
Jedyny na Opolszczyźnie!

Najlepszych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia

- pełnych życzliwości i wyrozumiałości 
dla siebie i otoczenia,
a w Nowym Roku

- zdrowia, optymizmu 
i spełnienia wszystkich planów

wszystkim mieszkańcom naszego powiatu
życzą

Starosta, Zarząd i Rada Powiatu Strzeleckiego
oraz 

pracownicy Starostwa Powiatowego 
i jednostek organizacyjnych Powiatu

Podzielić się opłatkiem, 
powiedz mi, co to znaczy? 
To dobrze życzyć innym
I wszystko im przebaczyć.

Przy wigilijnym stole    
niech obcy gość zasiędzie.
W twoim rodzinnym kole – 
przy opłatku, kolędzie.

Mieczysława Buczkówna, 
„Przy Wigilii”    

Powiat Strzelecki 

Wielka Gala Finałowa Konkursu odbyła się 9 grudnia 
2017 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, a certyfikat przyznany Powiatowi Strzeleckie-
mu odebrali Waldemar Gaida, Członek Zarządu Powiatu, 
od lat odpowiedzialny za całą sferę edukacyjną w naszym 
samorządzie oraz Ewa Pinkawa, Naczelnik Wydziału Edu-
kacji.

Certyfikat zdobył Powiat Strzelecki, obok tak dużych ośrodków jak Gdynia, Gdańsk 
czy Katowice. W dodatku został w ten sposób uhonorowany jako jedyny samorząd w 
naszym województwie! Więcej czytaj na str. 8
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Pani 

Katarzynie Łapczuk 

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Ojca

składają
 Zarząd, Rada Powiatu Strzeleckiego 

oraz
pracownicy Starostwa Powiatowego

Pani 

Danieli Wyrwich

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Brata

składają
Zarząd, Rada Powiatu Strzeleckiego 

oraz 
pracownicy Starostwa Powiatowego

Mamy rekordowy budżet na 
przyszły rok. To na razie tylko pro-
jekt, bo przedmiotem obrad Rady 
Powiatu będzie dopiero 28 grud-
nia, ale wygląda bardzo obiecująco 
. Nigdy nie dysponowaliśmy tak 
ogromna kwotą – jeśli radni przyj-
mą projekt – 92 milionami złotych! 
Jedna czwarta z tego przeznaczo-
na będzie na inwestycje. Nie tylko 
drogowe. Czeka nas termomoder-
nizacja  Domu Pomocy Społecznej 
w Szymiszowie (ok. 6 mln zł) czy 
realizacja projektu związanego z 
zakupem 15 nowych niskoemisyj-
nych autobusów. Osobna sprawa to 
inwestycje w Szpitalu Powiatowym 
(ok. 10 mln zł, z czego ok. 1,5 mln 
to wkład własny Powiatu Strzele-
ckiego). Jestem umiarkowanym op-
tymistą, ponieważ już rozstrzygnię-
te przetargi pokazują nam, że ceny 
idą mocno w górę, a więc może być 
kłopot z wykonaniem zamierzonych 
zadań. Wzrost cen obserwujemy 
zarówno w przypadku materiałów 
drogowych, np. asfaltu (o ok. 32%), 
grysu (o15-18 proc.), jak i płac w 
firmach wykonawczych. Cieszymy 
się ze współfinansowania budowy 
chodników przez samorządy: Gminy 
dołożyły do nich w tym roku ponad 
1,2 mln zł, a na przykład Powiat Kę-
dzierzyńsko-Kozielski do drogi Kę-
dzierzyn – Zalesie Śl. Dołożył ok. 5 
milionów. Ale to jest Powiat bogaty, 
nas na to nie stać. 

Sytuacja może się powtórzyć 
przy innych inwestycjach, na przy-
kład budowlanych. A zatem może 
mieć związek z naszym zadaniem 
związanym z termomodernizacją 
DPS w Szymiszowie. Jeśli do tego 

Rok 2018 przed nami 
i… nie jestem optymistą

mówi starosta Józef Swaczyna

dojdzie – być może będziemy wnio-
skować do marszałka o wydłużenie 
terminu realizacji projektu do 2020 
roku, do czego mamy prawo. Ta 
zwyżka cen to jeden z powodów 
mojego niezbyt optymistycznego 
nastawienia.  Ale nie jedyny.

Drugi wiąże się z planowany-
mi zmianami dotyczącymi samo-
rządów. Mam tu na myśli przede 
wszystkim planowane ich upoli-
tycznienie. Jednomandatowe okręgi 
wyborcze mają zniknąć. Już się nie 
będzie wybierać w gminach Antka 
czy Franka, znanego od lat, tylko 
kogoś z klucza partyjnego. Kogo w 
małych środowiskach to zachęci do  
brania udziału w wyborach? U nas 
nie było list partyjnych, tylko lokal-
ne komitety.

Zmieni się ordynacja wyborcza. 
Jak? Jak będą liczone głosy? Kto to 
wie? Czy ktoś brał udział w jakichś 
konsultacjach i czy one w ogóle 
były?! Po to rządzący zmieniają  or-
dynację wyborczą, żeby mogli rów-
nież zawładnąć samorządami. A ro-

bią to z  nieczystymi intencjami, 
upartyjniając samorządy. 

Tradycyjne krzyżyki na listach  
wyborczych mogą być przekreślone.

Dwie kadencje dla wójtów, bur-
mistrzów, prezydentów i starostów? 
Dobrze! Ale nieco dłuższe – po 6-7 
lat na przykład. I niech będzie rów-
ność – również najwyżej dwie ka-
dencja dla parlamentarzystów: po-
słów i senatorów. Dlaczego tam nikt 
nie chce wprowadzić ograniczeń? I 
od kiedy te dwie kadencje będą obo-
wiązywać? Od 2018 roku. Ale czy to 
będzie data graniczna, czy brane pod 
uwagę będą też kadencje wcześniej-
sze? Czy to poważne  ogóle nie in-
formować ludzi o takich sprawach? 
Przecież my wszyscy wiemy tyle, ile 
dowiemy się z mediów.

Niepokoi mnie również również 
przekreślanie zasadniczej zasady de-
mokracji – trójpodziału władzy.

Nasza gospodarka się rozwija. 
Ale podobnie jest w całej Europie. 
Wiadomo, że za kilka lat nastąpi 
spadek koniunktury. Tymczasem 
kraj się zadłuża, dług wewnętrzny 
już jest kolosalny. Nie tylko państwo 
się zadłuża, ale też zadłużają się 
samorządy i obywatele. Z rozmów 
z inwestorami w SSE w Ujeździe i 
Strzelcach Opolskich wynika, że są 
pod wrażeniem zmian, jakie nastąpi-
ły w Polsce i przyjaznym klimatem 
do inwestowania, ale… już zaczy-
nają odczuwać brak pracowników. 
Firmy będą musiały podnieść płace. 
I tak koło się zamyka, bo jeśli pła-
ce wzrosną także w firmach, które 
wykonują usługi dla samorządów, to 
my to odczujemy na własnej skórze. 
No i jak tu być optymistą?

Zapisała Marta Górka

Każdy, kto przychodzi załatwić 
swoją sprawę związaną z rejestracją 
pojazdów musi się liczyć z tym, że 
albo się uda mu to zrobić, albo nie. 
To prawdziwa loteria. Dziś, 12 grud-
nia, był lepszy dzień. Poniedziałek, 
11 grudnia, był koszmarny. Normal-
nie rejestracja pojazdu trwa około 20 

CEPiK to ciągle loteria
minut, ale właśnie wczoraj, po cierp-
liwym półtoragodzinnym czekaniu, 
jeden z mieszkańców powiatu strze-
leckiego, zaklął jak szewc i wyszedł.

- Puszczają nerwy klientom, ale 
pracownicy naszego Wydziału Ko-
munikacji też są na skraju wyczer-
pania psychicznego – przyznaje wi-
cestarosta Janusz Żyłka. – Dla nich 
próba zrejestrowania samochodu 
to też loteria. Nie wiedzą, czy po-
myślne przeprowadzenie wszystkich 
czynności nie zakończy się pojawie-
niem się w systemie informacji, że 
wystąpił jakiś błąd. I czy naprawie-
nie jednego, o czym system infor-
muje, nie spowoduje powstania ko-
lejnych trzech czy czterech błędów, 
które system CEPiK skrupulatnie 
odnotowuje. Tak się dzieje nie tyl-
ko w naszym urzędzie. Gdzieś tam 
wezwano policję, bo awanturujący 
się klient stał się bardzo agresywny. 
Gdzie indziej – z tego samego po-

Skąd ta zmiana?
- Od 1 stycznia zmieni się forma 

organizacji transportu publiczne-
go – odpowiedzialnym za transport 
publiczny będzie Związek, a nie jak 
dotychczas PKS. Oznacza to, że w 
przyszłym roku o zakresie realizo-
wanej siatki połączeń autobusowych 
i częstotliwość kursów decydować 
będą Członkowie Związku Powia-
towo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”, 
czyli Powiat i Gminy Powiatu Strze-
leckiego  - mówi Jacek Król, prezes 
PKS S.A. w Strzelcach Opolskich.

-  Pierwsi w Polsce - jako Zwią-
zek Powiatowo-Gminny „JEDŹ Z 
NAMI” - ruszamy z transportem 
publicznym, który ma być  nastawio-
ny na spełnienie oczekiwań miesz-
kańców, a nie celów biznesowych. 
Gminy lub samorząd powiatowy 
jako członkowie Związku „JEDŹ Z 
NAMI” będą organizować transport 
publiczny na swoim terenie, a strze-
lecki PKS jest jedynie operatorem. 
Oznacza to, że to samorządy zadecy-
dują, którędy autobusy będą kurso-
wać i czy nie pominą najmniejszego 
czy bardzo oddalonego od głównych 
dróg sołectwa. Już nie będzie mowy 
o tym, że ze względów ekonomicz-
nych nie opłaca się uruchomić jakie-
goś połączenia, bo korzysta z niego 
zaledwie kilka osób. Ewentualną 
stratę pokryją samorządy. „Bliżej 
ludzi” – to naczelne hasło. Jest po-
trzeba – będziemy jeździć. 

Konsultacje w gminach już się 
zakończyły. Dużo zmian wprowa-
dzono do proponowanej sieci po-
łączeń?

Najwięcej po uzgodnieniach z 
sołectwami zgłosiła Leśnica, która 
wprowadzić chce połączenia mię-

Pierwszego stycznia 2018 obudzimy się w naszym powiecie w nowej rze-
czywistości. Transportowej przynajmniej. Będzie więcej linii autobuso-
wych w naszym powiecie. Więcej połączeń. Przystanki pojawią się też w 
tych sołectwach, które dotychczas połączeń autobusowych nie miały. A 
dojazd na przykład do urzędu czy lekarza wymagał proszenia zmotory-
zowanych sąsiadów o pomoc. Koniec z tym: wszyscy przesiadamy się do 
autobusów! 

dzy dwoma powiatami – naszym 
i kędzierzyńsko-kozielskim przez 
Raszową, Łąki Kozielskie do Ci-
sowej. Sporo zmian zaproponowa-
ły też Ujazd, Izbicko i Zawadzkie. 
Potrzeby były różne: uruchomienie 
nowych połączeń, rozszerzenie do-
tychczasowych tras, wprowadzenie 
nowych przystanków.

Czyli od 1 stycznia przyszłego 
roku obowiązują nowe rozkłady i 
nowe trasy autobusów?

Wprowadzamy nowe rozwiąza-
nia od 1 stycznia, ale to będzie pro-
ces, który trochę potrwa. Już teraz 
trwają prace nad przygotowanie no-
wych linii. Musimy jeszcze przejść 
przez sprawy formalne, czyli uzgod-
nienia zmian w rozkładach jazdy i 
otrzymać zgody od odpowiednich 
urzędów w zależności od tego gdzie 
biegnie dana linia. To na pewno zaj-
mie trochę czasu. Na osiągnięcie 
stanu idealnego trzeba czasu. Siatka 
połączeń zapewne będzie jeszcze 
modyfikowana. To cały plus: miesz-
kańcy będą mogli zgłaszać swoje 
uwagi do gmin, a gminy do Związ-
ku. Jak mówiłem, transport publicz-
ny oznacza „bliżej mieszkańców”. 

Przesiądziemy się też do no-
wych autobusów?

Umowa na realizację unijnego 
projektu „Poprawa jakości powie-
trza w Subregionie Kędzierzyńsko-
-Strzeleckim - Etap II”, dzięki które-
mu zostaną kupione nowe autobusy, 
niskoemisyjne i przynajmniej w czę-
ści niskopodłogowe jeszcze nie zo-
stała podpisana, ale zapewne stanie 
się to wkrótce. I w przyszłym roku 
rzeczywiście będziemy korzystać z 
nowych pojazdów.

Marta Górka

Transport autobusowy
- wreszcie dla ludzi

wodu – zatrudniono ochronę. A to 
nie jest wina pracowników wydzia-
łów komunikacji, którzy nie mają 
żadnego wpływu na wprowadzony 
miesiąc temu przez Ministerstwo 
Cyfryzacji nieprzetestowany sy-
stem. W pierwszych dniach nie było 
problemów z rejestracją nowych po-
jazdów. Dziś są. I oto przychodzi do 
mnie przedsiębiorca, który nie może 
zarejestrować samochodu, którym 
zarabia na życie. To jest chore! To 
gorsze niż grypa, bo wiadomo, że po 
jakimś czasie nastąpi wyzdrowienie. 
My – a dotyczy to wydziałów ko-
munikacji w całej Polsce – nie mo-
żemy powiedzieć, kiedy sytuacja się 
zmieni na lepsze. Nie wiemy tego. 
I chyba nie wie tego nikt. Możemy 
tylko informować, że są utrudnienia 
i możemy, choć to nie nasza wina, 
przepraszać. Póki co CEPiK to lote-
ria czy jak kto woli „Centralna Ewi-
dencja Pomyłek”.

mg

Czasowe zmiany w organiza-
cji ruchu w związku z remontem 
drogi wojewódzkiej DW 901 w m. 
Kielcza

Od 23.11.2017 o godz. 8:00 zo-
stała wprowadzona czasowa zmiana 
w organizacji ruchu w związku z 

remontem drogi wojewódzkiej DW 
901 w m. Kielcza zatwierdzona pro-
jektem pod nr DIG-8022.381.2017.
AS z dn. 16.11.2017.

Zmiana będzie polegała na cał-
kowitym zamknięciu odcinka drogi 
wojewódzkiej o długości 3,5 km na 
odcinku od ul. Polnej w m. Kielcza 

do granicy województwa. Przed-
miotowe zamknięcie potrwa do 
22.12.2017 r., po tym terminie droga 
zostanie otwarta i dopuszczona do 
ruchu. Ponowne zamknięcie jest pla-
nowane wiosną 2018 r. Mieszkańcy 
m. Kielcza będą mieli możliwość 
dojazdu do swoich posesji ul. Polną.

Zmiany ruchu w Kielczy
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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

ADMINISTRATOR/KA KADŁUB -  wykształcenie średnie, - dobra znajomość MsOffice
SPRZEDAŻY  -  dobra organizacja pracy
  -  min. 1 rok doświadczenie na podobnym stanowisku
  -  mile widziana znajomość j.niemieckiego, j.angielskiego
SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie średnie w zakresie logistki lub wyższe
PRACOWNIK BIUROWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie / licencjat / wyższe techniczne lub
- TECHNOLOG   ekonomiczne - obsługa komputera, urządzeń biurowych,
  -  umiejętność czytania rysunku technicznego
  -  mile widziane doświadczenie
  -  bardzo dobra znajomość j. niemieckiego, dobra 
   znajomość j. angielskiego
ASYSTENT/KA ZARZĄDU ZAWADZKIE -  wykształcenie wyższe 
  -  dobra znajomość j.niemieckiego w mowie i piśmie, do-

datkowym atutem będzie znajomość j.angielskiego
  -  komunikatywność, profesjonalizm, samodzielność
KASJER / SPRZEDAWCA IZBICKO -  wykształcenie zawodowe / średnie, - książeczka zdrowia
KASJER / SPRZEDAWCA LEŚNICA -  książeczka sanepidowska
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE
– DORADCA KLIENTA
KELNER/KA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
POMOC KUCHENNA  -  mile widziane doświadczenie
KUCHARZ /KUCHARKA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe, - doświadczenie
KUCHARZ STANISZCZE WIELKIE
PIEKARZ KADŁUB -  możliwość przyuczenia
STRAŻNIK  STRZELCE OPOLSKIE -  doświadczenie
- PRACOWNIK OCHRONY
SPAWACZ MIG - MAG ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  znajomość rysunku tech., - uprawnienia spawacza
ŚLUSARZ IZBICKO -  umiejętność pracy w zespole
  -  praca na podobnym stanowisku
POMOCNIK LAKIERNIKA BORYCZ -  wykształcenie zawodowe, - chęci do pracy
MECHANIK SAMOCHODÓW STRZELCE OPOLSKIE -  doświadczenie min. 3 lata
OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH
STOLARZ / POMOCNIK STANISZCZE WIELKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe 
STOLARZA  -  mile widziane doświadczenie
MAGAZYNOWY - SUWNICOWY ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie lub zawodowe
  -  mile widziane uprawnienia suwnicowego
PRACOWNIK MAGAZYNU KADŁUB -  wykształcenie min. średnie
  -  znajomość obsługi komputera, - samodzielność
  -  prawo jazdy kat. B
  -  mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
PRACOWNIK PRODUKCJI ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  uczciwość, - systematyczność, - pracowitość
KONSERWATOR BUDYNKU GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACZKA LEŚNICA
ROBOTNIK DROGOWY KROŚNICA/  
/BRUKARZ WG ZLECEŃ 
SPRZĄTACZKA OBIEKTU OLSZOWA
POMOCNIK ELEKTRYKA KOLONOWSKIE -  wykształcenie zawodowe

Policja przypomina... 
Wszystko zależy od Ciebie...

Święta to czas zakupów, wyjazdów czy rodzinnych spotkań przy wigilijnym stole. 
W gorączce przygotowań nie zapominajmy o bezpieczeństwie swoim i bliskich. 
Bądźmy czujni i ostrożni - czas przedświątecznych zakupów, to niestety czas żniw 
dla kieszonkowców! Z kolei planując rodzinny wyjazd pamiętajmy o zabezpiecze-
niu mieszkania - włamywacze nie świętują! By uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, 
wystarczy przestrzegać kilku zasad.

Bądźmy czujni i ostrożni - przedświąteczny czas to żniwa 
dla kieszonkowców!

1.   Pieniądze w torebce rozdziel i schowaj w różne miejsca. W miarę możliwości nie 
zabieraj na zakupy większej ilości gotówki, zbędnych kart kredytowych i doku-
mentów.

2.  Torebkę zamykaj i noś z przodu. Nie odstawiaj jej płacąc w kasie, pakując zakupy 
lub przymierzając ubrania w sklepie. Złodziejowi wystarczy chwila nieuwagi.

3.   Nie pokazuj innym zawartości portfela płacąc za zakupy.
4.  Nie prowokuj złodzieja strojem i biżuterią. Kieszonkowcy często wcześniej ob-

serwują swoje ofiary. Zwracają uwagę przede wszystkim na osoby dobrze ubrane i 
wyglądające na zamożne.

5.  Złodzieje często sami tworzą tzw. sztuczny tłok, by ułatwić sobie kradzież. Działa-
ją najchętniej w galeriach handlowych, dworcach, targowiskach itp.

6.  Podróżując środkami komunikacji masowej nie siadaj w pustych przedziałach. W 
czasie podróży staraj się nie zasypiać. Pilnuj bagażu.

7.  Nie noś kluczy do mieszkania razem z dokumentami, w których jest podany twój 
adres zamieszkania. W razie ich kradzieży złodziej może też okraść twoje miesz-
kanie.

Planując świąteczny wyjazd pamiętajmy o zabezpieczeniu mieszkania 
- włamywacze nie świętują!

1.   Dobrze pozamykaj wszystkie drzwi i okna.
2.  Poproś sąsiadów o czujność i zwrócenie uwagi na nasze mieszkanie, a w czasie 

nieobecności o zapalanie wieczorem światła, zabieranie poczty, odgarnianie śniegu 
itp.

3.  Nie zostawiaj w mieszkaniu większej gotówki i przedmiotów wartościowych. Rze-
czy wartościowe można zdeponować w banku lub sfotografować, spisać numery 
fabryczne, oznakować - wtedy, w razie kradzieży, ułatwi to ich odnalezienie.

4.  Jeśli po powrocie okaże się, że doszło do włamania niczego nie ruszajmy i natych-
miast zadzwońmy na Policję.

Zakupy w sieci
1.  Kupując przez internet kieruj się ograniczonym zaufaniem do sprzedającego i 

sprawdź jego rzetelność.
2.  Używaj do zakupów tylko komputera domowego i zachowuj całą korespondencję 

ze sprzedawcą. W razie oszustwa pozwoli to Policji szybko go ująć.
3.  Przy płaceniu kartą kredytową zwracaj uwagę czy połączenie internetowe jest 

bezpieczne. Na dole strony powinien pojawić się symbol zamkniętej kłódki, a na 
końcu adresu –  "https". Najbezpieczniej jest zamówić towar z opcją płatności przy 
odbiorze.

4.  Otrzymując ofertę e-mailem nie korzystaj z linków, na stronę sklepu wejdź wpi-
sując adres w oknie przeglądarki. Można w ten sposób uniknąć stron podszywają-
cych się pod legalnie działające sklepy.

5.  Jeśli, pomimo zachowania zasad ostrożności, dostaniesz zamiast zamówionego 
produktu puste pudełko, natychmiast zadzwoń na Policję. Wtedy zapisana kore-
spondencja i przesłana przez oszusta paczka będą stanowiły dowód przestępstwa.

Przygotowując się do podróży zróbmy 
wszystko, by była ona bezpieczna!

1.  Kieruj się rozsądkiem i przestrzegaj przepisów ruchu drogowego.
2.  Bezwzględnie pamiętaj o zapiętych pasach i fotelikach dla najmłodszych.
3.  Jeśli nie wymieniłeś jeszcze opon na zimowe, zrób to koniecznie.
4.  Nie siadaj za kierownicą po spożyciu alkoholu, nawet w małych ilościach.
5.  Parkuj w miejscach dobrze oświetlonych i widocznych, a bagażu nie pozostawiaj 

na siedzeniach.

    Strzelce Opolskie, dn. 23.11.2017r.

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

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2017 poz. 1496 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 
1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257),

z a w i a d a m i a m, 

że dnia 07 listopada 2017r., na wniosek Zarządu Powiatu Strzeleckiego - 47-
100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2, działającego przez pełnomocnika - Pa-
nią Agnieszkę Niedźwiedź, reprezentującą Biuro Rachunkowo-Projektowe "GRO-
SIK", Otmice, ul. Kopernika 7, 47-180 Izbicko, zostało wszczęte postępowanie w 
sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 
rozbudowa drogi, poprzez budowę chodnika, w ciągu drogi powiatowej nr 
1842 O Piotrówka - Osiek, w m. Łaziska, ul. Strzelecka, w liniach rozgrani-
czających teren inwestycji, stanowiących pas drogowy, na działkach z obrębu 
ewidencyjnego Łaziska, jednostka ewidencyjna Jemielnica, a.m.1, o następu-
jących nr ewid.:
-  258/6 -  działka powiatowa drogowa,
-  215/1 - (działka nr 215/1 o pow. 0,0067 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po 

podziale działki nr 215 na działki o nr. 215/1 i 215/2; działka nr 215/2 o pow. 
0,7111 ha pozostaje we władaniu dotychczasowych właścicieli).

Z dniem zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, bądź 
jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwo-
leniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozu-
mieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
W terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia można w Starostwie Po-
wiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. 
Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212, (w godzinach pn. 7.30÷17.00, wt.-czw. 
7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00), zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy.

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 24 listopada 2017 r. do 15 grudnia 
2017 r.

W projekcie bierze udział 630 ucz-
niów czterech szkół: Technikum w 
Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, 
Technikum i Liceum Ogólnokształcące-
go w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Zawadzkiem oraz Liceum Ogólno-
kształcącego w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Strzelcach Opolskich. 

Aktualnie w szkołach prowadzone 
są już zajęcia takie jak: 

Wsparcie na starcie – zajęcia wy-
równawcze polegające na wsparciu ucz-
niów w przygotowaniu do matury na 
poziomie podstawowym i rozszerzonym 
z matematyki, geografii, fizyki, biologii 
i chemii.

Zajęcia z kompetencji kluczowych 
– kursy językowe z języka angielskiego, 
niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskie-
go.

TIK – TAK – zajęcia komputerowe 
obejmujące podstawową wiedzę i umie-
jętności poruszania się po programach 
powszechnie używanych na rynku pracy. 
Zajęcia obejmują kurs ECDL z wykorzy-
staniem nauczania na podstawie e-lear-
ningu, zajęcia z multimedialnych technik 
rejestracji dźwięku i obrazów oraz dodat-
kowe zajęcia z wykorzystaniem nowo-
czesnych technik informatycznych.

Wiem więcej – mogę więcej

Powiat Strzelecki jest w trakcie realizacji projektu pn. „Wiem więcej – mogę więcej” w ramach Poddziałania 9.1.1 
Wsparcie kształcenia ogólnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współ-
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Podejmujemy inicjatywę – organi-
zujemy samych siebie – w ramach zajęć 
prowadzone będą inicjatywy tematyczne: 
biuro podróży, gazetka szkolna, chór, or-
ganizacja eventów, występów oraz wy-
cieczek.

Z przyrodą za pan brat – w ra-
mach zadania realizowane będą zajęcia 
matematyczno-przyrodnicze z wykorzy-
staniem technik eksperymentu z fizyki, 
chemii oraz zajęcia BIOS.  

UPS! – Uczniowska Pracownia 
Sukcesu – w ramach zadania funkcjono-
wać będzie międzyszkolne biuro kariery, 
w ramach którego organizowane będą 
treningi grupowe i indywidualne porady 
edukacyjno-zawodowe.

Projekt będzie realizowany do 
czerwca 2019 roku. Całkowita wartość 
projektu wynosi 1.637.616,00 zł.

Uczniowie w ZSP w Zawadzkiem biorący udział  w projekcie
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Od 16 lat z dwiema przerwami Koło 
DFK wraz z Publiczną Szkołą Podstawo-
wą w Błotnicy Strzeleckiej realizuje ten 
„flagowy” projekt, który w 2012 roku, 
spośród ponad 400 projektów kultural-
nych, wyróżniony został nagrodą „DFK 
Kulturpreis 2012”.

Przez tak długi okres formuła kon-
kursu nie tylko się nie wyczerpała, 
wręcz przeciwnie,  w miarę zdobywania 
doświadczeń w kolejnych latach, projekt 
ulegał wzbogaceniu oraz poszerzeniu, np. 
o dekoracje bożonarodzeniowe. 

W roku bieżącym wprowadzono ko-
lejną nowość. W celu stworzenia lepszych 
warunków prezentacji szkół, których ucz-
niowie nie uczęszczają do szkół muzycz-
nych, dla oceny poszczególnych utworów 
wprowadzono dwie oddzielne kategorie:
•	 wykonanie kolęd z akompaniamen-

tem z płyty lub innego nośnika, 
•	 wykonanie kolęd z akompaniamen-

tem instrumentów muzycznych.
Rozszerzyliśmy także grupę wieko-

wą, ponieważ oprócz uczniów klas I-VI, 
jak było dotychczas, zaprosiliśmy uczniów 
klas VII i klasy II i III gimnazjum.

Główne cele projektu to: 
-  integracja młodzieży uczącej się 

języka niemieckiego,
-  popularyzacja i pogłębienie znajomo-

ści języka niemieckiego z położeniem 
nacisku na znajomość kolęd i tradycji 
bożonarodzeniowych,

-  rozwijanie zainteresowań młodzieży 
kulturą państw niemieckojęzycznych,

-  stworzenie uczniom możliwości za-
prezentowania ich talentów muzycz-
nych, plastycznych i technicznych,

-  wzajemna współpraca trzech pokoleń,
-  odkrywanie na nowo dawnej kul-

tury bożonarodzeniowej na Śląsku, 
zwłaszcza na terenach gmin: Strzelce 
Opolskie, Toszek, Ujazd i Jemielnica.
Osiągnięcie tych celów nie byłoby 

możliwe bez ogromnego zaangażowania, 
wcześniej pani mgr Edyty Malecko - au-
torki formuły oraz tytułu projektu, a w 
obecnej edycji pani mgr Anny Gołdyn 
i pana mgra Sebastiana Piwka, nowych 
nauczycieli języka niemieckiego PSP w 
Błotnicy Strzeleckiej oraz jak zawsze 
rodziców, dziadków i uczniów, przy 
wydatnym wsparciu i osobistej pomocy 
dyrektora szkoły pani mgr Agnieszki 
Sobczyk. 

Oprócz wspomnianych celów projekt 
traktujemy jako wprowadzenie uczestni-
ków konkursu oraz zaproszonych gości do 
świąt Bożego Narodzenia.

Środki finansowe, niezbędne do reali-
zacji projektu, zorganizowało miejscowe 
Koło Mniejszości Niemieckiej. Projekty 

P O D    P A T R O N A T E M    S T A R O S T Y   
Konkurs Kolęd w Języku Niemieckim

i wnioski opracował Sekretarz Zarządu 
Koła DFK – pan Henryk Juretko.

Jak w latach poprzednich, tak również 
i tym razem skorzystaliśmy z gościnności 
państwa Gabrieli i Jana Patołów, którzy 
nieodpłatnie użyczają nam sali w Restau-
racji „U Jana” w Warmątowicach oraz w 
inny sposób udzielają nam pomocy .

XIII edycja projektu „Es Weihnach-
tet” objęta została Patronatem Hono-
rowym oraz wsparta  finansowo przez: 
Konsulat Republiki Federalnej Niemiec 
w Opolu, Powiat Strzelecki, Burmistrza 
Strzelec Opolskich, Burmistrza Toszka, 
Burmistrza Ujazdu,Wójta Gminy Je-
mielnica.

Wsparcie finansowe i rzeczowe otrzy-
maliśmy także od Rady Rodziców przy 
Publicznej Szkole Podstawowej w Błotni-
cy Strzeleckiej, firmy Technika Grzewcza i 
Sanitarna INSTAL-MNOCHY, sołtysa wsi 
Warmątowice pani Krystyny Kocur, firmy 
budowlanej „PRO-MAX” Rajmund Kała 
oraz indywidualnie od rodziców naszych 
uczniów.

Wszystkim sponsorom oraz dar-
czyńcom składamy najserdeczniejsze 
podziękowania. 

W I części konkursu  - pieśni bożo-
narodzeniowe - wzięło udział 17 szkół re-
prezentowanych przez 168 wykonawców:
-  klasy I-III – 57 uczestników,                     
-  klasy IV-VI - 72 uczestników,
 a w klasie VII i II, III gimnazjum - 39 

osób.
W II części – prace plastyczne – 

wzięło udział 18 szkół podstawowych, 
gdzie swoje wielopokoleniowe prace 
wystawiło 95 uczniów w kategoriach: 
wieńce adwentowe, kalendarze adwento-
we, lampiony roratne, stroiki świąteczne, 
szopki bożonarodzeniowe.

Uczestników oceniały dwie komisje 
konkursowe: 
	jury konkursu pieśni bożonarodze-

niowe - przewodniczył  Janusz Żyłka 
– Wicestarosta Strzelecki, muzyk 
i artysta. Członkami komisji byli: 
Jadwiga Lizon – nauczyciel muzyki 
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 
1 w Strzelcach Opolskich i dyrygent 
szkolnego chóru oraz Antoni Sklebic 
– dyrygent orkiestry dętej i organista 
w kościele parafialnym w Jemielnicy; 

	jury konkursu prace plastyczne 
– przewodniczyła Barbara Kawale-
rowicz – nauczyciel języka niemie-
ckiego i zajęć artystycznych. Człon-
kami tej komisji były: Beata Frank 
– nauczyciel plastyki w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Suchej; El-
żbieta Geisler – nauczyciel plastyki 
w Publicznej Szkole Podstawowej w 

Błotnicy Strzeleckiej. 
Jury konkursu pieśni bożonarodzenio-

we - wyłoniło następujących laureatów:
-  w kategorii klas I-III szkół podstawo-

wych z akompaniamentem z płyty lub 
innego nośnika:

•	 I miejsce - uczniowie klasy III w 
składzie: Maciej Proksa, Maria Pie-
chota, Daria Nocoń, Michał Duda, 
Marta Skowronek, Jakub Skowro-
nek, Martyna Wujec, Dawid Ploch z 
Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Suchej, kolęda „Still, still, still…” 
- nauczyciel przygotowujący Kata-
rzyna Wujec, 

•	 II miejsce - uczennice klasy I w skła-
dzie: Julia Malon, Tamara Cichoń, 
Beata Anioł, Maja Czaja, Blanka 
Bachta, Oliwia Knapik, Wiktoria 
Knapik, Bernadette Knisky z Publicz-
nej  Szkoły Podstawowej w Błotnicy 
Strzeleckiej, kolęda „Kling Glöck-
chen”  - nauczyciel przygotowujący 
Sebastian Piwek,

•	 III miejsce - Hanna Strzałek i Julia 
Zych z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Strzelcach Opolskich, 
kolęda „Alle Jahre wieder”- nauczy-
ciel przygotowujący Agata Duczmal-
-Waz;

-  w kategorii klas I-III szkół podstawo-
wych z akompaniamentem instrumen-
talnym:

•	 I miejsce  - zespół w składzie: Lena 
Zwior, Nikodem Jaksik, Paulina Jaru-
szowic, Tymoteusz Jaksik, Antonina 
Powrósło, Weronika Oblonczek, De-
nis Widera  ze Szkoły  Podstawowej 
w Kotulinie, kolęda „Unser Lie-
blingsweihnachtslied” - nauczyciele 
przygotowujący Klaudia  Radziej i 
Małgorzata Powrósło;

-  w kategorii klas IV-VI szkół podsta-
wowych z akompaniamentem z płyty 
lub innego nośnika:

•	 I miejsce - zespół w składzie: Emilia 
Sczodrok, Natalia Ludwig, Dawid 
Nagło z Publicznej  Szkoły Podsta-
wowej w Piotrówce, kolęda „Einer 
findet euer Haus” - nauczyciel przy-
gotowujący Joanna Szłapa-Maczurek,

•	 II miejsce - Julia Koloch z Pub-
l icznej  Szkoły Podstawowej                                         
w Suchej, kolęda „Macht die Türen 
auf” - nauczyciel przygotowujący 
Anna Majewska,

•	 III miejsce - uczennice klasy V w 
składzie: Martyna Kuczera, Oliwia 
Baron, Agnieszka Watoła, Beata 
Koziołek, Wiktoria Spyra, Wiktoria 
Marzok, Julia Kociuba, Julia Koźlik 
z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Błotnicy Strzeleckiej,  kolęda 
„Wenn die Weihnachtsglocken läu-
ten” - nauczyciel przygotowujący 
Anna Gołdyn;

-  w kategorii klas IV-VI szkół pod-
stawowych z akompaniamentem 
instrumentalnym:

•	 I miejsce - zespół w składzie: Julia 
Szewczyk, Karolina Walczak, Emilia 
Pallus, Kinga Krupa, Szymon Jarzyń-
ski, Kamila Krzysztyniak, Aleksandra 
Pieruch, Agata Powrósło, Kaja Mir-
kowska ze Szkoły Podstawowej w 
Kotulinie, kolęda „Stille Nacht” w 
opracowaniu autorskim - nauczyciele 
przygotowujący: Barbara Walczak i 
Małgorzata Powrósło,

•	 II miejsce  - zespół w składzie: Jacek 
Bajorek, Julia Kaczmarczyk, Magda-
lena Wojdyła, Michalina Tausznik, 
Natalia Pieter, Malwina Cała z Pub-
licznej Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Strzelcach Opolskich, kolęda „Leise 
rieselt” - nauczyciel przygotowujący 
Sebastian Piwek,

•	 III miejsce - zespół w składzie: 
Martyna Jaworek, Natalia Mandziej, 
Oliwer Filak, Magdalena Zarzecka, 
Wanessa Pietrzyk, Simona Czem-
pik, Adrianna   Kulik ze Szkoły 
Podstawowej w Pniowie, kolęda 
„Leise rieselt”  - nauczyciele przy-
gotowujący: Justyna Kandora i Iwona 
Ewertowska-Mener;

-  w kategorii klas VII szkół podsta-
wowych i klasy II i III gimnazjum z 
akompaniamentem z płyty lub innego 
nośnika:

•	 I miejsce  - Katarzyna Grzywocz z 
Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Ujeździe, kolęda „O du fröhliche””  
- nauczyciel przygotowujący Anna 
Suchan,

•	 II miejsce - Iwona Kondziela z Pub-
licznej Szkoły Podstawowej nr 4                               
w Strzelcach Opolskich, kolęda 
„Leise rieselt”  - nauczyciel przygo-
towujący Joanna Gołąb,

•	 III miejsce  - Agata Szewczyk ze 
Szkoły Podstawowej w Kotulinie, 
kolęda „Leise rieselt”  - nauczyciele 
przygotowujący: Barbara Walczak i 
Małgorzata Powrósło;

-  w kategorii klas VII szkół podsta-
wowych i klasy II i III gimnazjum z 
akompaniamentem instrumentalnym:

•	 I miejsce - Julia Warzecha i Ar-
nold Kocurek z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Ujeździe, kolęda 
„Hier kommt der Weihnachtsmann”  
- nauczyciel przygotowujący Anna 
Suchan,

•	 II miejsce - Julia Roter, Laura 
Bogdoł, Marzena Tarlińska z Pub-
licznej Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Strzelcach Opolskich, kolęda „Stille 
Nacht”  - nauczyciel przygotowujący 
Sebastian Piwek,

•	 III miejsce - Katarzyna Muszkiet i 
Natalia Kozioł z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Piotrówce, kolęda 
„Heilige Nacht, in der Herr geboren”  
- nauczyciel przygotowujący Joanna 
Szłapa-Maczurek.
Jury konkursu prace plastyczne - wy-

łoniła następujących laureatów:
-  w kategorii - wieniec adwentowy: 
•	 I miejsce - Anna Jontza z Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 7 w Strzel-
cach Opolskich,

•	 II miejsce - Emil Gala z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Suchej,

•	 III miejsce - Lena Matuszek z  
Publicznej Szkoły Podstawowej                                          
w Sieroniowicach;

-  w kategorii - kalendarz adwentowy: 
•	 I miejsce - Lena Karpińska z Publicz-

nej Szkoły Podstawowej w Błotnicy 
Strzeleckiej,

•	 II miejsce - Paulina Jaruszowic ze  
Szkoły Podstawowej w Kotulinie,

•	 III miejsce - Bartosz Kalisz z Pub-
licznej  Szkoły Podstawowej w 
Jaryszowie;

-  w kategorii - lampion: 
•	 I miejsce - Dawid Miketczak z 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7                                
w Strzelcach Opolskich,

•	 II miejsce - Adam Gris i Dawid 
Widera z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej                         w Jaryszowie,

•	 III miejsce - Marcel Białas z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Olszowej;

-  w kategorii - stroik świąteczny: 
•	 I miejsce  - Emilia Kolenda z Publicz-

nej Szkoły Podstawowej w Olszowej,
•	 II miejsce - Paweł Krupski z Publicz-

nej Szkoły Podstawowej w Błotnicy 
Strzeleckiej,

•	 III miejsce - Grzegorz Kapica z 
Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Suchej,

-  w kategorii - szopka bożonarodzenio-
wa:

•	 I miejsce - Nikodem Jaksik ze Szkoły 
Podstawowej w Kotulinie,

•	 II miejsce - Michał Pientka i Rafał 
Pientka z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Strzelcach Opolskich, 

•	 III miejsce - Agata Daniel z Pub-
licznej Szkoły Podstawowej w Pio-
trówce.

Każdy uczestnik konkursu bez wzglę-
du na zajęte miejsce otrzymał dyplom 
za udział i drobny upominek, natomiast 
nauczyciele przygotowujący uczniów 
do konkursu muzycznego   -podzięko-
wania. Organizatorzy zadbali również o 
poczęstunek dla młodych artystów i ich 
opiekunów w formie ciast upieczonych 
przez mamy uczniów Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Błotnicy Strzeleckiej oraz 
herbatę i kawę. 

Pod ogromnym wrażeniem zarówno 
wysokiego poziomu muzycznego jak                                    
i plastycznego uczestników była pani 
konsul Sabine Haake, która w krótkim 
przemówieniu pogratulowała młodym 
artystom. Podziękowała również orga-
nizatorom tego przedsięwzięcia za  ich 
ogromną pracę przy organizacji i prze-
prowadzeniu konkursu.

Nauczycielom, którzy tak pięknie 
przygotowali uczestników do konkursu, 
serdecznie dziękujemy i zapraszamy 
za rok.

Organizatorzy

8 grudnia 2017 r. odbył się już po raz trzynasty Międzywoje-
wódzki Konkurs Kolęd w Języku Niemieckim „Es Weihnachtet”. 

Dziewiątego grudnia br. o godzinie 
15.30 w Stołówce Spółdzielni Socjal-
nej w Strzelcach opolskich odbyła się 
impreza kulturalna „Mikołajki 2017", 
zorganizowana przez  Stowarzyszenie  
Rodzin i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej „Ognik”. Stowarzy-
szenie istnieje od 1996 roku i udziela 
wsparcia osobom niepełnosprawnym z 
terenu gminy i powiatu strzeleckiego. 
Członkami Stowarzyszenia są osoby w 
różnym wieku oraz rodzaju i stopniu nie-
pełnosprawności. 

„Mikołajki 2017”
„Mikołajki 2017" są imprezą cy-

kliczną, której celem jest integracja spo-
łeczna niepełnosprawnych w ich miejscu 
zamieszkania. W zabawie wzięło udział 
ok.100 osób. W bieżącym roku impreza 
została objęta patronatem Starosty Strze-
leckiego. Impreza rozpoczęła się oficjal-
nym przywitaniem gości przez panią 
Prezes Danutę Szpyrkę. Podczas zabawy, 
prowadzonej przez zespół muzyczny 
„Suskie Skowronki”, uczestnicy mogli 
zaprezentować swoje talenty i na chwi-
lę zapomnieć o niepełnosprawności. W 

trakcie imprezy był przewidziany słodki 
poczęstunek. Podopieczni Stowarzysze-
nia otrzymali paczki mikołajkowe. Cał-
kowity koszt imprezy wyniósł ok. 6000 
zł, w tym koszt jednej paczki 75 zł.

Przy realizacji zadania, Stowarzy-
szenie wsparli wolontariusze z Publicz-
nego Gimnazjum Nr 1 oraz sponsorzy. 
Dzięki wsparciu osób zaangażowanych 
w zorganizowanie imprezy, na twarzach 
naszych podopiecznych pojawił się 
uśmiech i radość.
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S T R Z E L E C K I E G O

Regionalny mityng pływacki Olim-
piad Specjalnych Polska - Opolskie pod 
honorowym patronatem Starosty Strze-
leckiego i Burmistrza Strzelec Opolskich 
odbył się 22 listopada br.

Miejsce zawodów to CRWiS w 
Strzelcach Opolskich. Organizatorem 
były Olimpiady Specjalne Polska - Opol-
skie i Klub „Delfinek” Kadłub współor-
ganizatorem Zespół Szkół Specjalnych 
w Kadłubie i Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w Kadłubie. Wo-
lontariat zawodów to uczniowie CKZiU 
w Strzelcach Op, Uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego i PG 4 w Strzel-
cach Op. zrzeszeni w WOPR Strzelce 
Op. Sponsorzy mityngu Opolski oddział 
PFRON, Bank Spółdzielczy w Leśnicy, 
Agencja Ubezpieczeniowa Tomasz No-
wakowski, Piekarnia Osiedlowa Rafał 
Domeredzki i Galeria „Merlot” Łukasz 
Tomczyk. W zawodach udział brało 
60 zawodników z 11 klubów Olimpiad 
Specjalnych województwa opolskiego 
(Iskra Opole, Dinozaury Opole, Pante-
ry Czarnowąsy, Kubuś Nysa, Żbik Kup, 
Nieustraszeni Strzelce Opolskie, Leśne 
Skrzaty Zawadzkie, Filip Zawadzkie, 
Krzyś Kędzierzyn Koźle, Karlusy Leśni-
ca i Delfinek Kadłub). Startowali oni w 9 
konkurencjach i sztafecie 4x25 metrów. 
Wojewódzkie zawody są eliminacja-
mi do zawodów ogólnopolskich a te do 
Światowych Igrzysk Olimpiad Specjal-
nych. Ogólnopolskie Letnie Igrzyska 
Olimpiad Specjalnych na które zostanie 

Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych

po tych zawodach reprezentacja woje-
wództwa opolskiego odbędą się 9-12 
czerwca 2018 w Katowicach, Chorzowie 
i Mikołowie. 

Olimpiady Specjalne zostały stwo-
rzone w przekonaniu, że osoby z nie-
pełnosprawnością intelektualną, potrafią 
przy odpowiedniej zachęcie i instrukcji 
trenować, cieszyć się i czerpać korzyści z 
uczestnictwa w sportach indywidualnych 
i zespołowych dostosowanych, jeśli to 
niezbędne, do ich potrzeb i możliwości.

Mottem każdego zawodnika Olim-
piad Specjalnych są słowa przysięgi 
olimpijskiej wypowiadane w trak-
cie ceremonii otwarcia zawodów 
sportowych:

Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli 
nie będę mógł zwyciężyć, niech 
będę dzielny w swym wysiłku.

Rozpoczęcie działalności ru-
chu Special Olympics w USA i 
Kanadzie przypada na  rok 1963. 
Dziedziczka znanej fortuny, Pani 
Eunice Kennedy Shriver przygo-
towała i przeprowadziła pierwsze 
półkolonie sportowe dla osób z 
upośledzeniem umysłowym.

I Międzynarodowe Letnie 
Igrzyska Olimpiad Specjal-
nych zorganizowano pięć lat 
później, w 1968 roku w Chica-
go. Udział wzięło aż 1000 zawod-

ników. Od tego czasu systematycznie 
odbywają się kolejne imprezy rangi świa-
towej. W 1983 roku do międzynarodowej 
rywalizacji  dołączyła reprezentacja  z 
Polski.

Światowe Zimowe Igrzyska Special 
Olympics po raz pierwszy zostały prze-
prowadzone w 1977 roku w Colorado. 
Igrzyska letnie i zimowe odbywają się 
w cyklu 4 letnim, naprzemiennie co 2 
lata letnie i zimowe. Polska reprezenta-
cja wystąpiła w Światowych Zimowych 
Igrzyskach Special Olympics pierwszy 
raz  w 1985 roku.

Za nami kolejna edycja bożonarodzeniowego konkursu plastycznego w Powiato-
wym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. W tym roku motywem przewodnim 
była Choinka bożonarodzeniowa. Jak co roku odzew był ogromny, spłynęło bowiem 
260 niepowtarzalnych prac! Przeróżnej barwy i techniki: od choinek wykonanych z 
guzików, przez plastelinowe, szydełkowe, szyszkowe, drewniane, wykonane z zakrętek 
od butelek czy z płatków kosmetycznych, z papieru, ryżu czy makaronu… Truizmem 
jest mówienie, że jury miało w obliczu takiego zbioru trudny wybór. Ale w istocie tak 
było. Po długich i pełnych emocji obradach wyłoniono jednak laureatów, którymi w 
poszczególnych kategoriach zostali:

260 choinek na konkurs!

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczest-
nikom konkursu za ich wkład pracy i zaangażowanie. Wszystkie prace można do 15 stycznia 
2018 r. oglądać na wystawie w Regionalnej Izbie Tradycji Powiatowego Centrum Kultury  
w Strzelcach Opolskich. Serdecznie dziękujemy też sponsorom, którzy ufundowali 
nagrody dla uczestników, a są nimi Szkoła Tańca Linestudio oraz Kancelaria Prawnicza 
Radców Prawnych S.C.  Arkadiusz Wytrwał, Waldemar Piontek, Piotr Szyndzielorz.

Joanna Popów-Bogdoł

•  Dzieci przedszkolne oraz ucznio-
wie kl. 1-3: 
I miejsce – Magdalena Szeremet 
II miejsce – Agata Kurek 
III miejsce – Tomasz Cena 
Wyróżnienia: Bartosz Brzeszcz, 
Lena Baksik, Karolina Żyłka, Fau-
styna Gabor;

•  Uczniowie klas 4-7 szkół podsta-
wowych: 
I miejsce – Dawid Schreiber 

II miejsce – Milena Malorny 
III miejsce – Amalia Kindel

•  Uczniowie gimnazjum oraz mło-
dzież ponadgimnazjalna: 
I miejsce – Martyna Głodowicz 
II miejsce – Paulina Kośmider 
III miejsce – Julia Friedrich

•  Dorośli:  
I miejsce – Marzena Gruszka 
II miejsce – Danuta Szydłowska 
III miejsce – Monika PaździorPrzegląd kronik strażackich

Powiatowy Przegląd Kronik Strażackich to impreza odbywająca się już od wielu lat. Tegoroczne podsumowanie nastąpiło 8 grudnia 
br. w Powiatowych Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, a wszyscy kronikarze zostali uhonorowani upominkami. To dzięki 
osobom dokumentującym pracę jednostek OSP pamięć o ich dokonaniach trwa przez pokolenia.

Już po raz XX zorganizowaliśmy dla 
naszych członków Mikołajkowy Turniej 
Karate (3 grudnia br.), w którym rywali-
zowało 97 zawodników w wieku od 3,5 
do 14 lat z naszych klubowych sekcji 
z miejscowości Dobrodzień, Ozimek, 
Strzelce Opolskie i Zawadzkie. Roze-
grano 22 konkurencje, w tym 8 kata, 8 
sprawnościowych i 6 kumite na fanto-
mach. Sportowa rywalizacja trwała 2 
godziny, po czym nastąpiła część oficjal-
na. Serdecznie przywitano wszystkich 
zebranych, a swoją obecnością turniej 
zaszczycili: burmistrz Zawadzkiego Ma-
riusz Stachowski, przewodniczący RM 
w Zawadzkiem Stanisław Kiełek, 

zastępca burmistrza Dobrodzienia 
Marek Witek, Członek Zarządu Powiatu 
Strzeleckiego Kazimierz Kubal,  Radny 
Sejmiku Woj. Opolskiego Zdzisław Sie-
wiera oraz przedstawiciele firm sponsor-
skich. Po przywitaniu zaproszonych go-
ści i prezentacji sekcji Prezes Zbigniew 
Sworeń przedstawił podsumowanie roku 
2016 i w imieniu zarządu klubu podzię-
kował Elżbiecie Zajdel,  która zakoń-
czyła karierę zawodniczą. Następnie 
Kazimierz Kubal, w imieniu Starosty 
Strzeleckiego, wręczył puchar najmłod-
szemu uczestnikowi,  został nim 3,5-letni 
Oscar Foryś.  Burmistrz Zawadzkiego z 
okazji jubileuszu XX-lecia organizacji 

XX Mikołajkowy Klubowy 
Turniej Karate – Zawadzkie

tego turnieju wręczył list gratulacyjny i 
przekazał wszystkim uczestnikom dwie 
torby słodyczy oraz gadżety odblaskowe. 
Firma ORLAND ufundowała dla zawod-
ników kadry polary reprezentacyjne. 

Następnie odbyła się dekoracja  
najlepszych zawodników w poszczegól-
nych konkurencjach, na których czekały 
nagrody w postaci pucharów, medali i 
dyplomów. Na zakończenie „Święty Mi-
kołaj”, który przybył na tą uroczystość 
docenił trud wszystkich uczestników i 
wręczył im słodkie upominki. 

Serdeczności za wsparcie i pomoc 
organizacyjną kierujemy do: Gminy 
Zawadzkie i GOSiT Zawadzkie, Spółki 
„Technodrew” Polska, Restauracji Zie-
lona Oberża, Banku Spółdzielczego w 
Zawadzkiem, Drukarni Sil-Veg-Druk, 
Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK, 
Firmy RING, Firmy ORLAND,  Pani 
doktor Mirosławy Zajdel, Pana Mariusza 
Łapot, FHU DAN BUSHIDO Agniesz-
ka Dubiel oraz PALM ELECTRONIC 
z Ozimka. Również bardzo serdeczne i 
gorąco dziękujemy starszym członkom, 
trenerom i rodzicom, którzy przyczynili 
się do sprawnego przeprowadzenia za-
wodów oraz  instytucjom, firmom i oso-
bom fizycznym, którzy współpracowali z 
klubem w roku 2017. 
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Poradnia Laktacyjna

Zaprasza Mamy, które mieszkają, uczą 
się, lub pracują w powiecie strzeleckim 
oraz kędzierzyńsko - kozielskim. Pacjentki 
przyjmuje Certyfikowany Doradca Lakta-
cyjny.

Poradnia działa w pokoju 047, na 
parterze Szpitala w godzinach popołudnio-
wych, w poniedziałki i czwartki.

Prosimy o wcześniejsze ustalenie ter-
minu wizyty pod numerem 77 40 70 101 
lub osobiście, w rejestracji w holu Szpitala 
w godzinach 07.30 - 14.30, od poniedziałku 
do piątku.

W poradni laktacyjnej otrzymasz 
pomoc gdy:
•  Nie jesteś pewna czy karmisz prawid-

łowo oraz czy dziecko dobrze przybie-
ra na wadze.

•  Masz kłopoty z przystawianiem dzie-
cka do piersi.

•  Dziecko nie chce ssać piersi.
•  Masz bolesne brodawki.
•  Masz nawał pokarmu i potrzebujesz 

wskazówek jak postępować.
•  Masz zastój pokarmu.

Szkoła Rodzenia 

Zaprasza Panie w ciąży.
Zajęcia prowadzone są przez położne i 

lekarzy Szpitala. Dodatkowo przez fizjote-
rapeutę i psychologa.

Zajęcia odbywają się 
• w Powiatowym Centrum Kultu-

ry ul. Dworcowa 23 w Strzelcach 
Opolskich, od godziny 16.00, w 
każdy czwartek. 

• w sali ćwiczeń w Kędzierzynie -Koź-
lu, w Domu Kultury “CHEMIK”, ul. 
9 Maja 6, od godziny 16.00, w każdą 
środę.
Zajęcia z fizjoterapeutą odbywają się 

w piątek w Gabinecie Fizjoterapii Reha-
bilitacji OLMED, ul. Portowa 70, w Kę-
dzierzynie - Koźlu.

Uczestnictwo nie wymaga wcześniej-
szej rejestracji.

Tematyka zajęć w Szkole Rodzenia 
będzie obejmowała następujące zagad-
nienia:
1.  Ciąża:
•  zmiany zachodzące w organizmie ko-

biety
•  zasady prawidłowego odżywiania
•  wpływ środków psychoaktywnych
2. Poród:
•  zwiastuny zbliżającego się porodu
•  przebieg porodu
•  czynna postawa podczas porodu
•  sposoby radzenia sobie z bólem
3.  Karmienie piersią:
•  zalety, praktyczne aspekty karmienia 

piersią
•  problemy okresu laktacji oraz sposoby 

radzenia sobie z nimi
4.  Gimnastyka:
•  ogólnie usprawniające ćwiczenia
•  techniki relaksacyjne
•  ćwiczenia przygotowujące do porodu
5.  Wybrane zagadnienia psycho-

logiczne dotyczące okresu ciąży  
i połogu.

6.  Pielęgnacja noworodka.
7.  Problemy zdrowotne w okresie no-

worodkowym.
8.  Powrót płodności po porodzie, anty-

koncepcja w okresie laktacji.

Rehabilitacja kobiet 
po porodzie

Zapraszamy Panie do 6 miesiąca po 
porodzie, które mieszkają, uczą się lub pra-
cują w powiecie strzeleckim oraz kędzie-
rzyńsko – kozielskim.

Zajęcia prowadzi doświadczony fizjo-
terapeuta.

Zajęcia rehabilitacyjne odbywają 
się w:
•  Powiatowym Centrum Kultury, ul. 

Dworcowa 23, w Strzelcach Opol-
skich, co drugi czwartek

•  Gabinecie Fizjoterapii Rehabilitacji 
OLMED, ul. Portowa 70, w Kędzie-
rzynie – Koźlu, co drugi piątek
Udział w zajęciach nie wymaga 

wcześniejszej rejestracji.
Stosując odpowiednie ćwiczenia po 

porodzie unikniesz następujących dole-
gliwości:
•  nietrzymania moczu
•  zaparć
•  hemoroidów
•  bólu podczas współżycia seksualnego
•  bólu kręgosłupa

Nie będziesz musiała używać wkładek 
higienicznych, np. przy bieganiu, oraz su-
plementów diety.

Jakie ćwiczenia proponujemy?
•  rozluźniające mięśnie, które wpływają 

na układ moczowy, płciowy, pokarmo-
wy, na miednicę, głowę, barki, nogi

•  wzmacniające pośladki, brzuch i roz-
ciągające plecy

Poradnia Pediatryczna

Zaprasza rodziców z dziećmi w wieku 
6-8 tygodni, którzy mieszkają w powiecie 
strzeleckim oraz kędzierzyńsko-kozielskim.

Dzieci przyjmują doświadczeni lekarze 
pediatrzy i neonatolodzy.

Poradnia działa w pokoju 047, na par-
terze Szpitala w godzinach 11.00 - 14.00, od 
poniedziałku do piątku.

Prosimy o wcześniejsze ustalenie ter-
minu wizyty pod numerem 77 40 70 101 

Zaprasza Panie w ciąży poniżej 35 roku 
życia, które mieszkają, uczą się lub pracują 
w powiecie strzeleckim oraz kędzierzyń-
sko- kozielskim.

Wizyty muszą się odbyć pomiędzy 
12-13, a następnie 18-22 tygodniem ciąży.
Dwa tygodnie przed pierwszą wizytą należy 
wykonać testy biochemiczne w szpitalnym 
laboratorium.

Poradnia działa w pokoju 227, na II 
piętrze Szpitala, w godzinach popołudnio-
wych, w piątki.

Badania wykonuje lekarz z certyfikata-
mi PTG (sekcja USG) i FMF.

Prosimy o wcześniejsze ustalenie ter-
minu wizyty pod numerem 77 40 70 101 
lub osobiście, w rejestracji w holu Szpitala 
w godzinach 07.30 - 14.30, od poniedziałku 
do piątku.

Laboratorium działa od poniedziałku 
do czwartku w godz. 07.30 - 09.00.
• Diagnostyką prenatalną nazywamy 

badania, które przeprowadzamy we 
wczesnych etapach ciąży w celu wy-
krycia wad genetycznych i rozwojo-
wych płodu, oraz efektywniejszego 
leczenia płodu i noworodka niezwłocz-
nie po urodzeniu.

• Techniki diagnostyki prenatalnej mogą 
być inwazyjne lub nieinwazyjne.

• Oferujemy badania nieinwazyjne dla 
kobiet w wieku poniżej 35 lat, to jest 
dwa badania USG z oceną wielu mar-
kerów wad genetycznych oraz testy 
biochemiczne podwójne oparte na po-
miarach stężenia PAPP-A oraz wolne-
go beta-hCG we krwi matki.

• Pierwsze badanie USG musi się odbyć 
pomiędzy 12 – 13 tygodniem ciąży, 
przy czym testy biochemiczne nale-
ży wykonać 2 tygodnie wcześniej w 
szpitalnym laboratorium, w dniach od 
poniedziałku do czwartku w godzinach 
07.30 - 09.00. Na wizycie uzyskane 
dane analizowane będą komputerowo 
w celu oceny ryzyka choroby płodu – 
wykluczenie Zespołu Downa, Edwar-
dsa oraz Patau. Dodatkowo oceniana 
będzie budowa płodu.

• Drugie badanie USG odbędzie się po-
między 18 a 22 tygodniem ciąży.

•  Wtedy ocenione będą wszystkie narzą-
dy płodu.

Poradnia Badań 
Prenatalnych

•  Masz zapalenie piersi.
•  Masz wrażenie, że karmienie trwa zbyt 

długo lub karmienia są zbyt częste.
•  Wydaje Ci się, że masz za mało pokar-

mu.
•  Dokarmiasz dziecko mlekiem modyfi-

kowanym i chciałabyś karmić wyłącz-
nie piersią.

•  Przyjmujesz leki i chcesz skonsultować 
ich bezpieczeństwo w trakcie laktacji.

•  Potrzebujesz informacji na temat właś-
ciwego odżywiania w okresie karmie-
nia piersią.

•  Chcesz wrócić do pracy i utrzymać lak-
tację.
Na wizytę należy zgłosić się z dzieckiem, 

o ile to możliwe, w porze karmienia.
Prosimy zabrać ze sobą dwie pieluszki 

tetrowe. Pierwsze spotkanie będzie trwało 
około godziny.

Nauczymy Cię prawidłowych nawy-
ków:
• jak prawidłowo stać, chodzić, siadać, 

siedzieć i wstawać
Na ćwiczenia możesz przyjść z dzie-

ckiem. Ćwiczenia trwają około jednej go-
dziny.

Informację o następnych terminach 
organizowanych zajęć uzyskasz
•  w Szpitalu w Strzelcach Opolskich pod 

numerem 77 40 70 101, lub osobiście, 
w rejestracji w holu Szpitala w godzi-
nach 07.30 – 14.30, od poniedziałku do 
piątku

•  w Powiatowym Centrum Kultury w 
Strzelcach Opolskich pod numerem 77 
412 30 13, lub osobiście w Dziale Pro-
mocji w godzinach 08.00 – 16.00, od 
poniedziałku do piątku

•  w Gabinecie Fizjoterapii Rehabilitacji 
OLMED w Kędzierzynie – Koźlu, pod 
nr 509-919-296 w godzinach 09:00 - 
15:00, od poniedziałku do piątku.

Rozszerzona opieka
położnych środowiskowych

Skierowana do kobiet po porodzie do 6 
miesiąca życia dziecka, lub kobiet do 20 ty-
godnia ciąży, które mieszkają, uczą się lub 
pracują w powiecie strzeleckim lub kędzie-
rzyńsko - kozielskim 

Uzupełniamy wizyty położnych z NFZ. 
Oprócz standardowych 4 wizyt oferujemy 
ok. 6 dodatkowych, a w przypadku ciąży 
mnogiej nawet 60 wizyt dodatkowych.

Terminy ustalane są indywidualnie z 
położnymi oddziału położniczego. 

Dla kogo skierowana jest rozszerzo-
na opieka położnej środowiskowej?
• dla każdej kobiety, w każdym wieku, 

niezależnie od pochodzenia, sytuacji 
rodzinnej, statusu materialnego i wy-
kształcenia, które mieszkają, uczą się 
lub pracują w powiecie strzeleckim lub 
kędzierzyńsko - kozielskim:

- do 6 miesiąca życia dziecka
- do 20 tygodnia ciąży
Uzupełniamy standardowe wizyty położ-
nych z NFZ. Oprócz standardowych 4 wizyt 
oferujemy około 6 dodatkowych.
Jaka jest rola położnej w przypadku ko-
biet po porodzie?
• położna pokaże rodzicom (szczególnie 

tym, którzy zostali nimi po raz pierw-
szy), jak przewijać, karmić, kąpać i 
pielęgnować dziecko,

• położna w czasie wizyty oceni:
- stan skóry dziecka, sprawdzi, czy nie 

ma odparzeń ,
- stan obkurczającej się macicy,
- stan piersi,
- stan blizny pooperacyjnej i rany krocza 

oraz odchody,
• położna odpowie na wszelkie pytania 

dotyczące połogu, życia seksualnego 
po porodzie, życia rodzinnego,

• położna udzieli rad na nurtujące prob-
lemy,

• położna udzieli wsparcia w życiu co-
dziennym i codziennych obowiązkach.
Przed wizytą przygotuj sobie pytania, 

które chciałabyś zadać położnej, aby jak 
najwięcej się dowiedzieć.

Jaka jest rola położnej środowisko-
wej w przypadku kobiet w ciąży?
• położna poprzez edukację przygoto-

wuje kobietę do porodu,
• położna uczy, w jaki sposób dbać o sie-

bie i swoje ciało w okresie ciąży,
• położna edukuje i zachęca kobiety do 

wykonania wszystkich potrzebnych 
badań.
Podsumujmy:

• przygotujemy Cię do roli matki,

• zapewnimy pomoc w opiece nad no-
worodkiem,

• doradzimy, jak poprawić komfort życia 
z małym dzieckiem,

• wspólnie rozwiążemy Twoje problemy 
związane z macierzyństwem,

• pomożemy Ci w uzyskaniu fachowej 
pomocy w szpitalu,

• możemy zrealizować ok. 6 wizyt. 
Opieka ma charakter :

- mobilny,
- bezpłatny,
- odbędzie się w dogodnym dla Ciebie 

czasie, ustalonym wspólnie z położną.
W szczególności skorzystaj z naszego 

doświadczenia w przypadku ciąży mno-
giej, wtedy możliwych jest nawet 60 na-
szych wizyt.

Koordynowama opieka
nad kobietą w ciąży

Zachęcamy Panie na każdym etapie ciąży 
do skorzystania ze świadczeń poradni gineko-
logiczno – położniczej oraz oddziału gineko-
logiczno – położniczego, w ramach koordyno-
wanej opieki nad kobietą w ciąży.

Po zakończonej opiece można nas ocenić, 
wypełniając stosowną ankietę. 

W związku z tym, że Szpital jest zobowią-
zany do składania sprawozdań do NFZ, doty-
czących indywidualnych deklaracji pacjentek, 
które korzystają ze świadczeń położniczo – gi-
nekologicznych, prosimy o podpisywanie sto-
sownych deklaracji.

Prosimy o podpisanie deklaracji w szpi-
talnej poradni ginekologiczno – położniczej 
lub takiej, która współpracuje ze Szpitalem.

Wykaz poradni znajduje się w Rejestracji 
w holu (tel. 77/40 70 101) oraz na stronie inter-
netowej Szpitala.

Jeżeli Pacjentka korzystała z wizyt w in-
nej poradni, deklarację musi podpisać przed 
samym porodem na oddziale położniczym.

Tylko w ten sposób Szpital będzie mógł 
spełnić wymóg wobec NFZ.
1.  Szpital Powiatowy w Strzelcach Opol-

skich realizuje świadczenia koordyno-
wanej opieki nad kobietą w ciąży, zwane 
KOC.

2.  Gwarantujemy, że świadczenia na od-
dziale ginekologiczno – położniczym 
i w poradni ginekologiczno – położni-
czej Szpitala, a także innych poradniach 
ginekologiczno – położniczych, które 
współpracują ze Szpitalem, realizowane 
są zgodnie z zasadami dobrej praktyki 
medycznej oraz standardami i warunkami 
określonymi w przepisach prawa. Porody 
odbywają się na sali wyposażonej w nie-
zbędny sprzęt medyczny i wannę porodo-
wą.

3.  Każda pacjentka w ciąży będzie objęta 
skoordynowaną opieką w okresie ciąży i 
porodu, sprawowaną przez jeden zespół 
lekarzy i położnych w poradniach i od-
dziale ginekologiczno – położniczym, i 
może skorzystać:

• ze świadczeń z zakresu poradnictwa 
ambulatoryjnego w szpitalu, takich jak: 
porady diabetologa, endokrynologa, kar-
diologa i innych,

• z konsultacji kardiologicznych,
• z wizyty u stomatologa,
• z całodobowego kontaktu telefonicznego,
• z planu opieki przedporodowej i planu 

porodu przez nią stworzonego, który bę-
dzie odpowiednio modyfikowany do sytu-
acji zdrowotnej w trakcie opieki,

• z konsultacji anestezjologicznej przed 
porodem, w celu uzyskania pomocy w 
wyborze metody radzenia sobie z bólem 
porodowym, niefarmakologicznie i far-
makologicznie.

4.  Dodatkowo oferujemy wsparcie, spra-
wowane przez ten sam zespół lekarzy i 
położnych, dzięki realizacji przez Szpital 
programu unijnego „W trosce o zdrowie 
matki i dziecka”.

Są to:
•  badania prenatalne
•  szkoła rodzenia
•  poradnia laktacyjna
•  rozszerzona opieka położnej środowisko-

wej do 6 miesiąca życia dziecka
•  poradnia pediatryczna diagnozująca roz-

wój dziecka, w tym: instruktaż rehabili-
tacji, porady dietetyka i psychologa dla 
dziecka do lat 2

•  rehabilitacja po porodzie
 Szczegółowe informacje o programie 

znajdują się na stronie internetowej Szpi-
tala, w Punkcie wsparcia w Rejestracji w 
holu pod numerem tel. 77/40 70 101, na 
ulotkach, w poradniach i na oddziałach 
Szpitala.

5.  Po zakończonej opiece, kobieta ocenia 
jakość sprawowanej opieki.

6.  Można przystąpić do KOC na każdym 
etapie ciąży.
Jeżeli nie podpisywałaś deklaracji o sko-

rzystaniu z KOC na etapie ciąży to, zgłaszając 
się do porodu do naszego Szpitala, zostaniesz 
poproszona o podpisanie stosownej deklaracji. 
Jest to konieczne w celu rozliczenia się Szpita-
la z NFZ za Twój poród. 

Pomimo, że nie korzystałaś z KOC na eta-
pie ciąży to i tak będziesz miała zapewnione 
bardzo dobre warunki porodu, a także prze-
każemy Ci informacje o sposobach radzenia 
sobie z bólem porodowym oraz zaproponuje-
my wsparcie w poradni laktacyjnej, poradni 
pediatrycznej, lub w formie rehabilitacji po 
porodzie.

lub osobiście, w rejestracji w holu Szpitala 
w godzinach 07.30 - 14.30, od poniedziałku 
do piątku.

W poradni pediatrycznej wykonamy 
u Twojego dziecka:
•  ocenę wg skali Brazeltona - dzieci w 

wieku 6-8 tydzień życia
•  ocenę metodą Prechtla - dzieci w wieku 

około 3 miesiąca życia
•  ocenę innymi metodami

Główną techniką w proponowanych 
metodach jest obserwacja. Metody są niein-
wazyjne, bezbolesne.

Czemu służyć mają powyższe oceny?
•  obserwacja pozwala stwierdzić lekkie 

odchylenia od prawidłowych wzorców 
ruchowych

•  wcześnie będzie można rozpocząć za-
biegi stymulujące rozwój dziecka

•  obserwacja pozwala formułować wnio-
ski dotyczące ewentualnego stopnia 
porażenia mózgowego
Co zaproponujemy po pierwszej wi-

zycie?
Kolejne wizyty ustalane będą indywi-

dualnie, w zależności od potrzeb. Lekarz 
może zalecić Twojemu dziecku:
•  rehabilitację w ramach NFZ 
 (Szpital może zwrócić część kosztów 

dojazdu)
•  instruktaż rehabilitacji (obowiązuje re-

jestracja jak do poradni)
•  wizytę u dietetyka
•  wizytę u logopedy
•  wizytę u psychologa

Jakie korzyści osiągniesz, zgłaszając 
się do poradni?
•  zrozumiesz emocje i zachowania  swo-

jego dziecka
•  zbadasz pozytywne i negatywne reak-

cje swojego maluszka
•  będziesz umiała rozpoznać, czy dzie-

cko prawidłowo się rozwija
•  wzmocnisz więź pomiędzy Tobą i 

Twoim dzieckiem
•  otrzymasz fachowe wskazówki i po-

moc, aby Twoje dziecko jak najlepiej 
się rozwijało
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Kończą się roboty na dro-
gach powiatowych związane z 
realizacją inwestycji zaplano-
wanych na rok bieżący. Takim 
zadaniem jest budowa chodni-
ka w ciągu drogi powiatowej
ul. Jemielnickiej w Suchej, któ-
ra jest realizowana przez Powiat 
wraz z dofi nansowaniem Gminy 
Strzelce Opolskie.  

Samorządy zabezpieczyły na 
ten cel po 100 tys. zł. W dniu 15 li-
stopada br. został przeprowadzony 
końcowy odbiór zadania, które po-
legało na budowie nowego chodnika 
na odcinku długości 294,25 m, bu-

dowie ścieku przykrawężnikowego 
oraz odwodnienia drogi. W związku 
z faktem, że po przetargu pozostały 
oszczędności fi nansowe na tym za-
daniu, Zarząd Powiatu Strzeleckiego 
zdecydował o zleceniu pozostałych 
robót, które były objęte projektem 
technicznym w ramach tzw. zamó-
wienia uzupełniającego. Odebrany 
nowy chodnik już cieszy i służy 
mieszkańcom, natomiast aktualnie 
wykonywane prace pozwolą na wy-
konanie budowy chodnika na całej 
długości ulicy Jemielnickiej w Su-
chej i zakończenie inwestycji jesz-
cze w tym roku.

Nowy chodnik w Suchej

Tę informację mieszkańcy Kolonowskiego przyjmą na pewno z zadowo-
leniem: zgodnie z planem w listopadzie br. zakończyła się, trwająca od maja 
br. inwestycja pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 z obiektem mo-
stowym w miejscowości Kolonowskie”. Most na Bziniczce powstał całkiem 
nowy – w miejscu rozebranego wcześniej. 

Koniec prac na drodze 
wojewódzkiej 

w Kolonowskiem
W dniu 18.11.br. w Strzeleckim 

Ośrodku  Kultury Koło Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków świę-
towało 25-lecie swojej działalności. 
Uroczystość była  połączona z obcho-
dami Światowego Dnia Cukrzycy.

Światowy Dzień Walki z Cuk-
rzycą został ustanowiony przez 
Międzynarodową Organizację Dia-
betologiczną w 1991r. w 70 rocznicę 
odkrywcy insuliny Frederica Bantin-
ga /z odkryciem insuliny cukrzyca 
stała się z choroby śmiertelnej cho-
robą przewlekłą/. 

 W 2006r. Zgromadzenie Ogólne 
ONZ ogłosiło Rezolucję Na Rzecz 
Walki Z Cukrzycą ustanawiając 14 
listopada Światowym Dniem Cuk-
rzycy Narodów Zjednoczonych. 
Uznano za konieczne zwiększenie 
wysiłków w celu promowania i po-
prawy zdrowia, a także zapewnienia 
lepszej dostępności do leczenia i 
edukacji diabetologicznej.

Cukrzyca jest chorobą trudną w 
leczeniu, kosztowną, prowadzącą do 
rozwoju powikłań w obrębie całego 
organizmu, ale co najważniejsze jest 
chorobą na którą mamy wpływ po-
przez stosowanie diety, odpowiedni 
wysiłek fi zyczny oraz stosowanie 
leków i przestrzeganie zaleceń le-
karzy.

Koło Polskiego stowarzyszenia 
Diabetyków w Strzelcach Opolskich 
założone zostało w 1992 r. z inicja-
tywy dr. Sławomira Tubka oraz Bog-
dana Zaleskiego, który został wybra-
ny pierwszym prezesem Koła.

Uroczyste spotkanie z okazji 
25-cio lecia Koła odbyło się pod Ho-
norowym  Patronatem Starosty Po-
wiatu Strzeleckiego oraz Burmistrza 
Strzelec Opolskich. Było okazją do 
uhonorowania działaczy Koła oraz 
osób i instytucji przyjaznych nasze-
mu stowarzyszeniu Odznaczeniami 
„Za Zasługi Dla Polskiego Stowa-
rzyszenia Diabetyków” oraz dyplo-
mami Zarządu Głównego Polskiego 

Stowarzyszenia Diabetyków.  Pre-
lekcję na temat nowoczesnego le-
czenia cukrzycy wygłosił przyjazny 
naszemu stowarzyszeniu diabetolog 
dr n.med. Andrzej Wittek, który za-
inicjował powstanie Poradni Diabe-
tologicznej w Strzelcach Opolskich 
a obecnie pracuje w województwie 
śląskim. 

Część artystyczną zapewnił 
dynamicznym występem zespół 
taneczny Klik, a poczęstunek dla 
uczestników uroczystości został zor-
ganizowany przez uczniów Techni-
kum Gastronomicznego CKUiZ w 
Strzelcach Opolskich.

Jubileusz Stowarzyszenia Diabetyków

Dnia 18.11.2017 roku młodzież 
technikum żywienia i usług gastro-
nomicznych   CKZiU w Strzelcach 
Opolskich pod opieką nauczyciela 
gastronomii Małgorzaty Tacicy przy-
gotowała poczęstunek dla Koła Strze-
leckiego Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków. Uroczystość odbywała 
się w Miejskim Domu Kultury w 
Strzelcach Opolskich. Potrawę na go-
rąco i zimne przekąski przygotowali: 
Karol Koprek, Michał Goczoł, Patryk 
Romanowski, Paweł Urbańczyk z 
klasy IV tg; Wiktoria Żaczek, Hanna 
Władyka, Grzegorz Ibrom, Bartosz 
Prymas, Paulina Kimak z klasy III 
tg; oraz Anna Lipok, Wiktoria Bie-
lewicz, Wiktoria Rychlik, Karolina 
Korzeniec, Aneta Sładek, Weronika 
Kimak z klasy II tg.

Poczęstunek na uroczystości obchodów Światowego Dnia Walki z Cuk-
rzycą oraz 25-lecia Strzeleckiego Koła Stowarzyszenia Diabetyków

Z okazji Światowego Dnia 
AIDS, przypadającego 1 grudnia, w 
naszej szkole zorganizowano akcję 
„Czerwona Wstążeczka”.  Uczen-
nica klasy 4 Tgc Małgorzata Lipok 
przygotowała czerwone kokardki, 
by 29.11.2017r. zachęcić młodzież 
do zakupu wstążeczki za symbolicz-
ne 0,50 groszy. Celem, tej cyklicznie 
organizowanej akcji, było pozyska-
nie środków na zakup prezentów dla 
podopiecznych Centrum Admini-
stracyjnego Regionalnych Placówek 
Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej 
w Gliwicach. Dzięki dużemu zaan-
gażowaniu Sandry Smiatek, Anety 
Sładek, Karoliny Korzeniec i Ewy 
Klyta z kl. 2 Tg zebrano 260,68 zł 
Całość przeznaczona zostanie na 
przybory szkolne, pampersy i inne 

Czerwona wstążeczka

produkty potrzebne placówce.
Dziękujemy wszystkim, którzy włą-
czyli się w akcję i wsparli nasz pomysł. 

Zapraszamy do udziału w kolejnej 
„Czerwonej wstążeczce” za rok.

Anna Dalibóg, Anna Mainka 

Ciepłych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia, 

a w Nowym Roku 
- zdrowia, spokojnych dni, 
wiary w lepszą przyszłość 

i wielu radości
wszystkim naszym 

Czytelnikom 
życzy 

redakcja
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Szukamy najlepszych rozwią-
zań - i to zostało docenione presti-
żowym certyfikatem - mówi Wal-
demar Gaida.

- Każdy samorząd w swoich 
działaniach w sferze oświaty jest 
w pewien sposób ograniczony, czy 
to przepisami, czy to finansami, 
ale przecież nie oznacza to, że nie 
można wykraczać poza standardy. 
To właśnie robimy. Staramy się, by 
stale podnosić w naszych szkołach 
jakość kształcenia, co podkreślam 
przy każdej okazji. I mamy tego 
efekty, choćby w postaci najlepszej 
zdawalności matur spośród powia-
tów w makroregionie dolnośląskim 
i opolskim. Podziwiamy sukcesy 
Finlandii, która ponad 40 lat temu, 
stawiając na edukację jako siłę na-
pędową rozwoju gospodarczego, 
stała się prawdziwą potęgą nie tylko 
pod względem ekonomicznym, ale 
i kulturalnym, w ochronie socjalnej 
i ogólnym dobrobycie. Maksyma  
„Inwestycja w ludzi to najlepsza in-

westycja”, którą tam od lat realizuje 
się z powodzeniem, wskazuje, że to 
nie pusty slogan i warto podejmo-
wać wszelkie przedsięwzięcia, które 
służą temu celowi. Na tym skorzy-
stają wszyscy. 

Nasza polityka edukacyjna to 
nie tylko inwestycje w modernizację 
szkół i ich bazy dydaktycznej. To 
także inwestowanie w rozwój kadry 
pedagogicznej i rozwój uczniów. 
Temu służą wszelkie projekty, które 
realizujemy sami, na przykład gran-
ty edukacyjne – zajęcia edukacyjne 
w szkołach przygotowywane przez 
kadrę nauczycielską, czy programy 
współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej. Dzięki tym ostatnim 
nauczyciele uczą się sami, korzy-
stając ze współpracy z kolegami 
z innych państw, podobnie czyni 
młodzież. Nie do przecenienia jest 
możliwość ich zagranicznych prak-
tyk zawodowych czy kontaktów 
mniej formalnych, z rówieśnikami z 
zagranicznych szkół. Dbamy o ucz-

niów zdolnych i szukających dróg 
rozwijania własnych pasji, ale i o 
wyrównywanie szans tych, którzy 
tego potrzebują w zakresie uzupeł-
nienia swojej wiedzy, umiejętności 
czy kształtowania miękkich kompe-
tencji. Wspomnę tu choćby o obec-
nie realizowanym w naszych czte-
rech szkołach ponadgimnazjalnych 
projekcie „Wiem więcej – umiem 
więcej”. To tylko ostatni przykład. 
Podobne programy, i to wiele, rea-
lizowaliśmy w poprzednich latach. 
Jak widać, staramy się korzystać z 
wszelkich możliwości, które stwa-
rzają środki zewnętrzne, jeśli tylko 
się umiejętnie po nie sięgnie. Czyni-
my to od lat - i to z powodzeniem. 
To z kolei pokazuje, że nasza poli-
tyka oświatowa jest długofalowa i 
systemowa. To nie jest jednorazo-
wy zryw, co potwierdza odebrany 
w Krakowie certyfikat. Sukcesem 
było otworzenie klas mundurowych 
o specjalizacji strażackiej, peniten-
cjarnej czy wojskowej, podpisanie 
umów patronackich z policją, strażą 
pożarną czy zakładem karnym oraz 
nowoczesnymi firmami, np. z MU-
BEĄ czy Kronospanem, a także z 
Politechniką Opolską.

Komisja Ekspertów podkreśliła 
przed przyznaniem nam certyfikatu: 
„Oceniany Powiat zaskakuje skalą, 
różnorodnością i wartością mery-
toryczną realizowanych projektów 
edukacyjnych. Zarządzanie lokalną 
przestrzenią edukacyjną jest spójne, 
konsekwentne, przemyślane, ukie-
runkowane na jakość i zapewnienie 
jak najbardziej trwałych rezulta-
tów”.

Marta Górka

Szukamy najlepszych rozwiązań 

Od siedmiu lat funkcjonuje Program „Samorządowy Lider Edukacji”, 
w którym oceniana jest aktywność oświatowa samorządów, a przyznawane 
certyfikaty stanowią wyróżnienie ich dobrych praktyk i wartościowych, inno-
wacyjnych rozwiązań, godnych naśladowania przez inne samorządy. Oceny 
działań samorządów w sferze zarządzania oświatą dokonuje Komisja Eksper-
tów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. 
Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubel-
ski Jana Pawła II). 

W tegorocznej edycji certyfikat zdobył Powiat Strzelecki. Jedyny samo-
rząd na Opolszczyźnie!

Powiat Strzelecki - Samorządowy Lider Edukacji 2017
dok. ze str. 1

29 listopada br. 88 najlepszych 
uczniów z Opolszczyzny otrzy-
mało stypendia Prezesa Rady 
Ministrów i Ministra Edukacji 
Narodowej. Stypendyści odebrali 
dyplomy na uroczystości w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej w Opo-
lu. Wśród nagrodzonych znalazła 
się czwórka uczniów szkół, dla 
których Powiat Strzelecki jest or-
ganem prowadzącym. 

Krzysztof Kraik uczeń II klasy 
Liceum Ogólnokształcącego z Od-
działami Dwujęzycznymi im. Wła-
dysława Broniewskiego w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Strzel-
cach Opolskich

Adam Trojok uczeń III klasy 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Mieszka I w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Zawadzkiem

Amadeusz Strzoda uczeń IV 
klasy Technikum w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem

David Boritzka uczeń III klasy 
Technikum w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w 
Strzelcach Opolskich

Stypendia są przeznaczone dla 
uczniów szczególnie wyróżniają-
cych się, osiągających dobre wyniki 
w nauce oraz wykazujących się do-
datkową aktywnością, działalnością 
społeczną, czy wolontariacką. 

Naszym uczniom serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

Nasi stypendyści 
Prezesa Rady Ministrów

Pamiątkowe zdjęcie z uroczystości wręczenia stypendiów Premiera

Uczniowie ZSP w Zawadzkiem 
języczkiem u wagi w konkursie na 
ogólnopolską Młodzieżową Nagro-
dę Historycznej im. Kazimierza 
Moczarskiego!

W dniach 1-3 grudnia 2017 roku 
w Warszawie odbył się II zjazd Mło-
dzieżowych Klubów Historycznych 
im. Kazimierza Moczarskiego. Klu-
bów w Polsce jest siedem. Działają 
one kolejno: w Zespole Szkół im. 
Ignacego Łukasiewicza w Policach, 
w VI Liceum Ogólnokształcącym 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Jana Kochanowskiego w Radomiu, 
w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Strze-
linie, w Zespole Szkół Technicz-
nych w Suwałkach, w LXIV Liceum 
Ogólnokształcącym im. Stanisława 
Ignacego Witkiewicza w Warszawie, 
w IX Liceum Ogólnokształcącym 
im. Klementyny Hoffmanowej w 
Warszawie oraz  w naszej malutkiej 
szkole w Zawadzkiem.

Zadaniem działających pod 
opieką nauczycieli Klubów jest 
zwiększenie zainteresowania mło-
dzieży najnowszą literaturą histo-
ryczną, która ukazuje się na polskim 
rynku wydawniczym oraz stworze-
nie dla uczniów przestrzeni, w której 
będą mogli rozwijać swoją pasję i 
kształcić umiejętność dyskusji. Ce-
lem dorocznego zjazdu był wybór 
laureata młodzieżowej Nagrody Hi-
storycznej im. Kazimierza Moczar-
skiego. Młodzież wybierała najlep-
szą jej zdaniem książkę historyczną 

spośród 10 pozycji nominowanych 
przez “dorosłe” jury nagrody. Nota-
bene ono też wręcza swoją odrębną 
nagrodę. Do owego jury należą tuzy 
współczesnej, polskiej historiogra-
fii. Przewodniczy mu prof. dr hab. 
Henryk Samsonowicz, a członkami 
są m.in. prof. dr hab. Antoni Dudek,  
prof. dr hab. Daria Nałęcz i  prof. dr 
hab. Andrzej Friszke.

Młodzież wybrała książką roku 
reportaż historyczny Cezarego Łaza-
rewicza,  nagrodzony już tegoroczną 
nagrodą Nike, pt. "Żeby nie było śla-
dów. Sprawa Grzegorza Przemyka". 
Świetna ta pozycja opowiada nie tyl-
ko o tragedii maturzysty z Warsza-
wy i jego matki. Chociaż te aspekty 
pozostają głównym przesłaniem hu-
manistycznym książki. Innym wąt-
kiem są przerażające praktyki Służ-
by Bezpieczeństwa starającej sie 
zatrzeć ślady policyjnego mordu na 
młodym człowieku, który nie chciał 
pokazać dowodu osobistego! W de-
cydującej, drugiej turze głosowania, 
o zwycięstwie cztery głosy przeciw 
trzem, na korzyść Sprawy Grzego-
rza Przemyka, zdecydował głos lice-
alistów i techników z Zawadzkiego.

Poza wyborem książki roku ucz-
niowie spotykają się podczas zjazdu 
na warsztatach z autorami nomi-
nowanych książek, wydawcami i 
dziennikarzami, zwiedzają stolicę, 
jej muzea i dyskutują o ważnych dla 
siebie rzeczach.  Na drugi rok też 
znowu jedziemy.

Arkadiusz Baron

Młodzież zdecydowała
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W dniu 13.12.2017r. odbyło się pod-
pisanie umowy o dofinansowanie 
projektu pn.: „Efektywność energe-
tyczna w budynkach publicznych 
Subregionu Kędzierzyńsko-Strze-
leckiego” w ramach Poddziałania 
3.2.1 Efektywność energetyczna 
w budynkach publicznych Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020. Projekt zawiera inwe-
stycję Powiatu Strzeleckiego pn.: 
„Termomodernizacja budynku fi-
lii DPS Strzelce Opolskie w Szy-
miszowie wraz z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii”. Cał-
kowita wartość projektu wynosi 
24 026 273,89 zł, z czego wartość 
zadania Powiatu Strzeleckiego to 
6 318 283,28 zł, w tym dofinanso-
wanie wynosi 1 271 612,50 zł.

Umowa na termomodernizację DPS 
w Szymiszowie podpisana

W dniu 16. 11.2017 w Młodzie-
żowym Ośrodku Kultury w Opolu 
odbyła się uroczystość podsumo-
wania 10-lecia Konkursu Fotogra-
ficznego „Sam nie palę i innym od-
radzam”. Od 2008 roku młodzież 
szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych w formie fotograficznej 
propagowała modę na niepalenie. 
Nadsyłane prace oceniane były 
przez artystów fotografików, przed-
stawicieli Wojewódzkiej Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej w Opolu 
oraz Młodzieżowego Domu Kultury 
w Opolu.

Młodzież Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w 
Strzelcach Opolskich wielokrotnie 
była nagradzana w tym konkursie. 
Dlatego też w czasie uroczystego 
posumowania organizatorzy doceni-
li zaangażowanie uczniów i wyróż-
nili szkołę. W czasie uroczystości, 
którą zaszczycili Wicemarszałek 
Województwa Opolskiego Roman 
Kolek, Opolski Wicekurator Oświa-
ty Artur Zapała i Państwowy Woje-
wódzki Inspektor Sanitarny Anna 
Matejuk, Dyrektor CKZiU Halina 
Kajstura odebrała podziękowania i  
pamiątkowy dyplom.

Działania profilaktyczne były 
zawsze jednym z najistotniejszych 
działań wychowawczych szkoły. 
Cieszymy się, ze zostały docenione 
nie tylko przez uczniów, ale także 
władze wojewódzkie.

Mirosława Stańczak

Nagroda dla CKZiU w 
Strzelcach Opolskich za 
działania profilaktyczne

Sam nie palę i innym odradzam
Zdjęcia nagrodzone w 2008 r.

Zdjęcia nagrodzone w 2017 r.

Mikołajowe odwiedziny

Mieszkańcy, którzy odwiedzili Starostwo Powiatowe 6 grudnia 
br. otrzymali od Mikołaja (Waldemara Gaidy) pierniczki.

Mikołajowa ekipa (dyrekcja CKZiU) też rozdawała 6 grudnia 
pierniczki w starostwie.

5 grudnia na korytarzu starostwa 
stracił przytomność starszy pan. Bez 
wahania ruszył mu na pomoc jeden 
z mieszkańców naszego powiatu, 
układając go w tzw. bezpiecznej po-
zycji. Chwilę potem wspomógł go 
Krzysztof Mateja.  Ocenili, że ko-
nieczna jest reanimacja. Robili ją na 
zmianę – do przyjazdu pogotowia.  

- Gdyby nie ta akcja – mówili po-
tem ratownicy – byłoby bardzo źle.

Krzysztof Mateja jest 33-letnim 
strażakiem-ochotnikiem, kierowcą 
w OSP Staniszcze Małe.  – Wydaje 
mi się, że ten drugi chłopak także 
jest strażakiem – stwierdził. – Obaj 
zareagowaliśmy instynktownie: 
trzeba pomóc – pomagaj!

Jak przyznaje pan Krzysztof, w 
podjęciu takiej decyzji bardzo po-
mógł mu podstawowy kurs pierwszej 
pomocy. I podkreśla słowo „podsta-
wowy”. Wystarczy, by wiedzieć, co 

Ratowali życie

zrobić w takiej sytuacji,  gdy czyjeś 
życie jest zagrożone. Dlatego też są-
dzi, że drugi młody człowiek, który 
jako pierwszy podjął akcję ratowa-
nia życia, też był strażakiem. 

Sam widział już niejedną śmierć. 
On, jako kierowca OSP, nie tak czę-
sto jak inni druhowie z jego jednost-
ki udzielał pomocy poszkodowanym 
w wypadkach. Akcje raczej obser-
wował z boku. 

Najważniejsze jednak, że nie 
zawahał się w tym dramatycznym 
momencie, kiedy taka pomoc  była 
bezwzględnie potrzebna. Kursy 
pierwszej pomocy powinny być 
obowiązkowe – dla wszystkich. 

Pana, który jako pierw-
szy przystąpił do akcji reani-
macyjnej, bardzo prosimy o 
kontakt z redakcją naszego dwu-
tygodnika – w starostwie pok. 310,  
tel. 77 44 017 13.

Podziękowania za szybkie podjęcie akcji reanimacyjnej wraz z drobnym 
upominkiem przekazał wicestarosta Janusz Żyłka

To nazwisko znają dobrze wszy-
scy czytelnicy naszego dwutygo-
dnika – Justyna Gireń pisze do nas 
od lat. Przede wszystkim o swojej 
szkole i swoich uczniach – dzieciach 
z Zespołu Szkół Specjalnych w Za-
wadzkiem, gdzie pracuje.

Na początku grudnia została 
wyróżniona nagrodą marszałka Wo-
jewództwa Opolskiego dla Animato-
rów i Twórców Kultury. Uroczystą 
galę z okazji wręczenia tych nagród 
zorganizowano 2 grudnia w Teatrze 
Kochanowskiego.  

Justyna Gireń 
nagrodzona!

Pani Justyna Gireń jest opie-
kunką szkolnego zespołu muzyczno 
-rytmicznego „Tęcza”. Jest również 
inicjatorka wielu kulturalnych przed-
sięwzięć w ZSS w Zawadzkiem, 
m.in. spektakli teatralnych, przeglą-
dów artystycznych, plastycznych i 
muzycznych. Jest też organizatorką 
Festiwalu „Pod Gołym Niebem” dla 
uczniów niepełnosprawnych. 

***
Serdecznie gratulujemy i życzy-

my wielu dalszych sukcesów!

Sprostowanie
W poprzednim numerze naszego dwutygodnika w informacji pt. Obóz 

historyczny w Berlinie zabrakło informacji, że po Europie wędrowali ucz-
niowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem.

Serdecznie przepraszamy zarówno uczniów jak i ich opiekuna - Arka-
diusza Barona.

Redakcja
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Dnia 17 listopada Starosta Strze-
lecki Józef Swaczyna brał udział w 
uroczystości przekazania samocho-
dów ratowniczo-gaśniczych jednost-
kom ochotniczym straży pożarnych.

Marszałek województwa opol-
skiego Andrzej Buła, przekazał 
strażakom ochotnikom piętna-
ście nowoczesnych samochodów 
ratowniczo-gaśniczych. Ochotni-
cze Straże Pożarne z województwa 
opolskiego otrzymały 15 nowych 
samochodów, które będą służyć w 
akcjach gaśniczo-ratowniczych. 
Przygotowane są zarówno do walki 
z ogniem, jak i do ratownictwa dro-
gowego. To największe w historii 
jednorazowe doposażenie strażaków 
ochotników w regionie. Zakup był 
możliwy dzięki Regionalnemu Pro-
gramowi Operacyjnemu Wojewódz-
twa Opolskiego. Samochody zaku-
pione w ramach pieniędzy z Unii 
Europejskiej otrzymały OSP z Go-
rzowa Śląskiego, Grobnik, Dąbro-
wy, Leśnicy, Bogacicy, Głogówka, 
Jarnołtówka, Łan, Większyc, Tar-
nowa Opolskiego, Opola-Gosławic, 
Osowca, Lewina Brzeskiego, Lipek 

Nowoczesny samochód 
dla strażaków z Leśnicy

i Łowkowic.  Samochody spełniają 
normę ekologiczną Euro 6, posiada-
ją manualną skrzynię biegów, wycią-
garkę o maksymalnej sile uciągu mi-
nimum 50 kN. Na wyposażeniu jest 
zbiornik wody o pojemności 3000 
litrów wraz ze zbiornikiem środka 
pianotwórczego. Każdy samochód 

dodatkowo wyposażony jest m.in. 
w agregat prądotwórczy, piłę spa-
linową, nóż do pasów bezpieczeń-
stwa, przyrząd do pomiaru stężeń 
wybuchowych tlenku węgla, siarko-
wodoru oraz sprzęt do wytwarzania 
kurtyny wodnej, zestaw ratownictwa 
medycznego. 

Wigilijne polowa-
nia to tradycja polskie-
go łowiectwa. Wielo-
letnia. Z tym, że w Kole 
Łowieckim Jeleń nr 1 
w Strzelcach Opolskich 
już od ładnych paru lat 
tych „wigilijnych polo-
wań” nie organizuje się 
w sam dzień Wigilii, 
ale nieco wcześniej.

- Kontynuujemy 
dawne tradycje i zwy-
czaje – mówi Jan Zu-
bek, członek Zarządu Powiatu Strze-
leckiego i od 15 lat myśliwy. - To nas 
wiąże z poprzednimi pokoleniami 
myśliwych, podobnie jak uroczyste 
polowania św. Huberta. Potwier-
dzam: obrzędowość myśliwska ist-
nieje. Nasz spotkanie przedwigilijne 
też ją ma. To polowanie różni się od 
innych nie tylko atmosferą, niemal 
rodzinną. Zasadą jest, że nie chcemy 
za wszelką cenę pozyskać zwierzy-
ny, ale podtrzymać tę właśnie tra-
dycję -  żeby się w ogóle odbyło. A 
potem dzielimy się opłatkiem, mó-
wimy o tym, jaki to był dla nas rok: 
o tym, co „wyszło”, ile sztuk zwie-
rzyny było, wspominamy kolegów, 
których już nie ma. Po tradycyjnym 
bigosie każdy z nas idzie do swojego 
łowiska, wykłada  pożywienie dla 
zwierząt w paśniku i kawałki opłat-
ka. W tym dniu spotykają się prawie 
wszyscy myśliwi z naszego koła, a 
jest ich 60. Wszyscy życzymy sobie 
w przyszłym roku „połamania” (w 
domyśle strzelby, ale tego słowa się 
nie wypowiada).

- Ale jak to?! Strzelać do zwie-
rząt w przeddzień Narodzenia…

- Nie tylko zabijamy zwierzę-
ta. Także chronimy je i dbamy o 
ich kondycję. Tę wiedzę staram się 
przybliżyć uczniom podczas spotkań 
w szkołach, w których uczestniczę 
od lat. Zawsze też zadaję im pyta-
nie „z czym kojarzy się słowo my-
śliwy”? Tylko raz jedna z nieśmia-
łych dziewczynek odpowiedziała „z 
zabijaniem”. Miała rację. To słowo 
kojarzy się z zabijaniem. Życie musi 
kojarzyć się ze śmiercią, bo tak się 
właśnie kończy. Ale też śmierć ro-
dzi pokorę w stosunku do życia. My 

Wigilijne polowanie 
– nieco wcześniej

zabijamy zwierzynę w lesie (czasem 
także ze względów humanitarnych, 
bo zbyt okrutne byłoby pozostawie-
nie przy życiu ciężko rannego w wy-
padku drogowym zwierzęcia, które 
dowlokło się do lasu), ale przecież 
mięso kupowane w sklepie nie po-
chodzi ze sklepowej półki; z tego 
czasem też warto sobie zdać sprawę.  

- Teraz zaczyna się sanitarny 
odstrzał dzików. 

- Jestem przeciwnikiem strze-
lania do loch z młodymi. I jestem 
zwolennikiem pozostawienia części 
lasu bez ingerencji człowieka, w 
pierwotnym stanie. Już i tak zabra-
liśmy zwierzynie zbyt dużo miejsca 
do życia; nie wie, gdzie się schować. 
Podchodzi pod siedziby człowieka, 
niszczy uprawy. Nasze kolo dzier-
żawi od Lasów Państwowych ok. 10 
tys. hektarów obwodu łowieckiego. 
W tym miejscu warto to podkreślić: 
koło myśliwskie jest nie właścicie-
lem, a tylko dzierżawcą. Za to Lasy 
Państwowe nakładają na koła plany 
odstrzału. Słyszymy stale : plan, 
plan, plan! Jak go nie wykonamy 
– jesteśmy karani. Sami, jako koło 
myśliwskie, też płacimy  - za szkody 
w uprawach rolnych, ok. 70 tysięcy 
złotych na rok. 

- Jakim wobec tego jest Pan 
myśliwym?

- Nie jestem żądny krwi. Ani pa-
zerny na zwierzynę. Duże znaczenie 
ma dla mnie kultura łowiecka i tra-
dycje. Ścisłe związanie gospodarki 
łowieckiej z przyrodą.  Cieszenie się 
lasem. Żyjącym lasem. Najgorzej, 
gdy las jest martwy i żaden listek nie 
zostanie ruszony przez zwierzynę.

Marta Górka
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We wtorek 5 grudnia w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie 
odbył się fi nał XIII Wojewódzkiego Konkursu „Kartek Świątecznych – Bożo-
narodzeniowych Dzieci Specjalnej Troski – Kadłub 2017”. Głównym celem 
konkursu jest  popularyzacja i prezentacja artystycznej twórczości młodzie-
ży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. 
Udział wzięli uczniowie z 12 placówek specjalnych z województwa opol-
skiego:

Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie, Zespołu Szkół Specjalnych w 
Brzegu, Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Głogówku, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowaw-
czego w Kluczborku, Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce, Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie, Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Prudniku, Zespołu Placówek Edukacyjnych w 
Dobrodzieniu, Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy, Zespołu Szkół 
Specjalnych w Krapkowicach, Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kad-
łubie.

Finał konkursu rozpoczął się Jasełkami przygotowanymi przez uczniów 
ZSS przy DPS w Kadłubie pod kierunkiem s. Haliny Padoł, p. Agnieszki Se-
pioło i s. Beaty Hajnos.

Nagrody i dyplomy ufundowane zostały przez Zarząd Powiatu Strzele-
ckiego i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Kadłubie, a 
były wręczane przez dyrektora szkoły s.Jolantę Wojtaszak i p. Elinę Bukina 
– członków komisji oceniającej kartki. Spośród 231 prac wyłoniono 9 nagród 
głównych i aż 35 wyróżnień, które przyznano w poszczególnych etapach edu-
kacyjnych:

Szkoła podstawowa
I miejsce – Klaudia Korpal - SOSW w Grodkowie
II miejsce – Aleksandra Oratyńska - ZSS w Brzegu
III miejsce –  Daria Mazur - SOSW w Kluczborku
Wyróżnienie  
1.  Krzysztof Zaburko - ZSS w Namysłowie
2.  Paulina Socha - ZSS w Brzegu
3.  Łukasz Michałek - ZSS przy DPS w Kadłubie
4.  Dominik Suder - ZSS przy DPS w Kadłubie
5.  Aleksandra Olejnik - ZSS w Krapkowicach
6.  Vanessa Strzys - ZSS w Opolu
7.  Mateusz Roch - ZSS w Opolu
8.  Kamil Sala - ZSS przy DPS w Kadłubie
9.  Patryk Partyka - ZPO w Leśnicy
10.  Oliwia Golec - SOSW w Kluczborku
11.  Kamil Mateja - ZSS przy DPS w Kadłubie
12.  Paweł Dronia - ZPO w Leśnicy
13.  Natalia Korzeniec - ZSS przy DPS w Kadłubie
14.  Paweł Widera - ZSS w Krapkowicach
15.  Magdalena Hahn - SOSW w Głogówku

Gimnazjum 
I miejsce – Wiktoria Lorek - SOSW w Prudniku
II miejsce – Angelika Rawska - ZSS przy DPS w Kadłubie
III miejsce – Patryk Grysko - ZSS w Namysłowie
Wyróżnienie 
1.  Tobiasz Weiss - SOSW w Prudniku
2.  Martyna Kulpińska - SOSW w Kluczborku
3.  Dawid Krzemiński - SOSW w Kluczborku
4.  Aleksandra Pawlik - SOSW w Kluczborku
5.  Natalia Cieślik - SOSW w Głogówku
6.  Klaudia Hajdecka - SOSW w Prudniku
7.  Patryk Koszek - SOSW w Głogówku
8.  Kamil Mochnik - ZSS przy DPS w Kadłubie

Szkoła ponadgimnazjalna
I miejsce – Katarzyna Biskup - ZSS w Opolu
II miejsce – Paweł Gryga - ZSS w Namysłowie
III miejsce – Monika Mierzwińska - SOSW 
w Grodkowie
Wyróżnienie:
1.  Aleksandra Sagańska - ZSS w Opolu
2.   Marta Wołyniec - SOSW w Grodkowie
3.  Grzegorz Wiącek - ZSS w Namysłowie
4.  Arian Smoliński - ZSS przy DPS w Kadłubie
5.  Magdalena Kaczmarczyk - ZPO w Leśnicy
6.  Mateusz Pałka - ZSS w Opolu
7.  Sandra Skorupa - ZPE w Dobrodzieniu
8.  Paulina Znamiec - ZSS w Brzegu
9.  Marcin Król - ZSS przy DPS w Kadłubie
10.  Paweł Leszczyk - ZSS w Namysłowie
11.  Daniel Bochniak - ZSS przy DPS w Kadłubie
12.  Jacek Kardas - SOSW w Kluczborku

Piękne kartki świąteczne

Za udział w konkursie wszyscy uczestnicy otrzymali dyplom.
Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych 

przy DPS w Kadłubie na zajęciach kształtujących kreatywność prowadzonych przez p. Monikę Szendzielorz - Nowa-
kowską.

Serdecznie dziękuję za pomoc w przygotowaniu tej uroczystości. 
Wspaniałymi, przepięknymi i niepowtarzalnymi kartkami konkursowymi można się zachwycać podczas odwie-

dzin w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, gdzie zorganizowana jest pokonkursowa wystawa wszyst-
kich prac.

Odwiedzając naszą stronę na facebooku https://www.facebook.com/Zespół-Szkół-Specjalnych-w-Kadłu-
bie-1052391798152690 można zobaczyć galerię zdjęć z konkursu oraz zapoznać się z działalnością Szkoły. Serdecz-
nie zapraszamy.

koordynator konkursu
Iwona Mielcarz - nauczyciel ZSS w Kadłubie



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

W poniedziałek 4 grudnia ucz-
niowie Zespołu Szkół Specjalnych i 
mieszkańcy DPS w Kadłubie gościli 
niezwykłych gości - górali z Beski-
dów, a konkretnie Beskidzkich Zbó-
jów. Muzycy wprowadzili zebra-
nych w świąteczny nastrój. Oprócz 
pięknych melodii, muzycy zapre-
zentowali różne instrumenty oraz 
ich góralskie nazwy, a także umożli-
wili chętnym zagranie na nich.

To był naprawdę udany i pięk-
ny dzień, a wszystko to dzięki Sto-
warzyszeniu na Rzecz Rozwoju 
Edukacji i Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych w Kadłubie, które 
sfinansowało koncert. 

Koncertowo w Kadłubie

W dniu 7 grudnia 2017 roku 
odbyło się bardzo uroczyste pod-
sumowanie XVII Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego Dla Dzieci 
Specjalnej Troski „Moja rodzina w 
kolorach świata”

Organizatorem był Miejsko 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 
Praszce przy współpracy Starostwa 
Powiatowego w Oleśnie.

W konkursie wzięło udział 31 
placówek specjalnych.

Z 300 nadesłanych prac wyło-
niono 48 laureatów, wśród których 
znaleźli się uczniowie z Zespołu 
Szkół Specjalnych w Kadłubie.

W kategorii od 11 do 14 lat wy-
różnienie otrzymał Adrian Brycz-
kowski.

W kategorii 15-17 lat wyróżnie-
nie otrzymała Angelika Rawska.

Prace Kamila Mochnika i Mi-
chaela Sawonia zakwalifikowały się 
do udziału w wystawie prac. 

Moja rodzina w kolorach świata

Nad tworzeniem pięknych, kolorowych i pełnych emocji prac czuwała 
nauczycielka pani Barbara Macygon. 

Uroczystość nabrała jeszcze większego charakteru poprzez piękny kon-
cert Pani Iwony Manista-Kutryś pt. „Świat muzyką malowany”.

Na artystów czekała jeszcze jedna niespodzianka oprócz nagród i dyplo-
mów -przepyszny poczęstunek.

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów plastycznych.

Kolejne, trzecie już zajęcia w ra-
mach innowacji pedagogicznej „W 
świecie dźwięków” realizowanej w 
Zespole Placówek Oświatowych w 
Leśnicy odbyły się w Państwowej 
Szkole Muzycznej I stopnia w Leś-
nicy. Naszym przewodnikiem był 
pan Krystian Gajda – nauczyciel 
klasy akordeonu . Wizytę rozpoczę-
liśmy w sali lekcyjnej, gdzie mieli-
śmy możliwość poznać ten ciekawy 
instrument i jego szerokie możliwo-
ści dźwiękowe. Odwiedziliśmy tak-
że salę instrumentów perkusyjnych, 
gdzie chłopcy spróbowali swoich 
sił w grze na bębnach, a dziewczy-
ny sprawdzały swoje możliwości na 
ksylofonie, dzwonkach i wibrafonie. 
Instrumentem, który przyciągnął 
nasza uwagę i zachwycił pięknym 
dźwiękiem była marimba – instru-
ment pochodzący z Afryki. Mieli-
śmy także okazję obserwować lekcję 
gry na trąbce z akompaniamentem 
fortepianu. Bardzo interesujący dla 

Z wizytą w Szkole Muzycznej

nas był także pokaz saksofonu. Podczas naszej wizyty dowiedzieliśmy się, 
jak wygląda nauka w szkole muzycznej. Zaskoczyło nas, że w klasie wiszą 
tablice z pięciolinią , a uczniowie piszą muzyczne dyktanda, stosując zapis 
nutowy.

Wizyta w szkole muzycznej wprowadziła nas w nastrój nadchodzących 
świąt. Odwiedzając sale lekcyjne mieliśmy możliwość usłyszeć, jak ucznio-
wie przygotowują się do koncertu bożonarodzeniowego.

Anita Wiener, Karolina Piwowar

Bożonarodzeniowy 
kiermasz w starostwie

Fantastyczne ozdoby w cenie od kilku do kilkunastu a w wyjątkowych wy-
padkach do 30 złotych można było kupić podczas tygodniowego kiermaszu. 
Takich cudeniek nie można nigdzie indziej kupić. W tym roku kiermaszu już 
nie będzie, ale zapraszamy w przyszłym.
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przez dwa dni, 4 i 5 grudnia 
br., uczniowie Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego 
w Strzelcach Opolskich wybrali się 
na wycieczkę do Wiednia . Głów-
nym celem wyjazdu było zwiedze-
nie i zapoznanie się z fi rmą LKW 
WALTER, poznania jej struktury, 
warunków pracy i kryteriów według 
których, fi rma chętnie zatrudnia 
młodych i ambitnych ludzi do pracy. 
Drugą częścią programu wycieczki 
było zwiedzanie Wiednia -  prze-
jazd słynną ulicą Ring, przejście 
do kompleksu mieszkalnego 
Friedensreicha Hundertwassera, 
zwiedzanie Katedry św. Szcze-
pana oraz wejście na najwyższą 
wieżę katedry (136,44 m).  Aby 

wejść na wspaniały punkt widokowy na cały Wiedeń należy wspiąć się po 
345 stopniach w górę. Następnie mieliśmy okazję zwiedzić  piękny pa-
łac Schönbrunn oraz spacerować  po centrum cesarskim Hoffburg. Ostat-
nim punktem programu był pobyt na Wiedeńskim Jarmarku Świątecznym. 

Uczniowie CKZiU w Wiedniu

Uczniowie Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego w 
Strzelcach Opolskich spotkali się w 
dniu 22 listopada 2017 z przedsta-
wicielami Polskiego Związku Nie-
widomych. Celem spotkania było 
zapoznanie młodzieży z problemami 
osób niewidomych oraz uwrażliwie-
nie na sposób zachowania i pomocy 
w określonych sytuacjach.

Osoby niewidome poruszają się 
samodzielnie, pracują zawodowo, 
załatwiają sprawy w urzędach, robią 
zakupy, korzystają ze środków loko-
mocji. Wiele z nich z łatwością wy-

konuje różne czynności, ale są także 
osoby, które mogą poprosić o po-
moc. Wówczas nie należy przecho-
dzić obojętnie, lecz zachowując się 
w sposób naturalny, pomóc. Podanie 
ręki, poinformowanie o cenie pro-
duktu w sklepie, wskazanie wolnego 
miejsca w autobusie nie jest trudne, 
a dla osoby niewidomej może być 
niezwykle pomocne.

Aby lepiej wczuć się w sytuacje 
osoby niewidomej uczniowie mogli 
przejść się po sali w goglach unie-
możliwiających normalne widze-
nie.  Pomoc białej laski okazywała 

Listopadowy tydzień miedzy 
18 a 24 to czas, kiedy po raz ko-
lejny strzelecki ogólniak zabrzmiał 
głosami mieszkańców odległych 
kontynentów, zapachniał aromata-
mi tropikalnych owoców, rozweselił 
szary dzień barwami egzotycznych 
strojów. Wszystko to za sprawą ob-
chodów Tygodnia Edukacji Global-
nej, którego hasłem stały się w tym 
roku słowa: ,,Zrównoważony roz-
wój. Przyszłość należy od nas”.

Z racji tego, że pomysłodaw-
com imprezy (szkolna grupa ,,Patrz 
i zmieniaj”) udało się uzyskać do-
fi nansowanie ze środków Unii Eu-
ropejskiej oraz programu polskiej 
współpracy rozwojowej Minister-
stwa Spraw Zagranicznych, obcho-
dy Tygodnia Edukacji Globalnej 
były w tym roku wyjątkowo bogate 
w atrakcje.

Akcja informacyjna, prelekcje, 
quizy, konkurs plastyczny, bana-
nowy fl ash mob- to tylko niektóre 
z przykładów realizacji zajęć po-
świeconych edukacji globalnej w 
szkole. Wśród kluczowych pojęć: 

Dobiegający kresu rok 2017-ty, który spędziłem mieszkając 
w Domu Pomocy Społecznej w Szymiszowie, znajdującym się 
pod światłym przewodnictwem i egidą Dyrektora Generalnego 
p. Jolanty Osuch i Kierownika Wykonawczego fi lii w Szymiszo-
wie p. Anny Migoń – Wirskiej  -  uważam za pomyślny. 

Zdominowany przez płeć piękną, profesjonalny, bezzwłocz-
nie reagujący i adaptujący się do zaistniałych, diametralnie 
zróżnicowanych sytuacji kryzysowych, niezwykle efektywny ze-
spół pracowniczy naszego Domu jest kwintesencją dobra i po-
zytywu, które to wartości w ogólnoświatowym, wszechwładnym 
dążeniu do cywilizacyjnego postępu, wykazują – niestety – pro-
gresywne tendencje zanikowe. W każdej godzinie doby, każde-
go dnia roku, jesteście na służbie; trwacie na straży spokoju, 
zdrowia i życia.                                                                                          

Często perli się pot na Waszych czołach, mięśnie odmawia-
ją posłuszeństwa, w umysłach kłębią frustracje z wymagającej, 
extremalnie odpowiedzialnej, nigdy się niekończącej – ALE 
JAKŻE POTRZEBNEJ !!! – pracy.

DOCENIAM  i  DZIĘKUJĘ.
W aspekcie niebywałego trudu, jaki spoczywa na Waszych 

barkach, chciałbym w tym podnoszącym na duchu okresie 
umacniania wiary, prezentów i szampana, złożyć Wam, Drodzy 
Państwo, którzy jesteście naszymi patronami i Waszym najbliż-
szym, jak najserdeczniejsze życzenia świąteczne, żywiąc rów-
nolegle głębokie przekonanie, iż Wasze marzenia, skrywane w 
najodleglejszych zakamarkach duszy, urzeczywistnią się oraz 
mając pewność, że w przyszłym roku słońce będzie dla Was jaś-
niejsze i cieplejsze, zarówno to żarzące się na fi rmamencie, jak 
i to w Waszych sercach i portfelach.

 Zdrowych i wesołych Świąt 
oraz szczęśliwego Nowego Roku,

  życzy
Przewodniczący Rady Mieszkańców

Mariusz A. Kamieniarz

Bożonarodzeniowo
-noworoczny hołd

Czwartego grudnia br. odby-
ło się XI Zgromadzenie Związku 
Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z 
NAMI”. Uczestniczyło w nim 8 
Członków reprezentowanych przez 
10 przedstawicieli.

W związku z zakończonymi 
konsultacjami społecznymi doty-
czącymi zmian w Planie transpor-
towym podjęto uchwałę w sprawie 
przyjęcia aktualizacji Planu zrów-
noważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego dla Związ-
ku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ 
Z NAMI”. Zmiany dotyczą głów-
nie rozszerzenia sieci komunika-
cyjnej o charakterze użyteczno-
ści publicznej na wniosek gminy 
Leśnica. Niewielkie korekty linii 

wprowadzono również na wniosek 
Gminy Izbicko i Ujazd. Związek 
zaplanował połączenie Strzelec Op.
z najbliższymi węzłami przesiadko-
wymi położonymi w sąsiadujących 
miastach na prawach powiatu lub 
powiatach.

Powiat i Gminy Powiatu Strzele-
ckiego jednogłośnie podjęły decyzję 
o tym, że od 2018 roku Związek Po-
wiatowo – Gminny „JEDŹ Z NAMI” 
będzie realizował zadania z zakresu 
transportu publicznego nie tylko w 
zakresie dowozu uczniów do szkół 
i przedszkoli, ale również będzie 
organizatorem komunikacji o cha-
rakterze użyteczności publicznej 
na tzw. powiatowo-gminnych li-
niach komunikacyjnych zgodnie z 

Jedź z nami

Fair Trade, Cele Zrównoważonego 
Rozwoju, handel owocami tropikal-
nymi. Wykorzystane formy przeka-
zu: ulotki, fi lmy, plakaty, zmywalne 
tatuaże.  

Odbiorcy i realizatorzy projek-
tu to współczesne nastolatki, zatem 
komunikują się za pomocą obrazów. 
Materiały edukacyjne udostępnio-
ne przez Fundację Sprawiedliwego 
Handlu ,,Kupuj odpowiedzialnie”, z 
którą szkoła współpracuje już kilka 
lat, przemawiają i do rozumu, i do 
serca. Wspomagają prelegentów 
i organizatorów akcji. 17 kilogra-
mów bananów Fair Trade wprost z 
Ghany ułatwia mówienie o etycznej 
konsumpcji. Uczniowie wiedzą, że 
cena tych popularnych owoców za-
ledwie w ośmiu procentach wraca 
do hodowców, a lwia cześć to zysk 
koncernów handlowych.

Jak zrównoważyć rozwój świa-
ta? Jak zmniejszyć różnice w po-
ziomie życia Globalnego Południa 
i Globalnej Północy? Tydzień Edu-
kacji Globalnej to okazja i pretekst, 
aby o tym pomyśleć.

Dorota Maćkula

Tydzień Edukacji
Globalnej w ZSOPlanem zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego 
dla Związku Powiatowo-Gminnego 
„JEDŹ Z NAMI”.

W wyniku przyjęcia przez 
Związek dodatkowych zadań trans-
portowych konieczne było rów-
nież podjęcie uchwały w sprawie 
aktualizacji opłat za przejazdy w 
przewozach publicznym transpor-
tem zbiorowym na terenie Związ-
ku Powiatowo – Gminnego ,,JEDŹ 
Z NAMI”. Na Zgromadzeniu przy-
jęto uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości składki członkowskiej na 
rok 2018. Wysokość składki dla każ-
dego Członka jest uzależniona od 
ilości wykonywanych kilometrów 
na jego terenie.

A gdybyś ty nie widział...
się wówczas małą pomocą. Osoby 
niewidome napotykają na problemy 
i trudności, których widzący nie są 
nawet świadomi. 

Spotkanie z osobami niewido-
mymi i zapoznanie z praktycznymi 
poradami dotyczącymi zachowania 
w towarzystwie osoby niewido-
mej będzie z pewnością doskonałą 
szkołą empatii dla młodych ludzi. 
Pomoże im właściwie zachować się 
w każdej sytuacji, tak, aby nikt po-
trzebujący nie pozostał bez pomocy.

Mirosława Stańczak

Na to i inne pytania, skupione 
na temacie ojczyzny i stosunku do 
niej, próbowali odpowiedzieć sobie 
licealiści i gimnazjaliści realizujący 
projekt  inspirowany przez Centrum 
Edukacji Obywatelskiej ,,Dzień Pa-
trioty/ Patriotki XXI wieku”.

Ani data (16 listopada, niespełna 
tydzień po Święcie Niepodległości), 
ani cel (,,Wolimy działanie niż gada-
nie”) nie były przypadkowe. 

Uczniowie przygotowali infor-
macje o symbolach narodowych, 
przypomnieli historię ustalania się 
kształtu dzisiejszego godła, symbo-
likę fl agi, dzieje polskiego hymnu.

Szkolny korytarz stał się rów-
nież miejscem rywalizacji w quizie 
,,patriotycznym”,a jednocześnie 
miejscem, gdzie młodzi obywate-
le mogli wyrazić swoje rozumienie 
słów: ,,ojczyzna”, ,,postawa oby-
watelska”, ,,obywatel”. Każdy, kto 
chciał zamanifestować swój udział 
w wydarzeniach Dnia Patrioty, mógł 
założyć specjalnie przygotowaną 
przez projektowiczów opaskę z ko-
dem QR odsyłającym do strony na 

Patriota, czyli kto?

temat tego specyfi cznego dnia.
Dzięki uczestnictwu w Dniu Pa-

trioty/ Patriotki XXI wieku Zespół 
Szkół Ogólnokształcących znalazł 
się w grupie 160 szkół obchodzą-
cych to swięto. Nie było wierszy, 
pieśni, sztandarów. Była współpra-
ca, autorefl eksja, nowe technologie.

Efekty uczniowskich działań 
były widoczne 16 listopada, ale będą 
się również ujawniać w przyszłości. 
Uczniowie wzięli bowiem w udział 
w akcji ,,Dream your school”, w 

której, podobnie jak ich rówieśni-
cy w innych europejskich krajach, 
wypowiadali swoje uwagi na temat 
szkoły w czterech kategoriach: lu-
dzie, przestrzeń, nowe technologie, 
czas wolny. Kolejny raz okazało się, 
że uczniowie są nie tylko surowymi 
komentatorami szkolnej rzeczywi-
stości, ale chcą ją kształtować i mieć 
na nią realny wpływ.

Dzień Patrioty/ Patriotki XXI 
wieku kolejny raz potwierdził tę 
prawdę.

Dorota Maćkula
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Zima w Powiatowym Centrum Kultury 

Dzwoniła do mnie Pani po-
dając się za mojego sprzedawcę 
prądu, poinformowała, że moder-
nizują linię energetyczną i musze 
podpisać aneks, bo inaczej nie 
będę mogła korzystać z prądu. 
Jutro ma przyjechać kurier i jak 
tylko podpisze wszystko będzie 
załatwione. Jestem osobą starszą, 
prąd jest mi niezbędny. Nie wiem 
co mam robić, czy podpisać te do-
kumenty? 

Takich telefonów konsumenci 
odbierają w ostatnim czasie mnó-
stwo. I codziennie do Rzecznika 
Konsumentów trafia kilkanaście 
osób wprowadzonych w błąd. Nie 
wierzmy w takie informacje. Nikt 
nie ma prawa wyłączyć nam prą-
du czy telefonu w trakcie umowy i 
nie ma żadnych modernizacji linii. 
Jeśli chcemy się upewnić wyko-
najmy telefon do dostawy prądu 

czy operatora telekomunikacyjne-
go. Podpisywanie nowych umów 
czy aneksów nie jest obowiązkowe. 
Dzwonią najczęściej przedstawicie-
le innych firm niż firma z którą dany 
konsument posiada umowę, po to by 
przejąć klienta, podają się za przed-
siębiorcę z którym mamy umowę 
lub przedstawiają się bardzo niewy-
raźnie, żeby nie można było zrozu-
mieć. Takie wprowadzanie w błąd to 
nieuczciwe praktyki rynkowe. Bądź-
my czujni i nie podpisujmy nic bez 
przeczytania lub gdy nie rozumiemy 
treści dokumentu Osoby starsze ze 
strachu i niewiedzy podpisują naj-
częściej niekorzystne umowy. Nie 
dajmy się zastraszyć. 

Nieuczciwi przedstawiciele ku- 
szą również często na lepsze ko-
rzystniejsze oferty, obiecują wielkie 
promocje, a w rzeczywistości okazu-
je się, że oferty są mniej korzystne 
dla konsumentów. Zdarza się rów-

nież, że przedstawiciele powołują 
się na Instytucje, by wzbudzić zaufa-
nie, obiecują dofinansowania z NFZ 
czy z Unii Europejskie, co okazuje 
się fikcją. Uważajmy również na 
potwierdzanie wizyt kogokolwiek, 
często nawet gdy na żadną ofertę się 
nie zdecydowaliśmy przedstawiciel 
prosi o potwierdzenie jego wizyty, 
by mógł się wykazać. Zdarza się, że 
rzekome potwierdzenie okazuje się 
podpisem pod umową. Zachowajmy 
zatem czujność i nie decydujmy się 
na nic do czego nie jesteśmy prze-
konani. 

W razie wątpliwości zawsze 
można skontaktować się z Rzeczni-
kiem Konsumentów 77 440 17 56 
lub skorzystać z bezpłatnej infolinii 
konsumenckiej – 801 440 220.

Małgorzata 
Płaszczyk – Waligórska

Wzorem lat ubiegłych Małgo-
rzata i Andrzej Podyma zorganizo-
wali XV Wojewódzki Konkurs Gier 
Logicznych. Patronat nad imprezą 
przyjęło Kuratorium Oświaty w 
Opolu. Celem konkursu było pro-
pagowanie umiejętności logicznego 
myślenia wśród młodzieży szkolni-
ctwa specjalnego.

Dnia 21 listopada 2017r. w Leś-
nicy spotkali się uczniowie szkół 
specjalnych województwa opolskie-
go z Kluczborka, Krapkowic, Nysy, 
Głubczyc, Głogówka, Prudnika 
oraz Leśnicy. W konkursie wzięło 
udział 24 uczniów, którzy mieli do 
rozwiązania 10 zadań ułożonych 
przez organizatorów konkursu. Na 

rozwiązanie zadań przeznaczono 90 
minut. Zadania były zróżnicowane 
i przeznaczone dla uczniów trzech 
grup wiekowych (szkoła podstawo-
wa, gimnazjum i szkoła branżowa). 
Zadania po rozwiązaniu sprawdzała 
komisja wyłoniona z nauczycieli – 
opiekunów grup.

Przed rozwiązaniem zadań na-
stąpił punkt kulminacyjny Konkur-
su. Jako że był to XV - jubileuszo-
wy - konkurs na uczestników czekał 
wizualnie piękny a smakowo wspa-
niały tort, który otrzymaliśmy z pie-
karni pana Rafała Domeredzkiego 
ze Strzelec Opolskich.

Podczas pracy komisji konkur-
sowej uczniowie zostali poczęsto-

Istota konkursu sprowadza się do tego, by o zwycięstwie decydowała siła umysłu.

XV Wojewódzki Konkurs Gier Logicznych w Leśnicy
wani ciastem, które otrzymaliśmy 
z Cukierni „PTYŚ” w Zdzieszowi-
cach. Uczestnicy Konkursu otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy oraz na-
grody, które wręczył dyrektor ZPO 
w Leśnicy Ryszard Baszuk. Po ogło-
szeniu wyników i wręczeniu nagród 
wszyscy wrócili do swoich szkół.

Sponsorami XV 
Wojewódzkiego Kon-
kursu Gier Logicz-
nych byli: Kuratorium 
Oświaty w Opolu, 
Rafał Domeredz-
ki – właściciel Pie-
karni Osiedlowej w 
Strzelcach Opolskich, 
Cukiernia PTYŚ ze 

Zdzieszowic, Szkoła Nauki Jazdy 
„Leśnica” w Leśnicy 

Wszystkim zwycięzcom gratu-
lujemy, a tym, którzy przyczynili się 
do zorganizowania Konkursu ser-
decznie dziękujemy.

 Małgorzata i Andrzej Podyma

Nieuczciwi przedsiębiorcy 
- na co uważać?

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi
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ul. Towarowa 4
43-100 Tychy

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

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

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 
2017r. poz. 1496 ze zm.) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1257),

z a w i a d a m i a  s i ę,

że dnia 6 października 2017r. na żądanie Burmistrza Zawadzkiego reprezentującego 
Gminę Zawadzkie z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13, zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej  na rozbudowie drogi publicznej nr 105646 O ulicy 
Słonecznej w Żędowicach, na działkach:

1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących 
pas drogowy:

Lp. Nr działki 
przed 

podziałem

Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki po 
podziale,
działki 

w liniach 
rozgraniczających

Nr działki po 
podziale,

działki poza 
liniami 

rozgraniczającymi
1. 2137/10 7 Żędowice 2137/12 2137/11
2. 2137/5 7 Żędowice 2137/14 2137/13
3. 2137/3 7 Żędowice 2137/16 2137/15
4. 2137/7 7 Żędowice 2137/18 2137/17
5. 2139 7 Żędowice 2139/2 2139/1
6. 2140 7 Żędowice 2140/2 2140/1
7. 2148/1 7 Żędowice - -
8. 2072/1 7 Żędowice - -
9. 2075/1 7 Żędowice - -
10. 2138/2 7 Żędowice - -

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

Lp. Nr działki przed 
podziałem

Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki 
po podziale

1. 2151 7 Żędowice -

3. nieruchomości planowane do przejęcia na rzecz Gminy Strzelce 
Opolskie

Lp. Nr działki przed 
podziałem

Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki 
po podziale

1. 2137/10 7 Żędowice 2137/12
2. 2137/5 7 Żędowice 2137/14
3. 2137/3 7 Żędowice 2137/16
4. 2137/7 7 Żędowice 2137/18
5. 2139 7 Żędowice 2139/2
6. 2140 7 Żędowice 2140/2

Z dniem ukazania się obwieszczenia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu 
Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w 
rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.   
W terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony 
mogą w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich - Wydział Architektoniczno 
- Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 213, (w godzinach pn.730-1700, wt.-
cz.730-1530, pt. 730-1400), zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy.
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 6 grudnia 2017 do 27 grudnia 2017r.

z up. Starosty  Teresa Wanecka 
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Decyzję w tej sprawie radni podjęli jeszcze we wrześniu br. Nowe stawki 
obowiązywać będą od 1 stycznia 2018 r,. dlatego treść uchwały w tej sprawie 
publikujemy w ostatnim w roku 2017 numerze naszego dwutygodnika.

Uchwała Nr XXXIV/336/17 Rady Powiatu Strzeleckiego podjęta 27 
września 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i prze-
chowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych 
w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) w związku 
z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) oraz obwieszczeniem Ministra Fi-
nansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 
r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przecho-
wywanie na parkingu strzeżonym (M.P z 2017 r. poz. 772) Rada Powiatu 
Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu 
usuniętego z drogi w następujących wysokościach: 
1)  rower lub motorower:

a.  za usunięcie - 113 zł; 
b.  za każdą dobę przechowywania - 20 zł, 
c.  za każdą dobę przechowywania po upływie okresu 3 miesięcy od 

dnia usunięcia - 2 zł,
2)  motocykl:

a.  za usunięcie - 223 zł; 
b.  za każdą dobę przechowywania - 27 zł, 
c.  za każdą dobę przechowywania po upływie okresu 3 miesięcy od 

dnia usunięcia - 3 zł,
3)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: 

a.  za usunięcie - 486 zł; 
b.  za każdą dobę przechowywania - 40 zł, 
c.  za każdą dobę przechowywania po upływie okresu 3 miesięcy od 

dnia usunięcia - 4 zł,
4)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

a.  za usunięcie - 606 zł; 
b.  za każdą dobę przechowywania - 52 zł, 
c.  za każdą dobę przechowywania po upływie okresu 3 miesięcy od 

dnia usunięcia - 5 zł,
5)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:

a.  za usunięcie – 857 zł; 
b.  za każdą dobę przechowywania - 75 zł, 
c.  za każdą dobę przechowywania po upływie okresu 3 miesięcy od 

dnia usunięcia - 8 zł,
6)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:

a.  za usunięcie - 1 263 zł; 
b. za każdą dobę przechowywania - 136 zł, 
c.  za każdą dobę przechowywania po upływie okresu 3 miesięcy od 

dnia usunięcia - 14 zł,
7)  pojazd przewożący materiały niebezpieczne:

a.  za usunięcie - 1 537 zł; 
b.  za każdą dobę przechowywania - 200 zł. 
c.  za każdą dobę przechowywania po upływie okresu 3 miesięcy od 

dnia usunięcia - 20 zł.

§ 2. Ustala się wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usu-
nięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowa-
ło powstanie tych kosztów, w następującej wysokości:
1)  rower lub motorower - 57 zł;
2)  motocykl - 112 zł;
3)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 243 zł;
4)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 303 zł;
5)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 429 zł;
6)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 632 zł;
7)  pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 769 zł.

§ 3. Traci moc Nr XXIII/229/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 
28 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usu-
nięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysoko-
ści kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu  
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r. poz. 2018).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

W nowym roku 
- nowe stawki 

za usunięcie pojazdu

Wystawa pokonkursowa w Powiatowym Centrum Kultury

Choinka Bożonarodzeniowa
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Reklama jest nagrodą za zwycięstwo w Konkursie na najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2016 w kategorii usługi
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością informujemy dziś Państwa o tym, że 

grono Jubilatów - mieszkańców powiatu strzeleckiego, którzy w ostat-
nim czasie obchodzili swoje okrągłe urodziny, znów się powiększyło! 
Pięć pań obchodziło swoje okrągłe "dziewięćdziesiątki". W zasadzie z 
żadną z kobiet o wieku się nie mówi, ale jak tu naszym Jubilatkom nie 
zazdrościć fantastycznej formy?

Wszystkie Panie te uroczyste dni spędziły w otoczeniu bliskich, ale 
przy tej okazji nie mogło zabraknąć oficjalnych gratulacji i najlepszych 
życzeń, no i oczywiście urodzinowego prezentu od władz Powiatu 
Strzeleckiego, a przekazywanych w imieniu całej naszej społeczności.  

Pani Krystyna Pater, mieszkająca w Zawadzkiem, 90-lecie uro-
dzin obchodziła 9 grudnia br. W dniu tak wyjątkowych urodzin w gronie 
oficjalnych gości znalazł się starosta Józef Swaczyna. 

Pani Genowefa Kornaga, mieszkanka Piotrówki, swój jubileusz 
90 rocznicy urodzin świętowała 28 listopada. W gronie władz samorzą-
dowych nie mogło z tak zacnej okazji zabraknąć starosty Józefa Swa-
czyny.

Pani Helena Kasperska, mieszkająca w Ujeździe, swoje 90-lecie 
urodzin obchodziła 4 grudnia br. Z najlepszymi życzeniami i gratula-
cjami odwiedzili Jubilatkę wicestarosta Janusz Żyłka oraz burmistrz 
Ujazdu Tadeusz Kauch.

Pani Urszula Dziubińska, mieszkanka Zimnej Wódki, rocznicę 
90 urodzin świętowała 27 listopada br. W tym dniu gratulacje i życze-
nia skladali Jubilatce - w imieniu władz samorządowych starosta Józef 
Swaczyna i burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch.

Pani Zelma Nocoń, mieszkająca w Piotrówce, jubileusz swoich 90 
urodzin świętowała 17 listopada br. W tym wyjątkowym dniu odwiedził 
Jubilatkę starosta Józef Swaczyna - z życzeniami i gratulacjami.

Do wszystkich urodzinowych życzeń 
z okazji „okrągłych” urodzin dołączamy również swoje: 

wielu jeszcze lat w jak najlepszym zdrowiu, pełnych słońca i radości. Pani Krystyna Pater, 90-lecie urodzin obchodziła 9 grudnia br.

Pani Genowefa Kornaga, swój jubileusz 90 rocznicy urodzin 
świętowała 28 listopada. 

Pani Helena Kasperska, swoje 90-lecie urodzin 
obchodziła 4 grudnia br.

Pani Urszula Dziubińska rocznicę 90 urodzin 
świętowała 27 listopada br.

Pani Zelma Nocoń, jubileusz swoich 90 urodzin 
świętowała 17 listopada br. 


