji, by 
uratować czyjeś życie w momencie 
zagrożenia.

W poniedziałek, 17 września, w 
holu Strzeleckiego Starostwa można 
było się z tej wiedzy  praktycznie pod-
szkolić pod okiem strażaków-ratowni-
ków i na fantomach.

W akcji udzielania pierwszej po-
mocy radami i praktycznymi wska-
zówkami służyli: strażacy z KP Straży 
Pożarnej, uczniowie klasy munduro-
wej CKZiU oraz uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opol-
skich.

Wszyscy mieszkańcy naszego 
powiatu, bo przecież w czasie tej ak-
cji obecni byli nieliczni, będą mogli 
skorzystać z zostawionej na schodach 
„ściągawki”, która pomoże ratować 
życie, przygotowano „Schody na ra-
tunek”. Napisy na siedmiu stopniach 
to swoista instrukcja, krok po kroku. 
Na pewno mimowolnie zapadnie w 
pamięć każdemu, kto czeka w kolejce  
do Wydziału Komunikacji i Transpor-
tu. I każdemu odwiedzającemu Staro-
stwo powiatowe.

Niezwykle kolorowo, radośnie a 
przede wszystkim bardzo muzycznie 
było podczas I Powiatowego Festi-
walu Piosenki Dziecięcej „Bajeczne 
Melodie”. Organizowane przez Po-
wiatowe Centrum Kultury wydarzenia 
przyciągnęło blisko 150 uczestników, 
startujących w trzech kategoriach wie-
kowych:
1)  Dzieci przedszkolne,
2)  Uczniowie klas I-III szkoły pod-

stawowej,
3)  Uczniowie klas IV-VIII szkoły 

podstawowej.
Młodzi wokaliści, zgodnie z re-

gulaminem Festiwalu, wykonywali 
piosenki pochodzące z bajek. Wśród 
najmłodszych wykonawców, wystę-
pujących grupowo, najchętniej wybie-
rane były piosenki  z bajki „Pszczółka 
Maja”. Śpiewający z kolei indywidu-
lanie uczniowie szkół podstawowych 
najczęściej sięgali po utwór „Kolo-
rowy wiatr” z bajki „Pocahontas”. 
Gościem specjalnym Festiwalu była 
Majka Jeżowska, której koncert był 
dodatkową atrakcją imprezy. 

Wśród grup przedszkolnych:  I 
miejsce zajęły przedszkolaki z Pub-
licznego Przedszkola im. Braci 
Grimm w Leśnicy; II miejsce dzieci 
z Przedszkola Publicznego w Dziew-
kowicach; III miejsce  - Przedszkole 
Publiczne nr 9 w Strzelcach Opol-
skich, zaś wyróżnienia Przedszko-
le Publiczne w Dziewkowicach 
Oddział Zamiejscowy w Błotnicy 
Strzeleckiej i Przedszkole Publiczne 
w Rozmierce Oddział Zamiejsco-
wy w Suchej. W kategorii Ucznio-
wie klas I-III szkół podstawowych 

I miejsce zajęła Agata Michalska z 
Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Olszowej, II miejsca decyzją Jury nie 
przyznano, III miejsce zajęła Hanna 
Strzałek z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej Nr 4 w Strzelcach Opolskich, 
zaś wyróżnienie Lena Witkowska z 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 
w Strzelcach Opolskich. W kategorii 
uczniowie klas IV- VIII - I miejsce - 
Natalia Płachetka z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Olszowej - II miejsce 
- Julia Koloch z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Suchej oraz ex ae-
quo Patrycja Markieton z Niepublicz-
nej Szkoły Podstawowej w Grodzi-
sku - III miejsce - Aleksandra Sitnik  
z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Leśnicy. Wyróżnienia otrzymali: 
Hanna Kała z Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Grodzisku, Wojciech 
Markowski z  Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Strzelcach Opolskich 
oraz Sonia Cyris z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Jemielnicy. 

Oprócz nagród rzeczowych, które 
otrzymali laureaci, czeka ich jeszcze 
wycieczka do Muzeum Polskiej Pio-
senki w Opolu oraz nagranie w profe-
sjonalnym studiu nagrań.

Wydarzenie sfinansowano ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Powiatu 
Strzeleckiego, przy wsparciu sponso-
rów: firmy Kronospan; Przedsiębior-
stwa PPO w Strzelcach Opolskich;  
Gminy Leśnica;  Kancelarii Radców 
Prawnych s.c. Arkadiusz Wytrwał, 
Waldemar Piontek, Piotr Szyndzielorz 
oraz firmy Haba Beton. Partnerstwem 
wsparli Leśnicki Ośrodek Kultury i 
Rekreacji, Państwowa Szkoła Mu-
zyczna I stopnia w Strzelcach Opol-
skich oraz PKS S. A. w Strzelcach 
Opolskich.

Wszystkim uczestnikom serdecz-
nie gratulujemy i zapraszamy na ko-
lejną edycję Festiwalu za rok!

Joanna Popów-Bogdoł

Schody na ratunek

1.  Jeśli nie reaguje
2.  Udrożnij drogi oddechowe 

i sprawdź oddech
3.  Jeśli nie oddycha prawid-

łowo
4.  Zadzwoń pod numer 112

5.  Zacznij resuscytację
6.  30 uciśnięć - 2 wdechy  
 – U DOROSŁYCH
7. 15 uciśnięć -  2 wdechy 
 – U DZIECI

Schodami na ratunek

Bajeczna podróż w świat muzyki

Warto ją przeczytać, bo przyda się każdemu. Choć nie wiadomo, kiedy. Waż-
ne, by być przygotowanym do udzielenia pierwszej pomocy w razie potrzeby.
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Propozycję na kandydowanie do 
Rady Powiatu przyjęłam dosyć scep-
tycznie. Zawsze daleka byłam od poli-
tyki, ale w pewnych sytuacjach się nie 
odmawia.

Analizując te 4 lata muszę stwier-
dzić, że dużo się nauczyłam, pomimo 
że często obecna byłam na sesjach 
Rady Gminy z racji funkcji dyrek-
tora LOKiR – jednostki samorządo-
wej gminy Leśnica. Jednak zadania 
powiatu są inne. Jeszcze bardziej 
zaskoczyła mnie propozycja funkcji 
przewodniczącej Komisji Rewizyj-

Radni oceniają kadencję

nej, to odpowiedzialna funkcja i nie 
łatwa. Po prawie 4 latach nie żałuję, 
bo udało się zrobić dużo dla powiatu a 
przede wszystkim dla gminy Leśnica. 
Bardzo wysoko oceniam kompetencje 
wszystkich radnych, dziękuję za dobrą 
współpracę i atmosferę.

Tematem, który budzi dużo kon-
trowersji to temat „drogi” i dlatego 
jest to dla mnie priorytetem. 

Ale wszystkie zadania powiatu są 
ważne.

Długo oczekiwany remont Szpita-
la Powiatowego jest realizowany dzię-
ki dobrze opracowanym wnioskom. 
Udało się pozyskać dofinansowanie ze 
środków unijnych. 

Dzięki projektowi, Góra Św. Anny 
ma stać się miejscem tętniącym ży-
ciem. 

Zakup 13 nowych autobusów 
dla PKS – poprawi jakość usług dla 
mieszkańców, którzy zdani są na środ-

ki transportu publicznego.
Oświata kieruje się hasłem „tylko 

u nas dobre szkoły blisko ciebie” które 
mówi samo za siebie.

To tylko nieliczne zadania powia-
tu.

To co bardzo mi się podoba to 
honorowanie na sesjach Rady Powia-
tu – osób, instytucji, organizacji czy 
przedsiębiorstw za ich osiągnięcia, 
dobrą pracę. To dotyczy również ucz-
niów, nauczycieli i osób kierujących 
jednostkami powiatu strzeleckiego.

Na koniec, chciałabym bardzo po-
dziękować wszystkim, którzy na mnie 
głosowali za okazane zaufanie. Życzę 
każdemu zainteresowanemu, pozna-
nia na czym polega funkcja radnego. 
Dziękuję też pracownikom Starostwa 
Powiatowego i jednostek podległych, 
za ich kompetencje i zaangażowanie w 
pracy, za dobrze przygotowane  mate-
riały na komisje.

Gizela Szendzielorz
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,

członek Komisji Edukacji
63-letnia kobieta odpowiedziała na telefon osób podających się za funk-

cjonariuszy CBA. Wykonując polecenia osób podających się za funkcjona-
riuszy wypłaciła z banku 17 tys. złotych i zostawiła pieniądze w - miejscu 
wskazanym przez oszustów – koszu na śmieci. Pamiętajmy funkcjonariusze 
Policji, CBA nigdy nie dzwonią do osób postronnych i nie angażują miesz-
kańców do swoich spraw operacyjnych. Nigdy też nie proszą o wypłacanie 
pieniędzy z kont bankowych, przelewanie na inne konta, przekazywanie ich 
innym osobom czy zaciąganie kredytów w placówkach bankowych. Tak za-
chowują się tylko oszuści.

Strzeleccy  policjanci ustalają osoby, które oszukały 63-letnią mieszkankę 
Strzelec Opolskich. Do przestępstwa doszło wczoraj tj. 20 września w Strzelcach 
Opolskich. Najpierw do pokrzywdzonej na stacjonarny numer telefonu zadzwo-
niła kobieta, która powiedziała „ciociu zaraz tam będę” i się rozłączyła.

Niemal natychmiast po zakończonej rozmowie, ponownie zadzwonił telefon, 
kolejny rozmówca powiedział, że jest funkcjonariuszem CBA, informując po-
szkodowaną, że kobieta, która chwilę wcześniej dzwoniła jest oszustką. Fałszy-
wy funkcjonariusz wmówił poszkodowanej, że prowadzona jest akcja i oszuści 
chcą na jej dane zaciągnąć w banku kredyt. Aby im pomóc 63-latka musi wziąć 
udział w policyjnej akcji i wykonywać polecenia fałszywych funkcjonariuszy.

Kobieta została w trakcie rozmowy przekonany do tego, że jedynym sposo-
bem by zatrzymać sprawców jest wzięcie przez nią pożyczki w wysokości 17 
tys. złotych. Po wyjściu z banku, zgodnie z poleceniami oszustów poszkodowana 
kopertę z pieniędzmi wrzucił do kosza na śmieci. Gdy kobieta wróciła do domu 
zorientowała się, że stała się ofiarą oszustów.

To nie jedyne zgłoszenie o próbach oszustwa jakie wczoraj otrzymali po-
licjanci. 84 i 66-letnia strzelczanka, które również odebrały podejrzany telefon 
szybko się rozłączyły i powiadomiły policję o usiłowaniu oszustwa.    

Przypomnijmy jak nie stać się ofiarą oszustów?

• Przede wszystkim należy zachować ostrożność - jeżeli dzwoni do nas ktoś, 
kto podszywa się pod policjanta lub funkcjonariusz CBŚ czy CBA, który 
mówi, że nasze pieniądze są zagrożone, nie podejmujmy żadnych pochop-
nych działań. Podziel się zaraz tą informacją z bliskimi, nie działaj sam. Pa-
miętajmy, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowujemy się roz-
sądnie. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów.

• Potwierdzić dane osoby dzwoniącej możemy jedynie najpierw poprzez rozłą-
czenie rozmowy telefonicznej i wybranie numeru alarmowego 112.

• Nigdy nie informujmy nikogo o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub 
przechowujemy na kontach bankowych.

• W SZCZEGÓLNOŚCI PAMIĘTAJMY O TYM, ŻE FUNKCJONARIU-
SZE POLICJI NIGDY NIE INFORMUJĄ O PROWADZONYCH PRZEZ 
SIEBIE DZIAŁANIACH TELEFONICZNIE! NIGDY NIE PROSZĄ TEŻ 
O WYBIERANIE PIENIĘDZY Z BANKÓW LUB PRZELANIE NA INNE 
KONTA BANKOWE.

• W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas oszukać, podając się przez tele-
fon, za policjanta – zakończmy rozmowę telefoniczną! Nie wdawajmy się w 
rozmowę z oszustem.

W kontakcie z takimi osobami powinniśmy zapamiętać jak najwięcej szcze-
gółów dotyczących wyglądu, zachowania, pojazdów jakimi oszuści poruszają się. 

Zwracamy się z apelem, zwłaszcza do osób młodych - informujmy naszych 
rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich 
życzliwość. Powiedzmy im jak zachować się w sytuacji kiedy ktoś zadzwoni do 
nich z prośbą o przekazanie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę na zagroże-
nie osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają samotnie.

Po telefonie od oszustów 
straciła 17 tys. złotych

Policja ostrzega

Rak piersi jest najczęściej występują-
cym nowotworem złośliwym wśród Polek. 
Według danych Centrum Onkologii - Kra-
jowego Rejestru Nowotworów - liczba 
zachorowań przekroczyła 16.500 rocznie 
i wzrosła w ostatnich dwóch dekadach o 
około 10.000 zachorowań rocznie. Naj-
większą zachorowalność notuje się u kobiet 
w przedziale wiekowym 55-65 lat, zdarza 
się jednak i u kobiet młodych. 

Do grupy podwyższonego ryzyka zali-
cza się przede wszystkim kobiety, 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 
nowotworów. Podwyższone ryzyko wiąże 
się również z wiekiem (po 50 roku życia), 
otyłością, stosowanie wysokotłuszczowej 

diety, nadużywanie alkoholu, paleniem ty-
toniu, a nawet stresem. Do innych czynni-
ków, mogących zwiększać zagrożenie wy-
stąpienia raka piersi należy wczesny wiek 
pierwszej miesiączki, późny wiek meno-
pauzy, 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 uleczal-
ny, warunkiem jest rozpoznanie cho-
roby we wczesnym stadium, a wów-
czas mamy sporą szanse na powrót  
do zdrowia. W dużej mierze zależ to jed-
nak od nas samych. Każda kobieta powinna 
natychmiast zgłosić się do lekarza, gdy za-
obserwuje objawy nasuwające podejrzenie 
nowotworu. Należą do nich:
- zmiany w kształcie piersi lub ich poło-

żeniu, np. uniesienie piersi ku górze,
- zmarszczenie, wciągnięcie lub zmiana 

koloru skóry piersi,
- wciągnięcie, zaczerwienienie lub 

owrzodzenie brodawki sutkowej, a 
także pomarańczowe jej zabarwienie,

- wydzielina z brodawki sutkowej – su-
rowicza lub zabarwiona krwią,

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

- powiększenie węzłów chłonnych pod 
pachą.
Oczywiście nie każdy guzek, stward-

nienie lub zmiany skóry są rakiem, zawsze 
jednak wymagają badania lekarskiego. 
Czasami są to stany zapalne lub nowotwory 
łagodne, których leczenie zapobiega prze-
kształcaniu się w nowotwory złośliwe.

W celu zaobserwowania wszelkich 

zmian chorobowych, mogących  pojawić 
się w obrębie piersi niezbędne jest prowa-
dzenie systematycznej samokontroli piersi. 
Samobadanie piersi należy wykonywać, 
począwszy od 20 roku życia, raz w miesią-
cu, najlepiej między 7 a 10 dniem cyklu, 
liczonym od 1-go dnia miesiączki. Kobiety, 
które przeszły okres przekwitania lub są w 
ciąży powinny wykonywać badanie 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 niezbędne we wczesnej diagnostyce jest 
wykonanie mammografii oraz USG piersi. 
Mammografię należy wykonać przynaj-
mniej 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 ukończeniu 20 roku życia.

Patrycja Płoszaj
Powiatowa Stacja 

Sanitarno – Epidemiologiczna

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.

Październik Miesiącem Świadomości Raka Piersi

Pamiętajmy o profilaktyce - badajmy swoje piersi

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1857 O Gąsiorowice - do końca zabudowy (kier. Bokowe) w m. Gąsiorowice 
ul. Szkolna już zakończona.

W województwie opolskim przybywa 
w szkołach klas o tzw. profilu policyjnym. 
Uczą się w nich przyszli potencjalni kandy-
daci do służby w Policji. W tym roku szkol-
nym utworzono taką klasę, tym razem w 
powiecie strzeleckim. Nadkom. Arkadiusz 
Chętnicki I Zastępca Komendanta Powia-
towego Policji w Strzelcach Opolskich 
uczestniczył w uroczystym rozpoczęciu 
roku szkolnego dla uczniów klasy policyj-
nej w Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

3 września na apelu w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Strzelcach Opolskich, rok szkolny roz-
poczęli uczniowie klas mundurowych. Na 
uroczystości obecni byli m.in. dyrekcja 
szkoły, I Zastępca Komendanta Powia-
towego Policji w Strzelcach Opolskich, 
Starosta Strzelecki, przedstawiciel straży 
pożarnej, zakładów karnych, nauczyciele 
oraz uczniowie klasy policyjnej.

Uczniowie, którzy zdecydowali się na 
naukę w klasie o profilu policyjnym, będą 
zdobywać ogólną wiedzę o naszej forma-
cji. W czasie nauki odwiedzą strzelecką ko-
mendę i zapoznają się z realiami policyjnej 
służby.

Jest to pierwsza tego typu klasa utwo-
rzona w powiecie strzeleckim. Już w paź-
dzierniku uczniowie założą umunduro-
wanie i  złożą uroczyste ślubowanie. Na 
pewno będziemy towarzyszyć im w tak 
podniosłej chwili.

Założeniem twórców tej nietypowej 
klasy - objętej policyjnym patronatem 
przez strzeleckich stróżów prawa jest to, 
aby absolwenci bardziej świadomie decy-
dowali o swej zawodowej karierze i byli 
lepiej przygotowani do egzaminów wstęp-
nych podczas doboru do policyjnej służby.

Klasa policyjna w CKZiU

Chodnik już jest
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Od tego roku szkolnego strzeleckie Liceum Ogólnokształcące im. Włady-
sława Broniewskiego stało się oficjalnie Centrum Przygotowawczym Cambrid-
ge English i przygotowuje do testu Cambridge English First, znanego ze swojej 
wcześniejszej nazwy FCE. Już z końcem zeszłego roku szkolnego 31 uczniów 
klas pierwszych i drugich zdawało egzamin wieńczący całoroczny, mozolny trud 
uczestniczenia w intensywnym kursie językowym, który realizowaliśmy od li-
stopada 2017. Całość finansowana była z funduszy projektu Wiem więcej - mogę 
więcej.

Wspomniany egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna 
podzielona jest na cztery partie, w których to testuje się umiejętność czytania ze 
zrozumieniem, rozpoznawanie i stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych, 
rozumienie ze słuchu oraz wypowiedź pisemną. W tej ostatniej  uczniowie muszą 
napisać dwa odrębne teksty.  Egzamin ustny zdaje się w parach i składa się on 
głównie z zadań stymulujących wzajemną rozmowę po angielsku. Między częś-
ciami pisemną i ustną uczniowie korzystają z czasu wolnego w przygotowanym 
na tę okazję pokoju (waiting room). Tam mogą zjeść przygotowany dla nich po-
siłek oraz oczywiście poćwiczyć wspólnie i rozładować napięcie przed wejściem 
do sali egzaminacyjnej.

Cieszy fakt, iż wśród młodzieży, o której dzisiaj różnie się mówi, jest tylu 
żywo zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji językowych. Mło-
dzi ludzie są  świadomi isto-
ty kształcenia nawet za cenę 
dodatkowych godzin lekcyj-
nych, często realizowanych 
w dni wolne od nauki (zasad-
nicza cześć zajęć odbywała 
się w soboty), większego 
zmęczenia i poświęcenia, 
krótszych wakacji oraz stre-
su, który towarzyszył ucz-
niom z różnym natężeniem 
w dniu egzaminu. Strzeleccy 
licealiści na egzaminatorach 
zrobili piorunujące wrażenie, 
co nas, nauczycieli cieszy 
niewymownie i utwierdza w 
przekonaniu, że nasz trud i 
ich chęć pracy to dobra, o ile 
nie doskonała kombinacja. 
Brawo wy!  
 
              Katarzyna Kozłowska

Droga do Cambridge

Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością in-

formujemy dziś Państwa o tym, 
że grono Jubilatów - mieszkańców 
powiatu strzeleckiego - którzy w 
ostatnim czasie obchodzili swoje 
urodziny, znów się powiększyło! 

Okrągłą rocznicę 90-lecia uro-
dzin 12 września br. obchodził 
Pan Alojzy Konieczko, mieszka-
jący w Kielczy. 

Jubileusz 90-lecia urodzin 
Pani Jadwiga Krupa, mieszkan-
ka Łazisk, świętowała 15 września 
br.

Również 15 września br. swój 
jubileusz 90-lecia obchodził Pan 
Ryszard Respondek, mieszkają-
cy w Zawadzkiem.

Pan Karol Puchacz, miesz-
kaniec Leśnicy, 90-lecie urodzin 
świętował 17 września br.

W dniach tak wyjątkowych 
Jubilatów odwiedził starosta Józef 
Swaczyna, przekazując Im urodzi-
nowy upominek, list gratulacyjny 
oraz najlepsze życzenia nie tylko 
w imieniu władz samorządu po-
wiatowego, ale również całej na-
szej społeczności.

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

Pan Alojzy Konieczko rocznicę 90-lecia urodzin obchodził 12 września

Pani Jadwiga Krupa jubileusz 90-lecia urodzin świętowała 15 września

Pan Ryszard Respondek 15 września obchodził jubileusz 90-lecia

Pan Karol Puchacz 90-lecie urodzin świętował 17 września br.

Nowości w ofercie edukacyjnej 
strzeleckiego liceum na Krakowskiej

Od tego roku szkolnego strzele-
ckie Liceum Ogólnokształcące im. 
Władysława Broniewskiego kieru-
je do uczniów urozmaiconą ofertę 
edukacyjną. Pojawiła się innowacja 
w postaci zajęć z infobrokeringu, a 
rozszerzone nauczanie wiedzy o spo-
łeczeństwie wzbogacono o elementy 
prawa cywilnego. 

Z infobrokeringiem wiąże się za-
wód brokera informacji. To stosun-
kowo nowa specjalizacja na rynku 
pracy. Polega ona na pozyskiwaniu 
treści z różnych źródeł i opracowy-
waniu ich na potrzeby konkretnego 
odbiorcy. Jest to zawód związany z 
rozwijającą się dynamicznie branżą 
IT i w ostatnich latach odnotowuje 
wzrost popularności choćby ze wzglę-
du na multimedialny świat, w którym 
funkcjonujemy i w którym pojawia się 

wiele sprzecznych, często fałszywych 
informacji (tzw. fake news). Celem 
wprowadzonej innowacji edukacyj-
nej obok umiejętnego poruszania się 
w świecie wiadomości jest również 
uwrażliwienie na etyczne aspekty ob-
rotu informacją oraz zaznajomienie z 
zagadnieniami umów licencyjnych i 
praw własności intelektualnej. Licea-
lista po takim kursie powinien właści-
wie ocenić wiarygodność gromadzo-
nych wiadomości oraz mieć poczucie 
odpowiedzialności za to, co przekazu-
je dalej. Autorem innowacji jest histo-
ryk Dariusz Szczypura, a oferta skie-
rowana jest do wszystkich uczniów. 

Wielu licealistów myśli o stu-
diowaniu prawa, dlatego szkoła za-
proponowała również rozszerzenie 
nauczania wiedzy o społeczeństwie 
o elementy prawa cywilnego. Cele, 
które przyświecają autorom programu 
kształcenia w tej dziedzinie (informa-

tyk Paweł Pagacz i wspomniany już 
Dariusz Szczypura), to, poza zazna-
jomieniem uczniów z wybranymi ele-
mentami prawa, umiejętność szerokiej 
analizy przepisów i zdolność do roz-
wiązywania problemów z uwzględnie-
niem perspektywy kraju i Europy. Na 
zajęciach uczniowie poznają również 
hierarchię polskich i unijnych aktów 
prawnych oraz uzyskają możliwość 
wypracowania postawy konstruktyw-
nego rozwiązywania sytuacji konflik-
towych. Autorzy programu, tworząc 
go, pamiętali również o postawach an-
tydyskryminacyjnych i poszanowaniu 
wartości narodowych. Na zajęciach 
obok tradycyjnych metod podaw-
czych sporo miejsca zajmować będą 
formy uczenia polegające na współ-
pracy i dyskusji, co również wiąże się 
ze zgłaszanym przez pracodawców 
dużym zapotrzebowaniem na umiejęt-
ność działania w grupie.

Marcin Kos

W CKZiU odbyło się spotkanie naszej młodzieży z prowadzą-
cymi projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” 
realizowanego przez Regionalny Zespół Wsparcia Placówek Edu-
kacji w Opolu. Kierownik projektu Bartłomiej Piechaczek wraz z 
pracownikami przedstawili główne założenia oraz korzyści płyną-
ce z udziału. W ramach projektu każda szkoła otrzyma dwa rodzaje 
wsparcia finansowego:
1.  doposażenie pracowni kształcenia zawodowego. 
2.  stypendium dla uczniów, warunkiem otrzymania stypendium 

przez ucznia jest zrealizowanie 4 tygodniowego stażu zawo-
dowego. Dodatkowo uczeń otrzymuje: zwrot kosztów dojazdu, 
wyżywienie, ubezpieczenie.
Uczniów zainteresowanych stażem zawodowym zapraszamy do 

pokoju nr 103.

Szkolnictwo 
dla rynku pracy

Zajęcia z infobrokeringu
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Ważna informacja dla konsumen-
tów.

Jeśli jesteś klientem Firmy Energe-
tyczne Centrum skontaktuj się z innym 
sprzedawcą prądu, by uniknąć droższych 
rachunków.

Kolejny sprzedawca energii, spółka 
Energetyczne Centrum zaprzestała świad-
czenia usług sprzedaży energii elektrycznej - 
poinformowała firma w komunikacie. Kilka 
dni wcześniej taką samą decyzję podjęła 
Energia dla firm.

Energetyczne Centrum poinformowało 
na swojej stronie internetowej, że „pomimo 
wdrażanych intensywnie od kilku miesięcy 
procesów restrukturyzujących, nie może 
dalej prowadzić koncesjonowanej działal-
ności w sposób stabilny i przewidywalny” 
oraz że we wtorek, 11 września, zaprzestaje 
świadczenia usług sprzedaży energii elek-
trycznej. Kilka dni wcześniej, 7 września, 
podobny komunikat wystosowała spółka 

Energia dla firm.
Kilka miesięcy temu Energetyczne 

Centrum informowało, że ma prawie 150 
tys. klientów.

Klienci obu spółek przechodzą na tzw. 
sprzedaż rezerwową, co oznacza, że zacho-
wają ciągłość dostaw energii, a ich sprze-
dawcą zostanie tzw. sprzedawca rezerwowy 
wyznaczony na terenie Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego.

Jak podały obie spółki w komunika-
tach, ceny sprzedaży rezerwowej mogą 
być jednak wyższe od cen dotychczaso-
wych, w standardowych taryfach.

Dlatego warto sprawdzić swoją sytuację 
i jak najszybciej wybrać innego sprzedawcę 
prądu. 

Zakupiłem sprzęt elektroniczny 
jak mi się wydawało od polskiej firmy 
natomiast składając reklamację proszą 
bym wysyłał towar do Chin i korzystał z 
gwarancji, twierdząc, że są tylko pośred-
nikiem sprzedaży. Czy muszę korzystać 
z gwarancji?

To konsument decyduje czy korzysta 
z rękojmi czy gwarancji. Sprzedawca nie 
może uciekać od swojej odpowiedzialności 
wobec konsumenta, mimo stosowania tzw. 
dropshippingu.

Dropshipping – model logistyczny 
sprzedaży przez Internet polegający na 
przeniesieniu procesu wysyłki towaru na 
dostawcę. Rola sklepu internetowego w 
tym modelu logistycznym sprowadza się 
do zbierania zamówień i przesyłania ich do 
dostawcy, który realizuje wysyłkę towaru 
do klienta.

Część wystawiających towary na 

portalach typu Allegro próbuje uciec od 
odpowiedzialności, twierdząc, że jedynie 
pośredniczą w sprzedaży. Dropshipping 
to po prostu model logistyczny sprzedaży 
towarów za pośrednictwem internetu. 
Korzystają z niego przede wszystkim małe 
e-sklepy, gdyż dzięki niemu nie muszą się 
martwić o magazynowanie produktów i 
zamrażać gotówki w towarze. Od pewnego 
czasu jednak problemem staje się pozorny 
dropshipping.

Pozorny dropshipping może być szcze-
gólnie dokuczliwy, gdy producentem jest 
firma spoza Unii.

Problemami zgłaszanymi najczęściej są 
bardzo długi czas dostawy (zazwyczaj 30–60 
dni), dodatkowe opłaty nieuwzględnione w 
cenie, takie jak cło oraz podatek, a także 
otrzymywanie towaru niekompletnego, 
uszkodzonego, bez menu w języku polskim, 
„odnawianego”, a nierzadko nieoryginalne-
go. Prawdziwe kłopoty zaczynały się, gdy 
klienci chcieli skorzystać z prawa odstąpie-
nia od umowy lub zgłosić reklamację na 
podstawie przepisów o rękojmi.

Często zdarzało się, że wbrew obowiąz-
kowi wynikającemu z kodeksu cywilnego 
sprzedawcy wyłączali swoją odpowiedzial-
ność za wady towaru, za podstawę wskazu-
jąc jedynie gwarancję producenta/hurtowni-
ka. A ta, z uwagi na konieczność odesłania 
towaru do przedsiębiorcy niepodlegającego 
unijnemu zharmonizowanemu reżimowi 
odpowiedzialności, była w praktyce nie do 
wyegzekwowania.  

Małgorzata Płaszczyk – Waligórska
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
informuje

Polski Związek Emerytów Renci-
stów i Inwalidów w Strzelcach Opol-
skich podsumowuje 5 lat i wybiera nowe 
władze

18 delegatów z 18 kół terenowych 
podsumowało minioną kadencję i wybra-
ło nowe władze na kolejną w latach 2018 
-2022. Spośród 17 członków Zarządu wy-
brano Prezydium w składzie:
Przewodniczący – Jan Kowalczyk
Zastępca Przewodniczacego – Krystyna 
Izworska, Sekretarz – Józefa Balikowska, 
Skarbnik – Danuta Falandes

Oddział Rejonowy PZERiI od lat po-
dejmuje szereg działań w celu poprawy 
warunków życia emerytów rencistów i in-
walidów. Liczba członków związku ciągle 
ulega zmianom. Na przełomie 5 lat przy-
było 677 osób, a ubyło 1110 osób. Według 
stanu na 31.12.2017 r. liczba członków wy-
nosiła 1436. Obecnie związek liczy 18 kół 
terenowych. Zgromadzone dane potwier-
dzają, że wśród związkowców wciąż do-
minują kobiety. Ich udział na koniec 20017 
roku wynosił procentowo 74,1%.

W zakończonej kadencji Zarząd odbył 
10 posiedzeń plenarnych. Prezydium Za-
rządu Rejonowego w okresie sprawozdaw-
czym spotykało się 29 razy i podjęło 42 
uchwały. Ważnym zadaniem statutowym a 
zarazem aktywności Zarządu były wizyta-
cje w podległych kołach często łączone z 
uczestnictwem w zebraniach sprawozdaw-
czo – wyborczych. Niektóre wizyty miały 
charakter szkoleniowy i instruktażowy. 
Prezydium Zarządu przeprowadziło łącz-
nie 89 wizytacji, co stanowi 17 wizyt rocz-
nie. Realizując podstawowe zadania statu-
towe Związek zadbał o różnorodność form 
wypoczynku i organizację wolnego czasu 
dla swoich członków. Z satysfakcją nale-
ży odnotować duża aktywność zarządów 
niektórych kół w pozyskiwaniu wsparcia i 
współpracy miejscowych organów admini-
stracji samorządowej, lokalnych instytucji, 

a  także innych organizacji. Przedstawiciele 
władz administracyjnych zapraszani są do 
udziału w zebraniach dzięki czemu mogą 
poznać bliżej problemy środowiska emery-
tów i rencistów i efektywnie współdziałać 
w ich rozwiązywaniu. 

Warunki socjalno bytowe należą do 
bardzo ważnych zadań Związku, niesie-
nie wszelkiej pomocy w tym zakresie jest 
stałym przedmiotem uwagi i troski. Coraz 
większa liczba członków związku oczeku-
je wsparcia finansowego. Dlatego Oddział 
Rejonowy podejmuje starania o uzyska-
nie pomocy ze źródeł pozazwiązkowych 
takich instytucji jak PCPR czy OPS. W 
latach 2013 – 2017 do PCPR złożono 13 
wniosków o dofinansowanie, z czego 2 
rozpatrzono pozytywnie i otrzymano do-
finansowanie w łącznej kwocie 17 775 zł. 
Dzięki tej kwocie sfinalizowano 2 imprezy 
turystyczne – Zakopane 2013 i Beskid Są-
decki 2014, z których łącznie skorzystało 
90 osób niepełnosprawnych. 

Wiele ogniw związkowych przejawia 
też dużą aktywność w poszukiwaniu dar-
czyńców i sponsorów ze sfery biznesowej. 
Ogółem w latach 2013 – 2017 ze źródeł 
pozazwiązkowych udzielono pomocy rze-
czowej na łączną kwotę 77 458 zł

Członkom posiadającym niskie świad-
czenia emerytalne, rentowe, z powodu in-
nych wypadków losowych, trudnej sytuacji 
życiowej, finansowej, niepełnosprawności 
dostarczano żywność z Banku Żywności. 
Osoby angażujące się w realizację tych 
zadań wkładały ogromny wysiłek organi-
zacyjny i fizyczny w realizację tego zada-
nia. Zadanie realizowano do 2015 r., potem 
zadania te przejął OPS. 

Ważnym zadaniem statutowym jest 
dbałość o kondycję fizyczną i psychiczną 
ludzi starszych i niepełnosprawnych. W 
okresie sprawozdawczym zorganizowano 
17 turnusów rehabilitacyjnych z których 
łącznie skorzystało 778 osób, z czego 344 

osoby z koła miasta i osiedle i 434 osoby 
z terenu. Szczególnym uznaniem cieszą się 
wyjazdy grupowe, zwłaszcza kilkudniowe 
wyjazdy do miejscowości poza granicami 
państwa. Z takich wyjazdów skorzystało 11 
osób, 56 osób wypoczywało w Truskawcu 
na Ukrainie i łącznie 55 osób wypoczywa-
ło na Węgrzech, Albanii i Chorwacji. Koła 
terenowe organizowały wyjazdy grupowe 
na basen i do groty solnej do Tarnowskich 
Gór i Strzelec Opolskich. Łącznie w latach 
2013 – 2017 skorzystało z tych wyjazdów 
6397 osób, w samym 2017 r. z basenu sko-
rzystało 3189 osób. Organizowano również 
zajęcia rehabilitacyjne w miejscu zamiesz-
kania.

W okresie sprawozdawczym wydano 
389 zaświadczeń na przejazdy PKP z 37% 
zniżką. W imprezach integracyjnych i za-
bawach uczestniczyły 1752 osoby. 

Przedstawiona informacja z działal-
ności PZERiI pokazuje bogactwo i różno-
rodność podejmowanych przez Związek 
inicjatyw mających na celu poprawę wa-
runków życia osób starszych i niepełno-
sprawnych. Informacja obrazuje ogrom 
zaangażowania i wysiłku zarządów po-
szczególnych ogniw związkowych. 

Wakacje były również aktywnym cza-
sem dla emerytów. W miesiącach lipiec 
– sierpień 116 członków Związku sko-
rzystało z 3 turnusów rehabilitacyjnych w 
Mrzeżynie/. W dniach 13.08-25.08 – 21 
osób pojechało na turnus do Truskawca, 
natomiast 30 osobowa grupa wypoczywała 
na wczasach w Chorwacji. W dniach 21-
27.09 – 48 osób skorzysta z turnusu reha-
bilitacyjnego w Zakopanem, natomiast45 
osób pojedzie na początku października 
na 3 – dniową wycieczkę do Sandomierza 
dofinansowaną ze środków PFRON przez 
PCPR Strzelce Opolskie. 

Józefa Balikowska
Sekretarz Oddziału Rejonowego 

PZERiI

Aktywni emeryci

Co roku Powiat Strzelecki  w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edu-
kacji Dzieci i Młodzieży, zaprasza szkoły do zgłaszania kandydatur do tytułu 
Najlepszego Ucznia Powiatu. Za tytułem idą pokaźne nagrody finansowe. Co 
ważne,  zgłoszenia przyjmowane są nie tylko od szkół, dla których Powiat Strze-
lecki jest organem prowadzącym. Wspiera wszystkich uzdolnionych, chcących 
rozwijać swoje uzdolnienia.  

Tytuł Najlepszego Ucznia 
Powiatu - dla kogo?
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Ogłoszenie
Zarządu Powiatu Strzeleckiego

W dniu 30 października 2018 roku o godzinie 9oo w siedzibie Starostwa 
Strzeleckiego przy ulicy Jordanowskiej nr 2, w sali narad (II piętro) odbędzie 
się drugi przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości Po-
wiatu Strzeleckiego, położonej w Strzelcach Opolskich na Osiedlu Piastów 
Śląskich, gruntowej, oznaczonej numerem działki 5049/18 o powierzchni 
0,0480 ha, arkusz mapy 15. W planie zagospodarowania przestrzennego nie-
ruchomość oznaczona jest jako tereny zabudowy usługowej, symbol U21.

Nieruchomość jest  wpisana w księdze wieczystej nr OP1S/00046595/9, 
bez obciążeń. 

Cena wywoławcza nieruchomości –  49 200,00 zł brutto 
Wadium  (płatne w pieniądzu) -  3 000,00 zł brutto.  
Minimalne postąpienie ceny – 500,00 zł brutto
Wadium należy wpłacić do dnia 25 października 2018 roku na konto 

Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśni-
ca, Oddział Strzelce Opolskie, na rachunek numer 52 8907 1089 2002 0090 
0007 0006. 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, za-
licza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku odstąpienia 
od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie wskazanym przez 
sprzedającego, przepada. Cenę nabycia nieruchomości nabywca zobowiąza-
ny jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed zawarciem umowy przenoszącej 
własność nieruchomości. Nabywca ponosi także koszty związane z zawar-
ciem umowy notarialnej i wpisem do księgi wieczystej.

Cena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek od towarów i usług 
(VAT) obliczony według 23 % stawki, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 
2004 roku o podatku od towarów i usług (j.t. w Dz.U. z 2017 r. poz. 1221).

Przedsiębiorca, który przystąpi do przetargu z zamiarem nabycia nieru-
chomości na cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, winien 
podczas przetargu przedstawić aktualny wypis z ewidencji działalności go-
spodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego oraz stosowne pełnomocni-
ctwo do udziału w przetargu.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartogra-
fii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 110, telefon nr  77-
4401-740. 

                                           ............................. miejscowość, data

....................................................................................................
Imię i nazwisko   

....................................................................................................
PESEL

....................................................................................................
Adres

UPOWAŻNIENIE

Ja niżej podpisana/y upoważniam Panią/Pana  

............................................................................................................................
                                                   /imię i nazwisko/

zamieszkałą/ego  w .......................................... nr PESEL .................................             

do zarejestrowania mnie do lekarza specjalisty  .................................................   
na dzień 27.10.2018 r. w ramach organizowanej przez Powiat Strzelecki akcji 
profilaktycznej „Biała Sobota” edycja piąta. 

................................... 
               czytelny podpis

Przypominamy:
9 października 2018 

– zapisujemy się do lekarza
 27 października 2018 
– idziemy do lekarza

BEZ KOLEJEK do specjalisty! 
BEZPŁATNIE!

Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

W miniony weekend pod patronatem 
Starosty Strzeleckiego Józefa Swaczyny 
oraz Burmistrza Strzelec Opolskich Tade-
usz Goca rozegrane zostały zawody sumo.

W sobotę 8 września w hali przy ul. 
Kozielskiej w Strzelcach Opolskich ro-
zegrane zostały Międzywojewódzkie Mi-
strzostwa Młodzików w Sumo. Do zawo-
dów zgłoszonych zostało 136 zawodniczek 
i zawodników z klubów z województw: 
małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dol-
nośląskiego.

Celem zaciętych walk były nie tylko 
medale , ale również punkty w klasyfikacji 
klubowej, które później zostaną uwzględ-
nione w klasyfikacji ogólnej systemu spor-
tu dzieci  i młodzieży, a ta przyniesie klu-
bom z jej szpicy, przy odpowiednio dużej 
ilości zawodników punktujących, wymier-
ne korzyści finansowe.

Z 3 reprezentantów organizatora im-
prezy UKS „Siódemka” Strzelce Opolskie 
dwoje wywalczyło złote medale – Anna 
Sala w kat. wag. do 45 kg i Igor Mistero-
wicz w kat. wag. do 55 kg, natomiast Ra-
dosław Dudziec z kat. wag. do 65 kg został 
sklasyfikowany na miejscu piątym. Dla tre-
nera Waldemara Sobczyka zawody te były 
ostatnim sprawdzianem jego podopiecz-
nych przed zbliżającymi się Mistrzostwami 
Polski Młodzików, które w najbliższą nie-
dzielę zostaną rozegrane w wielkopolskim 
Kobylinie.

Należy również wspomnieć, że po-
wyższe zawody były okazją do przekazania 
ze strony Prezesa PZSumo Dariusza Rozu-
ma specjalnych podziękowań za wielolet-
nią pomoc i współpracę dla przedstawicieli 
władz i działaczy z naszego środowiska, 
czego wyrazem było uhonorowanie ich 
specjalnymi odznakami. I tak srebrne od-
znaki PZSumo otrzymali Starosta  Strze-
lecki Józef Swaczyna, Burmistrz Strzelec 
Opolskich Tadeusz Goc oraz Dyrektor 
PSP w Błotnicy Strzeleckiej Agnieszka 
Sobczyk, współorganizatorka niedziel-
nych zawodów, a zarazem najwierniejsza 
i najbardziej aktywna wolontariuszka UKS 
„Siódemka” Strzelce Opolskie. Brązowe 

odznaki otrzymała Sekretarz Gminy Mag-
dalena Żelazna i członek Zarządu Powiatu 
Strzeleckiego Waldemar Gaida. W czasie 
tej uroczystości, jak i podczas znacznej 
części zawodów, mimo  napiętych kalen-
darzy, byli obecni wierni już od wielu lat 
kibice sumo, przedstawiciele Rady Miej-
skiej - Przewodnicząca Gabriela Puzik i 
Wiceprzewodniczący Antoni Karecki.   

Natomiast w niedzielę 9 września w 
tym samym miejscu rozegrane zostały 
Otwarte Mistrzostwa Strzelec Opolskich 
w MiniSUMO. Adresatem tych zawodów 
byli nie zawodnicy z klubów, a dzieci ze 
szkół, nawet jeśli na co dzień nie trenują 
żadnego sportu walki. Liczba osób biorą-
cych udział w zawodach była wprawdzie 
poniżej oczekiwań organizatorów, ale i tak 
udało się zgromadzić w hali przy Koziel-
skiej dziewczęta i chłopców z PSP nr 1 i 
PSP nr 29 z Opola, PSP nr 3 z Brzegu, PSP 
z Zawadzkiego, PSP z Błotnicy Strzeleckie 
oraz PSP nr 4 i PSP nr 7 ze Strzelec Opol-
skich. Ze względu na otwarty charakter  
turnieju, w mistrzostwach wziął również 
udział reprezentant Przedszkola nr 10 ze 
Strzelec Opolskich Grzesiu Malik, który w 
swej kategorii wagowej wywalczył medal 
srebrny. Triumfatorami poszczególnych 
kategorii wagowych byli: Oliwia Knapik 

PSP Błotnica Strzelecka (-26 kg), Wiktoria 
Knapik PSP Błotnica Strzelecka (-28 kg), 
Maja Kędziora PSP 7 Strzelce Opolskie 
(-29 kg), Jakub Nawrot PSP Zawadzkie 
(-31 kg), Przemysław Mickiewicz PSP 3 
Brzeg (-35 kg), Zofia Bieniek (-38 kg) i 
Anna Sala (-43 kg), obie PSP 7 Strzel-
ce Opolskie PSP oraz Szymon Sobczyk 
PSP 3 Brzeg (-45 kg). Zawody przebiegły 
w miłej, wręcz rodzinnej atmosferze, co 
podkreślił na ich zakończenie, wręczający 
medale i dyplomy, Wiceburmistrz Strzelec 
Opolskich Józef Kampa.   

Poprzedni weekend okazał się bar-
dzo udany dla zawodników sumo, repre-
zentujących UKS „Siódemka” Strzelce 
Opolskie. Troje z nich w wielkopolskim 
Kobylinie wzięło udział Mistrzostwach 
Polski Młodziczek i Młodzików w Sumo. 
Tydzień wcześniej startowali oni u siebie, 
w Strzelcach i był to start udany, stąd też 
apetyty na medale były spore. W ostatnim 
tygodniu przygotowań do zawodów tre-
nerowi Waldemarowi Sobczykowi asysto-

wała zeszłoroczna mistrzyni  Europy se-
niorka Katarzyna Namyślak, która chętnie 
dzieliła się z młodszymi kolegami swoim 
doświadczeniem, udzielając im cennych 
rad i wskazówek. Niemniej jednak, w nie-
dzielę mogli oni już liczyć tylko na siebie. 
Trzyosobowa reprezentacja strzeleckiej 
„Siódemki” zdecydowanie stanęła na wy-
sokości zadania. Dwoje z nich wywalczyło 
złote medale – Anna Sala w kat. wag. do 40 
kg i Igor Misterowicz w kat. wag. do 55 kg, 

natomiast Radosław Dudziec z kat. wag. do 
60 kg zajął miejsce piąte. Na słowa uznania 
zasługuje również Radek Dudziec, który 
wczoraj był piąty, ale jest on najmłodszy w 
tym gronie, co oznacza, że będzie jeszcze 2 
lata mógł startować w grupie młodzików i z 
pewnością następnym razem i on powalczy  
o medale.

Teraz przed nami – mówi trener Wal-
demar Sobczyk – mistrzostwa Europy, któ-
re zostaną rozegrane za miesiąc w Estonii. 

Strzelecki weekend sumo

Złota niedziela

Zawody wędkarskie 
o Puchar Starosty Strzeleckiego

16 września 
na Rybaczówce
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Centrala Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703,  Faks +48 77 4401701

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

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

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

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

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

tel kom. 604 540 402 

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

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

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

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

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl

Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail:centrumkultury@powiatstrzelecki.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 77 4636422, 77 4636337
e-mail: zsskadlub@wp.pl

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

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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Wniosek o nadanie tytułu mają prawo składać:
1.  50 mieszkańców powiatu strzeleckiego,
2.  organizacje pozarządowe, 
3.  Komisje stałe Rady Powiatu Strzeleckiego,
4.  Rady Gmin z terenu powiatu strzeleckiego. 

Wniosek o nadanie tytułu winien zawierać dane dotyczące podmiotu zgłaszanego 
do wyróżnienia, w szczególności:
1.  imię i nazwisko,
2.  datę i miejsce urodzenia,
3.  miejsce zamieszkania,
4.  liczbę lat zamieszkania w powiecie strzeleckim,
5.  szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem szczególnych zasług na rzecz powiatu strze-

leckiego.
6.  pisemną zgodę osoby na wszczęcie procedury nadania tytułu oraz zgodę na przetwarza-

nie w tym celu jej danych osobowych,
7.  oznaczenie wnioskodawcy i podpis.

Do wniosku należy dołączyć zdjęcia, artykuły prasowe, dyplomy, certyfikaty, itp. po-
twierdzające osiągnięcia kandydata, które w istotny sposób pracą społeczną przyczyniły się 
do rozwoju powiatu, gminy lub jednostki w której działa, wzbogacając dorobek Powiatu 
Strzeleckiego w następujących kategoriach: życie społeczne, gospodarka, kultura, samo-
rządność.

W przypadku, gdy wnioskodawcami będzie: 50 mieszkańców powiatu strzeleckiego, 
podpisy należy złożyć na zbiorczej karcie podając imię i nazwisko, miejsce zamieszkania 
oraz wskazać pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu o nadanie tytułu.

Wnioski o nadanie tytułu zgłasza się do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. (na 
adres Starostwo Powiatowe, 47-100 Strzelce Op. ul. Jordanowska 2) lub za pośrednictwem 
elektronicznej skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego  (www.bip.powiatstrzelecki.pl)  
w terminie do dnia 30 września danego roku. 

Wnioski o nadanie tytułu rozpatrywane są do 30 listopada przez Kapitułę tytułu „Za-
służony dla Powiatu Strzeleckiego”.

Osoby uhonorowane wyżej wymienionym tytułem otrzymują pamiątkowe dyplomy 
podczas corocznej Gali Noworocznej.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku dostępne są 
na stronie internetowej www.powiatstrzelecki. pl  w zakładce Starostwo

Procedury nadawania tytułu 
„Zasłużony 

dla Powiatu Strzeleckiego”

Formularz zgłoszeniowy 
do udziału w imprezie 

pn. „Powiatowe Święto Chleba 2018” 
w strefie dla osób  

z niepełnosprawnością w dniu 30.09.2018 r.
Uwaga:
Jeżeli osobą niepełnosprawną, która chce uczestniczyć w imprezie masowej 
w strefie dla osób niepełnosprawnych jest dziecko do lat 16, podpisy składa 
rodzic lub opiekun prawny dziecka. 

Dane osobowe i teleadresowe osoby niepełnosprawnej chcącej 
przebywać w strefie dla osób  

z niepełnosprawnością podczas imprezy masowej 
„Powiatowe Święto Chleba 2018”

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

Adres 
do korespondencji

Nr telefonu

Adres e-mail

Czy osoba niepełnosprawna porusza się na wózku inwalidzkim        tak/nie*
Czy osoba niepełnosprawna przyjdzie z opiekunem/asystentem        tak/nie*

             ………………………………
           (czytelny podpis)

Oświadczam, iż posiadam / moje dziecko/ podopieczny posiada * aktualne 
orzeczenie o niepełnosprawności.

              ………………………………
           (czytelny podpis)

Informacja prawna:
Zgodnie z art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (Dz.U. UE. L.  
z 2016 r. Nr 119, str. 1) osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym mo-
mencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobo-
wych mojego dziecka/ danych osobowych mojego podopiecznego* w celu re-
zerwacji miejsca/miejsc w strefie dla osób niepełnosprawnych podczas imprezy 
masowej pn. „Powiatowe Święto Chleba 2018”, które odbędzie się 30.09.2018 
r. w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich”. Jednocześnie oświadczam, 
że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści 
moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie 
w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
         
             ………………………………
           (czytelny podpis)

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z „Regulaminem imprezy masowej 
„Powiatowe Święto Chleba 2018” Strzelce Opolskie 30 września 2018 roku” 
i akceptuje jego postanowienia.

              ………………………………
           (czytelny podpis)

*niepotrzebne skreślić

Tytuł nadaje się za wybitne zasługi na rzecz Powiatu Strzeleckiego, przyczyniające się 
do jego rozwoju oraz wzbogacające dorobek w różnych dziedzinach życia społecznego i 
gospodarczego. Może być nadawany obywatelom polskim, z wyłączeniem mieszkańców 
Powiatu Strzeleckiego oraz obywatelom innych państw.

Wniosek o nadanie tytułu mają prawo złożyć:
1.  100 mieszkańców Powiatu Strzeleckiego;
2.  Komisje stałe Rady Powiatu Strzeleckiego;
3.  Zarząd Powiatu Strzeleckiego. 

Wniosek o nadanie tytułu powinien zawierać następujące dane osoby zgłoszonej 
do wyróżnienia:
1.  imię i nazwisko,
2.  datę i miejsce urodzenia,
3.  miejsce zamieszkania,
4.  obywatelstwo,
5.  szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem wybitnych zasług na rzecz Powiatu Strzele-

ckiego,
6.  oznaczenie wnioskodawcy  i podpis.

Wnioski o nadanie tytułu zgłasza się do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. (na 
adres Starostwo Powiatowe, 47-100 Strzelce Op. ul. Jordanowska 2) lub za pośrednictwem 
elektronicznej skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego (www.bip.powiatstrzelecki.pl) 
w terminie do dnia 31 października. 

Wnioski o nadanie tytułu rozpatrywane są do 30 listopada przez Kapitułę Tytułu „Ho-
norowy Obywatel  Powiatu Strzeleckiego” powołaną przez Radę Powiatu Strzeleckiego. 

Do wniosku należy dołączyć zdjęcia, artykuły prasowe, dyplomy, certyfikaty, itp. po-
twierdzające osiągnięcia kandydata, uchwałę danego organu uchwałodawczego (w przy-
padku wnioskodawcy wskazanego w § 5 pkt 2 i 3), podpis głównych inicjatorów akcji 
zgłoszenia kandydata w przypadku wniosku 100 mieszkańców Powiatu Strzeleckiego.

Osoby uhonorowane wyżej wymienionym tytułem otrzymują pamiątkowe dyplomy 
podczas corocznej Gali Noworocznej.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku dostępne są 
na stronie internetowej www.powiatstrzelecki.pl

Procedury nadawania tytułu 

„Honorowy Obywatel 
Powiatu Strzeleckiego”
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