
Powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2022
To święto jest doskonałą okazją, by całemu gronu pedago-

gicznemu złożyć serdeczne życzenia i podziękowania za 
trud i zaangażowanie. Tradycyjnie już podczas uroczystości 
przyznawane są Nagrody  Starosty dla nauczycieli oraz dyrek-
torów. Nagradzani są też najlepsi uczniowie. Ze względu na 

pandemię dopiero 17 października br. mogliśmy poznać osoby, 
które otrzymały tytuł Nauczyciel Roku oraz Najlepszy Uczeń 
Powiatu Strzeleckiego za lata 2020 i 2021. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów! 

 Nauczyciele wyróżnieni Nagrodą Starosty

Dyrektorzy placówek oświatowych wyróżnieni Nagrodą Starosty

wiecej czytaj na str 4, 5 i 8
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Zwołana na 28 września br. sesja 
była 45 z kolei w tej kadencji. 

Na wniosek starosty Józefa Swaczyny 
radni wprowadzili dwie autopoprawki 
do projektów uchwał w sprawach: wie-
loletniej prognozy finansowej Powiatu 
Strzeleckiego na 2022-2025 oraz zmiany 
budżetu i zmian w budżecie Powiatu 
Strzeleckiego na rok 2022,a porządek 
obrad rozszerzyli o dwie uchwały: w 
sprawie ustalenia regulaminu określa-
jącego niektóre zasady wynagradzania 
nauczycieli za pracę oraz zasady przy-
znawania nauczycielom zatrudnionym 
w oświatowych jednostkach organiza-
cyjnych prowadzonych przez Powiat 
Strzelecki dodatków do wynagrodzeń 
i nagród, a także uchwałę w sprawie 
przyjęcia zadania publicznego od Woje-
wództwa Opolskiego.

W odniesieniu do przedstawionej 
przez starostę Józefa Swaczynę Infor-
macji o pracy Zarządu w okresie między-
sesyjnym radna Anna Chabraszewska 
zapytała o powód powołania zespołu 
ds przeprowadzenia kontroli w Szpitalu 
Powiatowym, skoro szpital na bieżąco 
przedstawia wszystkie sprawozdania i 
wyniki finansowe. 

- To standardowa procedura, do-
tyczy nie tylko szpitala, ale i innych 
jednostek Powiatu Strzeleckiego, które 
także przedstawiają sprawozdania z 
działalności i wyniki finansowe – odpo-
wiedział starosta J. Swaczyna.

Wicestarosta Waldemar Gaida 
uzupełnił, że samorząd powiatowy zobo-
wiązany jest do takich działań w ramach 
postępowania nadzorczego.

Kolejny punkt obrad stanowiła 
Informacja Powiatowego Zespołu Do-
radztwa Rolniczego na temat rolnictwa w 
powiecie strzeleckim. Materiał, jak poin-
formował Przewodniczący Rady Stefan 
Szłapa omawiany był szczegółowo na 
posiedzeniu Komisji Gospodarczej. W 
jej imieniu zabrał głos przewodniczący 
Kazimierz Kubal, który poinformował o 
tym, że „rolnictwo w naszym powiecie 
ma się dobrze”, a 92 gospodarstwa 
rolne objęte są systemem zbierania i 
wykorzystywania danych rachunkowych 
z gospodarstw rolnych – Polski FADN. 
To ponad jedna piąta wszystkich go-
spodarstw w województwie. To istotne, 
bo system ten służy zbieraniu danych 
o stanie rolnictwa, a dane przesyłane 
są do Komisji Europejskiej. Podkreślał 
też ogromne zaangażowanie zespołu 
pracującego w Powiatowym Zespole 
Doradztwa Rolniczego.

Uchwała w sprawie przyjęcia przed-
stawionej przez Zarząd Powiatu Strze-
leckiego informacji o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej, w tym 
o przebiegu realizacji przedsięwzięcia, o 
którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy 
o finansach publicznych stanowiła na-
stępny punkt obrad. Wszystkie komisje 
problemowe Rady zaaprobowały projekt 
uchwały jednogłośnie i tak samo głoso-
wali radni.  Uchwała w sprawie przyjęcia 
Informacji Zarządu powiatu o przebiegu 
wykonania budżetu Powiatu za pierwsze 
półrocze 2022 r. także została przyjęta 
jednogłośnie. 

Radni jednomyślni byli również w 
głosowaniu nad projektem uchwały w 
sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 
wykonania za pierwsze półrocze 2022 
roku planu finansowego samorządowej 
instytucji kultury, dla której Organizato-
rem jest Powiat Strzelecki – Powiatowe-
go Centrum Kultury. Dodajmy, że i opinia 
Komisji Rewizyjnej w tych sprawach była 
pozytywna.

Podjęcie uchwały w sprawie przy-
jęcia informacji o przebiegu wykonania 
za pierwsze półrocze 2022 roku planu 
finansowego samodzielnego publicz-
nego zakładu opieki zdrowotnej, dla 
którego organem założycielskim jest 
Powiat Strzelecki  -Szpitala Powiatowego 
im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach 
Opolskich stanowiło następny punkt ob-
rad. W imieniu Komisji bezpieczeństwa 
Rady  zabrał głos jej przewodniczący 

Sławomir Tubek, który zadał pytanie 
dotyczące płatności składek na ZUS: 
czy w I półroczu były odprowadzane na 
bieżąco?

- Tak – odpowiedział starosta J. 
Swaczyna. 

Druga wypowiedź radnego S. Tubka 
dotyczyła pozytywnej opinii Komisji 
rewizyjnej na temat przedstawionego 
materiału: czy to akceptacja zadłużenia 
szpitala?

Ponownie zabrał głos starosta J. Swa-
czyna, mówiąc, że sytuację wszystkich 
szpitali powiatowych dramatycznie 
w II półroczu pogorszyła ustawa o 
podwyższeniu płac personelu. – Wczoraj 
zadałem pytanie wiceministrowi 
zdrowia: czy jest w stanie zagwarantować 
przy rosnącej inflacji stabilność sytuacji 
finansowej szpitali w Polsce przez 
następne trzy lata? Nie ma na to od-
powiedzi. Sytuacja finansowa szpitala 
po pierwszym półroczu była jeszcze 
nie najgorsza, od drugiego wszystko się 
zmieniło. Obiecano nam, że od 1 paź-
dziernika zmieni się wycena świadczeń 
na SOR, opiece świątecznej i nocnej, 
internie, izbie przyjęć. Teraz okazało 
się, że wycena zmieni się dopiero od 1 
stycznia. Obiecano nam, że szpitale do-
staną więcej pieniędzy – z wyrównaniem 
do wskaźnika 16 proc. wzrostu płac, 
przy czym nasz szpital dostał 10,2 proc. 
Wczoraj z opolskiego NFZ otrzymałem in-
formację, że u nas wskaźnik wynosi 12,8 
proc., choć nie wiem skąd. Co miesiąc za-
tem będziemy dostawać po ok. 136 tys. 
zł  miesięcznie przez 9 miesięcy. Aneksy 
mają być podpisywane jak najszybciej. 
A my miesięcznie potrzebujemy 778 tys. 
zł. Wystosowaliśmy w tej sprawie pisma, 
podobnie jak inne szpitale w Polsce i 
co? Po kolei szpitale będą się wykrawać, 
zadłużać, zamykać kolejne oddziały. Będą 
odchodzić lekarze, pielęgniarki. Na ko-
niec sierpnia zadłużenie wynosiło ponad 
2 mln, teraz szpital nie płaci składek na 
ZUS, ale kiedyś trzeba to będzie spłacić. 
A kto to spłaci? Samorząd powiatowy, 
tak wynika z przepisów.

Radny S. Tubek ponownie wrócił 
do sprawy pozytywnej opinii Komisji 
rewizyjnej: czy mamy zaaprobować 
zadłużenie, czy jednak przyjąć tę opinię 
z zastrzeżeniami? Trzeba wziąć pod 
uwagę wszystkie sprawy, o których 
mówił starosta.

Starosta J. Swaczyna wyjaśnił, że 
projekt uchwały dotyczy I półrocza; a 
nie obecnej sytuacji. Skarbnik Powiatu 
Jolanta Drochomirecka w swoim wystą-
pieniu podkreśliła, że szpital ma ujemny 
wynik finansowy po I półroczu, a więc, 
zgodnie z przepisami, samorząd powia-
towy jako organ założycielski po trzech 
miesiącach będzie musiał przyjąć pro-
gram naprawczy szpitala. Tam znajdą się 
te wszystkie uwarunkowania i problemy, 
które radny S. Tubek poruszał oraz wizja, 
jak z nich szpital zamierza wybrnąć. 

- Ta dyskusja i opinie komisji wska-
zują, że radni nie przechodzą nad tymi 
problemami do porządku dziennego, ale 
są nimi istotnie zaniepokojeni  – podsu-
mował przewodniczący Rady S. Szłapa. 

Uchwała w sprawie przebiegu wy-
konania za pierwsze półrocze 2022 roku 
planu finansowego Szpitala Powiatowe-
go została przyjęta przy 1 głosie wstrzy-
mującym się. 

Kolejne dwie uchwały dotyczące no-
welizacji uchwał w sprawach: określenia 
przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest 
Powiat Strzelecki, udostępnianych dla 
operatorów przewoźników oraz warun-
ków i zasad korzystania z tych przystan-
ków oraz „Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na terenie Powiatu 
Strzeleckiego na lata 2021-2025” zostały 
przyjęte jednogłośnie.

Dwie następne uchwały związane 
były z finansami naszego samorządu: w 
sprawie wieloletniej prognozy finanso-
wej Powiatu Strzeleckiego na lata 2022-
2025 oraz w sprawie zmiany budżetu i 

zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego 
na rok 2022. Autopoprawki do nich 
szczegółowo omówiła Skarbnik Powiatu 
J. Drochomirecka. Jednak radny S. Tubek 
zauważył, że przyjmując uchwałę w 
sprawie wieloletniej prognozy Powiatu 
Strzeleckiego trzeba zauważyć, że przy 
niestabilności sytuacji gospodarczej 
kraju nasza prognoza może się zmienić 
zarówno na plus jak i minus. Obie uchwa-
ły zostały przyjęte jednogłośnie.

Następnie radni przystąpili do gło-
sowania nad uchwałą w sprawie rozpa-
trzenia skargi na bezczynność Starosty 
Strzeleckiego. Jeden z mieszkańców 
powiatu w lipcu br. złożył zawiadomienie 
o nadmiernym hałasie emitowanym 
przez wentylatory restauracji Wiktoria 
w Rożniątowie. We wrześniu wpłynęła 
od niego skarga na bezczynność starosty. 
Radni zapoznawszy się z przebiegiem 
postępowania w tej sprawie i przeprowa-
dzenia kontroli przez wyspecjalizowane 
laboratorium 15 września br., w uchwale 
uznali skargę za bezzasadną (przy 1 gło-
sie wstrzymującym się).

Wprowadzenia do kolejnej uchwały, 
w sprawie ustalenia regulaminu określa-
jącego niektóre zasady wynagradzania 
nauczycieli za pracę oraz zasady przy-
znawania nauczycielom zatrudnionym 
w oświatowych jednostkach organiza-
cyjnych prowadzonych przez Powiat 
Strzelecki dodatków do wynagrodzeń 
i nagród, dokonał wicestarosta W. 
Gaida, wyjaśniając, że wprowadzone 
zmiany wynikają z przepisów przyjętych 
przez ustawodawcę. Uchwałę przyjęto 
jednogłośnie, podobnie jak kolejną, w 
sprawie przyjęcia zadania publicznego 
od Województwa Opolskiego w zakresie 
budowy odcinka kanalizacji deszczowej 
oraz przebudowy gazociągu w ciągu dro-
gi wojewódzkiej w Strzelcach Opolskich.

W punkcie Interpelacje, wnioski, 
oświadczenia radny K. Kubal zapytał, 
dlaczego instytucje, prywatne hotele i 
organizacje otrzymują pomoc państwa 
dla uchodźców z Ukrainy, natomiast tej 
pomocy są pozbawione osoby prywatne, 
przyjmujące uchodźców w swoich do-
mach; gdzie należy się zwrócić o pomoc?

- Chyba tylko pisać do wojewody – 
odpowiedział starosta J. Swaczyna. 

- Taka pomoc finansowa była na 
początku, ale teraz czas, żeby uchodźcy 
włączyli się w życie i choć częściowo 
mogli partycypować w kosztach utrzy-
mania– stwierdziła radna A. Chabra-
szewska. 

 Radny K. Kubal odpowiedział, że 
gdyby porównać ile osób goszczą osoby 
prywatne, a ile instytucje publiczne, to 
pokazałoby obraz sytuacji – nie życzę 
sobie twierdzenia, że państwo pomaga 
wszystkim. Nieprawda, pomaga nie-
którym.  

Z kolei radny Ryszard Pagacz złożył 
oświadczenie, że jest „zadowolony”, iż 
poseł Janusz Kowalski został wicemini-
strem rolnictwa. To bardzo zaangażowa-
ny człowiek – mówił. – Zaangażował się 
w budowę obwodnicy Strzelec Op. – nic 
z tego nie wyszło, ale obraził paru samo-
rządowców; zaangażował się w oświatę 
– mniejszości niemieckiej zmniejszono 
liczbę godzin nauczania j. niemieckiego; 
teraz zaangażował się w rozbudowę wię-
zienia w Nysie, ale to przyszłość; partia 
rzuciła go na rolnictwo. 

Przewodniczący S. Szłapa zauważył 
jednak, że lepiej byłoby, gdyby emocje 
polityczne  powściągać podczas sesji: 
mamy zbyt dużo własnych ważnych 
problemów.

Radna Gizela Szendzielorz w imieniu 
mieszkańców z kolei dziękowała za wspa-
niałą zabawę podczas Święta Chleba, a 
wtórował jej przewodniczący S. Szłapa.

Z kolei wicestarosta W. Gaida za-
chęcał do lektury książki „Powiat Strze-
lecki od kuchni”, a starosta J. Swaczyna 
zapowiedział, że na ostatnią sesję w 
tym roku każdy z radnych ma przynieść 
przygotowaną przez siebie potrawę, 
przygotowaną wg zawartego w niej 
przepisu.

Sesja Rady Powiatu

Pani
Ewelinie Marczewskiej

wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Teściowej

składają 
Dyrektor, Pracownicy i uczniowie 

Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy

30 września Sta-
rosta Strzelecki na 
zaproszenie Konsula 
Generalnego RFN 
we Wrocławiu Mar-
tina Kremera wziął 
udział w przyjęciu z 
okazji Dnia Jedności 
Niemiec. Podczas 
tegorocznego przy-
jęcia nastąpiło odsłonięcie figury misia „Buddy Bear” obrazującej symboliczne 
związki Wrocławia z Berlinem. Starosta przekazał Konsulowi życzenia oraz sym-
boliczny upominek z tej okazji.

6 października Starosta Strzelecki Józef Swaczyna uczestniczył w rocznicy upamięt-
niającej przybycie pierwszego transportu Powstańców Warszawskich do Stalagu 
344 Lamsdorf. Uroczystości odbyły się w Łambinowicach, gdzie miało miejsce 
złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, a także otwarcie wystawy przed budynkiem 
Muzeum pt. „Koniec i początek. Powstańcy Warszawscy w niewoli niemieckiej”.

5 października br. w Mosznej odbyło się spotkanie członków Śląskiego Stowarzy-
szenia Samorządowego z Marszałkiem Województwa Opolskiego Andrzejem Bułą 
oraz Wicemarszałek Województwa Opolskiego Panią Zuzanną Donath-Kasiurą. 
Tematami spotkania były Strategia Województwa Opolskiego, fundusze europej-
skie oraz współpraca między samorządami.

Przypominamy, że od 1 września mieszkańcy naszego powiatu w wieku 
powyżej 65 roku życia mogą korzystać z KARTY SENIORA 65+. Wprowadził 

ją uchwałą Związek Powiatowo-Gminny JEDŹ Z NAMI, a dzięki temu osoby, które 
skończyły 65 lat mogą jeździć za połowę ceny biletu. Zniżka ta obowiązuje na prze-
jazdy w ramach jednej miejscowości na terenie działania Związku. Dokumentem 
uprawniającym do ulgi jest KARTA SENIORA 65+ wraz z dokumentem tożsamości.

Karty wydawane są w kasie na dworcu autobusowym w Strzelcach Opolskich 
oraz dworcu autobusowym w Krapkowicach na podstawie wniosku wypełnionego 
przez pasażera.

Na razie większe zainteresowanie KARTĄ SENIORA 65+ widoczne jest w Krap-
kowicach, tak wynika ze słów prezesa PKS SA w Strzelcach Opolskich. A na pytanie, 
czy rozważane są ulgowe przejazdy dla seniorów nie tylko na terenie jednej miej-
scowości, ale i między miejscowościami,  odpowiada, że być może wprowadzone 
zostaną takie ulgi w obrębie gmin, zastrzegając przy tym, że decyzje w tej sprawie 
zależą wyłącznie od Związku JEDŹ Z NAMI.

Ulga dla seniorów!

Spotkanie 
w konsulacie Niemiec

Uroczystości 
w Łambinowicach

O strategii, 
funduszach i współpracy
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POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Op.

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

O F E R T Y   P R A C Y

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

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

KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY  STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe pedagogiczne,
ZASTĘPCZEJ/ PEDAGOG  -  prawo jazdy kat. B, - własny samochód
NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe kierunkowe (lub pokrewne)
BRANŻY GASTRONOMICZNEJ
PSYCHOLOG PRZEDSZKOLNY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe kierunkowe
 (praca w niepełnym 
 wymiarze godzin)
STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie
PRACOWNIK SOCJALNY PYSKOWICE -  wykształcenie wyższe
  -  min. 1 rok doświadczenia zawodowego
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJACY KOLONOWSKIE -  wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki specjalnej,
FIZJOTERAPEUTA JEMIELNICA -  wykształcenie wyższe kierunkowe,
UROGINEKOLOGICZNY
HYDRAULIK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  min. 3 lata doświadczenia zawodowego
FRYZJER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunkowe,
GŁÓWNY/A KSIĘGOWY/A ŻĘDOWICE -  wykształcenie średnie,
  -  min. 2 lata doświadczenia zawodowego
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
PRACOWNIK BIUROWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie,
- KADRY- ADMINISTRACJA  -  wymagana znajomość przepisów kadrowych,
  -  2 lata doświadczenia zawodowego
ELEKTRYK KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia SEP, Gr I, II,III
  -  1 rok doświadczenia zaw. w dziale utrzymania ruchu
SPAWACZ ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  min. 2 lata doświadczenia zawodowego,
  -  uprawnienia spawalnicze 135,131
MAGAZYNIER ZAWADZKIE -  mile widziane uprawnienia do obsługi 
   wózków jezdniowych
MAGAZYNIER RASZOWA/ -  wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, 
 KĘDZIERZYN - KOŹLE -  prawo jazdy kat. B
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych UDT
KONTROLER JAKOŚCI ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie
OPERATOR SUWNICY ZAWADZKIE 
– DO PRZYUCZENIA 
PRACOWNIK MAGAZYNU ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
– ROZDZIELCZY PRODUKCJI
INFORMATYK ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie branżowe
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ ZAWADZKIE  
- PRZYUCZENIA 
PRACOWNIK DS. UTRZYMANIA ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe techniczne
CIĄGŁOŚCI PRODUKCJI
SPRZED. W SKLEPIE ODZIEŻOWYM GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY -  wykształcenie średnie zawodowe
MECHANIK SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykszt. zasadnicze zaw., - prawo jazdy kat. B
PRACOWNIK SERWIS OPON,  STRZELCE OPOLSKIE -  prawo jazdy kat. B
POMOCNIK MECHANIKA
USTAWIACZ PROCESU WTRYSKU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  1 rok doświadczenia zawodowego, - obsługa suwnicy
SPRZEDAWCA HANDLOWIEC STRZELCE OPOLSKIE 
ŚLUSARZ SPAWACZ IZBICKO -  umiejętność spawania
POMOCNIK ŚLUSARZA IZBICKO
ŚLUSARZ – MECHANIK  ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
MECHANIK MASZYN RASZOWA/ -  wykształcenie zasadnicze zawodowe 
DO OBRÓBKI METALU KEDZIERZYN - KOŹLE
OPERATOR MASZYN  ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
OPERATOR/ USTAWIACZ MASZYN ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
OPERATOR MASZYN CNC KOLONOWSKIE -  wykształcenie  średnie techniczne,
  -  doświadczenie zawodowe min. 1 rok

Strzelce Opolskie, dnia 04.10.2022 r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 oraz art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) podaje do publicznej wiadomości 
informację, o wydaniu w dniu 04.10.2022 r. na rzecz spółki Solar Power Sta-
niszcze Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie 30-109 przy ul. Salwatorskiej 14/310, 
decyzji nr 322/2022 zmieniającej decyzję Nr 219/2020 z dnia 02.06.2020r. 
wydaną przez Starostę Strzeleckiego na rzecz spółki Solar Power Staniszcze 
Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-091 przy ul. Jana Kochanowskiego 1/2, 
zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę 
elektrowni fotowoltaicznej "EPV Staniszcze Wielkie 1" o mocy wytwórczej 
do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną, na działce ewid. nr 229, obręb 
ewid. Staniszcze Wielkie, jednostka ewid. Kolonowskie - obszar wiejski, w 
części projektu budowlanego w zakresie: zmniejszenia ilości paneli foto-
woltaicznych z 2500 szt. na 1834 szt., zmniejszenia powierzchni inwestycji 
z 1,65 ha na 1,35 ha, zastosowania paneli fotowoltaicznych o zwiększonej 
mocy z 400 Wp na 545 Wp, usunięcia miejsca na odpady, zgodnie z załą-
czonym projektem zmian.

Informację dotyczącą treści decyzji i dokumentacji sprawy 
można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu 77 4401761 

Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich 
- Wydział Architektoniczno-Budowlany.

Strzelce Opolskie, dnia 11.10.2022 r.

STAROSTA  STRZELECKI
na podstawie art. 34a ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) informuje, że w dniu 5 października 2022 r. 
na wniosek spółki P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wynalazek 
1, wszczęto postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej 
telefonii komórkowej Play nr OPO7101B wraz z kablową linią zasilającą w 
Grabowie przy ul. Wojska Polskiego, na działce nr 148, obręb ewid. Grabów.

z up. Starosty
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Z ogromnym żalem 

przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci

ś.p. Ludwika Węgrzyna

Prezesa Związku Powiatów Polskich II i V kadencji

Zarząd Powiatu Strzeleckiego

Stowarzyszenie Siedlisko informuje o realizacji 
projektu „Pracujesz i masz…” 

w ramach konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” 
współfinansowanego ze środków PFRON.

Kierunek pomocy: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek 
pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego.

Głównym celem projektu jest wejście lub powrót na rynek pracy 
osób niepełnosprawnych i wzmocnienie trwałości ich zatrudnienia w 
wyniku udzielenia wsparcia metodą zatrudnienia wspomaganego .

Projekt przewiduje wsparcie w postaci poradnictwa psychologicz-
nego i psychospołecznego, doradztwo zawodowe, staże zawodowe i 
pomoc trenera pracy dla beneficjentów legitymujących się orzecze-
niem o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub 
znacznym.

Zapraszamy do udziału mieszkańców w wieku aktywności 
zawodowej z powiatu strzeleckiego i opolskiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny
Biuro projektu: Stowarzyszenie 

na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siedlisko” 
ul. Kościelna 10, 47-113 Staniszcze Wielkie

tel. 503 064 717, 506 732 771
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Dzień Edukacji Narodowej 2022 w naszych szkołach
Wprawdzie ten dzień przypada 14 października, ale w szkołach i placówkach, dla których Po-

wiat Strzelecki jest organem prowadzącym, świętowano w różnych dniach. I w każdej miało 
to świętowanie nieco inną odsłonę. Wszędzie jednak do grona nauczycielskiego trafiły torty ufun-
dowane przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego. Wszędzie też były oficjalne życzenia i mniej oficjalne 
występy młodzieży.

Nagrodą Starosty Strzeleckiego uhonorowani zostali nauczyciele:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
Edyta Bem - nauczycielka dyplomowana religii, wiedzy o społeczeństwie, historii i 
teraźniejszości, przedmiotów branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej
Izabela Koziołek - nauczycielka dyplomowana wychowania fizycznego, edukacji 
dla bezpieczeństwa, ratownictwa medycznego
Katarzyna Krukowska – wicedyrektor, nauczycielka przedmiotów branży ekono-
micznej
Karolina Łydka – nauczycielka przedmiotów branży mechatronicznej, elektrycznej
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im W. Broniewskiego w 
Strzelcach Opolskich
Małgorzata Swaczyna – wicedyrektor, nauczycielka geografii
Katarzyna Maciaszczyk-Paprotny – nauczycielka języka angielskiego
Marcin Kos - nauczyciel języka polskiego
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich
Agnieszka Rużycka-Rączkowska – psycholog
Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
Tomasz Siciak - nauczyciel wychowania fizycznego, zajęć rewalidacyjnych
Marek Walichowski - nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeń-
stwa, zajęć rewalidacyjnych
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem
Gabriela Mainka-Jałowy - nauczycielka religii i wychowania do życia w rodzinie
Arkadiusz Baron - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie
Iwona Mielcarz - nauczycielka przysposobienia do pracy i zajęć rewalidacyjnych
Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
Artur Walkowiak - nauczyciel przysposobienia do pracy i zajęć rewalidacyjnych
Nagroda Starosty Strzeleckiego dla dyrektorów placówek oświatowych otrzymali:
Anna Bujmiła - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
Halina Kajstura - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
Mirosława Stańczak - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich
Danuta Kupny - Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze Św. Anny 
s. Jolanta Wojtaszak - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie 
Jan Wróblewski - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w 
Strzelcach Opolskich

Dzień Edukacji Narodowej zawsze stanowi okazję do uhonorowania 
grona pedagogicznego za osiągnięcia w pracy z uczniami, za ich 

codzienny trud, za wprowadzanie młodego pokolenia w arkana wiedzy 
i jak najlepsze przygotowanie go do wejścia w świat. Nie inaczej było w 
tym roku. 

Nasi najlepsi nauczyciele
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Medal Komisji Edukacji Narodowej:
Agnieszka Filipczak – nauczycielka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
Joanna Gągalska-Straub – nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy
Mirosława Kądziołka – nauczycielka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem
Ewa Kubiszok – nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy
Krzysztof Kalisz – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
Agnieszka Konobrocka – Mikulska – nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy
Medal Złoty za długoletnią służbę:
Mirosława Horzela- Skrzypek – wicedyrektor i nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy
Beata Kasielska – nauczycielka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
Dawid Imiełowski – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
Ewa Zaremba – pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich
Medal Srebrny za długoletnią służbę:
Kamila Fait – nauczycielka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
Katarzyna Krukowska – wicedyrektor i nauczycielka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
Marta Kurowska – nauczycielka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
Dominika Lelicka - nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego 
w Strzelcach Opolskich
Renata Mazurek – nauczycielka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
Małgorzata Szecel – nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego 
w Strzelcach Opolskich
Arkadiusz Janicki – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w 
Strzelcach Opolskich
Paweł Witek – nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy
Anna Rozmus – nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w 
Strzelcach Opolskich
Medal Brązowy za długoletnią służbę:
Magdalena Biernat – nauczycielka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
Izabela Koziołek – nauczycielka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
Katarzyna Krępa-Stefanik – nauczycielka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
Karolina Piwowar – nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy
Joanna Urbaniec – nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy
Nagrodę Opolskiego Kuratora Oświaty otrzymały:
Agnieszka Szampera – nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
Ewa Zaremba – pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich

Powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2022

Jest nauczycielem dyplomowanym. W Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzel-

cach Opolskich uczy informatyki oraz przedmiotów 
zawodowych w zawodzie technik grafiki i poligrafii 
cyfrowej. W zawodzie – od 22 lat.

- Tytuł Nauczyciela Roku to dla mnie wielki za-
szczyt, cenna nagroda. I… jeszcze nie ochłonąłem, ale 
jestem szczęśliwy – mówi niedługo po uroczystości. 

- Co najważniejsze jest w pracy z uczniem?
- Budowanie pozytywnych relacji. Nie na zasadzie 

koleżeńskiej, ale na zasadzie partnerstwa, opartego 
na pełnym zaufaniu. Tego nie da się zadekretować; 
do tego trzeba wspólnie dojść. Nauczyciel to auto-

rytet? Tak, jak sobie go wypracuje. Dotrzymywaniem terminów, umiejętnością 
przyznania się do błędu, słownością, wysoką kulturą osobistą, traktowaniem 
uczniów z szacunkiem. Nawet wtedy, kiedy ich wiedza czy umiejętności odbie-
gają od naszych oczekiwań. Trzeba też wsłuchiwać się w ich potrzeby. Traktować 
uczniów z powagą. I dostrzegać to, co czasem jest niedostrzegalne od razu. Nie 
jest tak, że nauczyciel wie, i koniec. Uczeń też ma coś do powiedzenia. I dotyczy 
to nie tylko tych najlepszych. Jak to? Wyobraźmy sobie, że uczeń słabe oceny 
ze wszystkich przedmiotów, ale w grafice jest świetny. Pod ławką coś tam sobie 
rysuje. Widzę to. Proszę: pokaż. Mówię: to jest bardzo dobre. A on na to, że tylko 
tak sobie rysował. Brak mu odwagi, a może poczucia własnej wartości. Może nie 
chce tego nikomu pokazywać, bo kiedyś został za to skarcony czy wyśmiany. Nigdy 
nie należy krytykować uczniów naruszając ich godność. Zwracać uwagę tak – ale 
delikatnie. Warto znaleźć dobre słowo. To ważne zwłaszcza w dzisiejszych czasach, 
kiedy młodzi ludzie czują się totalnie zagubieni sytuacją i natłokiem wydarzeń.

- Jeśli uczeń robi coś źle, trzeba to skorygować, czasem poszukać wspólnie 
rozwiązania, ale i tak – w każdym przypadku – należy pokazać, co zrobił dobrze. 
Przecież każdy uczeń coś wie i umie. Jak powiedziałem wcześniej – trzeba to umieć 
odkryć. To jest zadanie nauczyciela. I mnie się to zdarzyło. Mam uczennicę, której 
zdolności odkryłem przypadkiem. Podczas lekcji modelowania 3D zauważyłem, 
że robi coś, co zupełnie nie wynika z programu nauczania. Okazało się, że sama w 
domu nauczyła się programu, który wykorzystała podczas lekcji. Zaprojektowała i 
narysowała komiks, napisała tekst, a podczas lekcji robiła postacie do tego - moim 
zdaniem - bardzo dobrego komiksu. Animacja w 3D naprawdę nie jest łatwa! 
Tym co robi, nie dzieliła się nawet z koleżankami, i gdybym nie podpatrzył, czym 
się zajmuje, nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek by to ujawniła. Jeśli skończy ten 
komiks, zgłosimy go na Ogólnopolski Festiwal Animacji O!PLA, może też znajdzie 
się jakiś kolejny konkurs. 

- Wielu uczniów ma umiejętności, których nie chce ujawniać; mówią: „ale po 
co”, „ale robię to dla siebie”, „to tylko tak sobie”. Nie wierzą we własne siły i w siebie. 
Próbuję ich wyłuskać. Docenić. Chcę, by w siebie uwierzyli. Czasem mi się to udaje. 

- Z jakich osiągnięć moich uczniów jestem najbardziej dumny?
- Każdy sukces ucznia cieszy. I ten mały i ten duży. Pamiętam, jak uczeń 

podchodził kilka razy do egzaminu zawodowego i nie mógł go zdać. Już jako ab-
solwent przychodził popołudniami do szkoły i uczyłem go rozwiązywać zadania 
egzaminacyjne. Dzięki naszej współpracy zdał egzamin i uzyskał tytuł technika. 
Biorąc pod uwagę spektakularność sukcesu to mam świeżo w głowie konkurs 
z poprzedniego roku szkolnego. Dwie uczennice, z których jedna na dzisiejszej 
powiatowej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej zdobyła tytuł Mistrza 
w Zawodzie, wzięły udział w konkursie NOT (Naczelna Organizacja Techniczna w 
Warszawie) na projekt gry planszowej pt. „Inżynierowie dla Niepodległej Polski”. 
Od września do lutego ubiegłego roku szkolnego bardzo zaangażowały się w re-
alizację tego projektu. Wykazały się niezwykłą kreatywnością, spędziły mnóstwo 
godzin w szkole poza lekcjami opracowując zasady gry i projektując prototyp. 
Po drodze były chwile zwątpienia i niewiary, ale… pracowały dalej. Brały udział 
w warsztatach dotyczących inżynierii gier planszowych, wprowadziły poprawki I 
w maju tego roku zwyciężyły! Ich projekt pn. „Międzywojenny Odlot” okazał się 
najlepszy z 46 zgłoszonych z całej Polski! Jeśli NOT uda się znaleźć sponsora – ich 
gra stanie się pomocą dydaktyczną w polskich szkołach. Ten sukces był okupiony 
naprawdę ciężką pracą i dużym wysiłkiem. To nie był konkurs przedmiotowy z 
materiału przerabianego na lekcjach, uczennice musiały zdobyć i przyswoić do-
datkową wiedzę na temat projektowania gier, której nie wykłada się w szkole. 
Ogromną satysfakcję przyniosły mi również trzy indeksy na Politechnikę Warszawską 
moich uczniów.  Jestem nauczycielem z przypadku, ale lubię uczyć, lubię kontakt z 
młodzieżą, a gdy przychodzą chwile takich sukcesów uczniów, wiem, że jestem we 
właściwym miejscu, choć nauczycieli władza nie traktuje dobrze, i to niestety od lat.

Jest nauczycielem dyplomowanym. W Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Strzelcach Opolskich uczy języka angielskiego i 
geografii. Staż pracy – 23 lata.

 - Tytuł Nauczyciela Roku to dla mnie ogrom-
na… niespodzianka. Myślałam, że niegdysiejsza 
nominacja została zapomniana. Tym większa 
więc radość z wyróżnienia tym tytułem!  – mówi 
niedługo po uroczystości.

- Od lat jest Pani zaangażowana  w unijne pro-
jekty. Który z nich przyniósł Pani najwięcej radości?

- Każdy przynosił inne doznania, ale przede 
wszystkim radość, zaczęło się jeszcze od programu 
Comenius, potem były kolejne. Hasło przewodnie 

Erasmusa+ brzmi tak: „zmienia życie, otwiera umysły”.  To prawda. Przekonują się 
o tym zarówno nauczyciele uczestniczący w nim, jak i uczniowie. Część z nich po 
raz pierwszy dzięki Erasmusowi wyjechała za granicę… To zmieniło ich postrzeganie 
świata, ludzi, tradycji. Rozłąka z domem na cztery tygodnie to ogromne wyzwanie. 
Ale też trzeba mieć ciekawość świata i odwagę, by się zmierzyć z czymś nowym 
i nieznanym. To nieznane to nie tylko nowi ludzie i pierwsza praca. To również 
zorganizowanie sobie czasu poza nią, przygotowywanie posiłków, spędzanie wol-
nego czasu. To kształtuje niematerialne cechy osobowości. A potem, gdy byli już 
uczniowie wpisują sobie w CV praktyki w 4-gwiazdkowym hotelu na Malcie czy 
na Teneryfie – nie tylko świetnie to wygląda, ale i daje przewagę w konkurencji do 
stanowiska, które chcą objąć. Tym bardziej, że oceny dyrekcji hoteli są najwyższe 
z możliwych: celujące! I dyrektorzy tych hoteli, w których praktykowali nasi ucz-
niowie zachęcają, żeby nie wracali do Polski, tylko u nich zostali, bo są pracowici, 
solidni, znają się na swoim fachu i można na nich polegać. Jedna z moich byłych 
uczennic, pani Małgosia, tak zafascynowała się pobytem na Teneryfie, że  posta-
nowiła tam wrócić i podjąć pracę. Wierzę, że dla wielu uczestników te wyjazdy to 
nie tylko piękne wspomnienia, ale i doświadczenia, które zaowocują w przyszłości. 
Choćby szacunkiem wobec innych. Tych o innej kulturze, innej karnacji skóry, 
mówiących innymi językami, pochodzącymi z różnych kontynentów. Jedzących 
na wigilię kutię, makówki czy coś zupełnie innego. Równie ważne jak wyjazdy 
zagraniczne jest poznawanie własnego miejsca na ziemi. Wraz z polonistką Aliną 
Obstoj wprowadziłyśmy w szkole innowację pedagogiczną, dzięki której chcemy 
pokazać piękno naszego regionu, którego – mimo wielu lat mieszkania tutaj – 
nadal nie znamy. Sama jestem tego najlepszym przykładem. Mieszkam tu całe 
życie, ale dopiero podczas pieszego rajdu szlakiem cysterskim po raz pierwszy 
zwiedziłam zabudowania poklasztorne i kościelne w Jemielnicy! Zafascynowana 
jestem, i tę fascynację podziela młodzież, także Muzeum Śląska Opolskiego - 
czynszową kamienicą, w której na każdym piętrze zaprezentowane są mieszkania 
w różnych stylach. Jak widać, nie trzeba jechać daleko, by poznać fantastyczne 
rzeczy. Nasz region, w którym mniejszość niemiecka to większość, ma jeszcze jeden 

Budowanie pozytywnych relacji 
jest najważniejsze

- mówi Grzegorz Łukasik – Nauczyciel Roku 2021

Nad chmurami zawsze świeci słońce
- tak zawsze mówi swoim uczniom Agnieszka Kozłowska 

– Nauczyciel Roku 2020
atut: znajomość języka niemieckiego i 
gwary. Kończyłam liceum w czasach, 
kiedy potępiano używanie gwary, a to 
przecież nasze bogactwo! To jest piękne 
i kultywowanie naszej tradycji staramy 
się  łączyć z wyjazdami zagranicznymi, 
podczas których stykamy się z inną 
kulturą. 

- Co jest najważniejsze w pracy z 
uczniem?

- Satysfakcja. Choć obiadu się z niej 
nie ugotuje. Jako nauczyciele musimy się 
„updatować”, by przynajmniej wiedzieć, 
o czym oni mówią (choć uczniowie 
zapewne mieliby na ten temat inne zda-
nie). Jesteśmy dla nich – jak pociąg, tylko 
na chwilę. Przychodzą do nas po szkole 
podstawowej, drobni, z dziecięcymi 
rysami twarzy. Jesteśmy z nimi kilka lat, 
oni dojrzewają, odchodzą w świat, a my 
staramy się ich jak najlepiej do tego przy-
gotować.  Wszystko przemija, ale my ich 
pamiętamy. Kiedy po latach przychodzą, 
dziwią się często, że pamiętam ich imio-
na: jak mogłabym zapomnieć?! Miałam 
kiedyś bardzo niepokornego ucznia, ale 
z talentem do języków. Kiedy pisał pracę 
licencjacką po angielsku – przyszedł do 
mnie, żebym ją sprawdziła. Wierzył mi 
i ufał. A w ubiegłym roku dostałam ko-
łocz weselny od dawnej – sprzed wielu 
lat! - uczennicy, której nawet nie byłam 
wychowawczynią… Jak człowiek jest 
dobry dla człowieka, to dobro wraca. 
Mam dwóch synów, zawsze rodzicom 
na pierwszym spotkaniu mówię, że każ-
dego ucznia traktuję jak własne dziecko: 
dobrze, ale to nie znaczy, że nie zwrócę 
mu uwagi. Zawsze też myślę pozytywnie 
i staram się to wpoić uczniom. Gdy leci-
my samolotem, a większość z nich lecąc 
na praktyki robi to pierwszy raz w życiu, 
zawsze powtarzam, że nad chmurami 
zawsze świeci słońce.

MEDALE I ODZNACZENIA

Nauczyciele Roku 2020 i 2021: Agnieszka Kozłowska i Grzegorz Łukasik 
z wicestarostą Waldemarem Gaidą, starostą Józefem Swaczyną 

i dyrektor CKZiU Haliną Kajsturą



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

Na tym jednak projekt się nie skończył. Zgodnie z jego założeniami zostały 
zorganizowane trzy spotkania z autorami tekstów, a książka dotarła do kolejnych 
150 czytelników (po 50 na każdym). Publikacja trafi  też do bibliotek szkolnych w 
naszym powiecie, do bibliotek miejskich i wiejskich oraz do powiatowej biblioteki 
w Powiatowym Centrum Kultury.

A co jadali jemielniccy cystersi? 
Mimo że zachowało się wiele doku-
mentów tego klasztoru, to niewiele 
jest świadectw dotyczących codzien-
nego życia mnichów i ich jadłospisu. 
Bez względu na rodzaj wspólnoty w 
dawnych wiekach zakonnicy najczęściej 
spożywali tylko jeden posiłek dziennie. 
Zwany był on „śniadaniem” (prandium) 
albo „obiadem” (cena), jeśli jedzono 
go około południa. Ewentualny drugi 
posiłek uzależniony był od możliwości 
fi nansowych klasztoru, hojności opata 
bądź przypadającego święta liturgicz-
nego. Nie jadano wiele mięsa, dieta 
była raczej wegetariańska czy nawet 
tylko roślinna. Na lepsze jedzenie mogli 
liczyć pacjenci infi rmerii, czyli chorzy, 
którym podawano rosół czy kawałek 
kurczaka bez względu na post. A że 
zakonnicy pościli często, nie tylko w 
piątki, to infi rmeria, czyli izolatka dla 
chorych, nigdy nie była pusta. Dowie-
my się wreszcie, co jadali mnisi? O 
tak! „To, co braciszek im ugotował”. 
Podobnie zresztą było w klasztorze 
franciszkanów. A co pili? Głównie wino, 
ale też wytwarzane w klasztorach piwo. 
I choć zapewne miało zupełnie inny 
smak niż dzisiejsze, to trunków pito w 
klasztorach całkiem sporo, choć  wino 
zazwyczaj rozcieńczano wodą. Cysters, 
zgodnie z regułą św. Benedykta, mógł 
wypić na dobę 1 heminę wina. I choć 
nie wiadomo dziś, ile dokładnie wina 
„przypadało na głowę”, szacuje się, że 
mogło to być około 1,5 litra. 

Książkę pod tym tytułem – wydaną przez Powiat Strze-
lecki dzięki dofi nansowaniu ze środków unijnych – za-

prezentowaliśmy po raz pierwszy podczas tegorocznego 
Święta Chleba, 25 września. Wtedy też trafi ła w ręce 
pierwszych sześciorga czytelników, którzy poprawnie 
rozwiązali krzyżówki opublikowane na łamach naszego 
dwutygodnika. 

Pierwsze,  z prof. dr hab. Anną Pobóg-Lenartowicz, „Klasztor od kuchni, czyli 
co jedli i pili zakonnicy z Jemielnicy i Góry św. Anny?” odbyło się 1 października br.  
Pani prof. A. Pobóg-Lenartowicz jest autorką wielu prac naukowych i popularno-
-naukowych związanych m.in. z historią Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem 
dziejów kanoników regularnych, cystersów i dominikanów. Potrafi  też mówić o 
tym w fascynujący sposób, skupiając przez cały ponadgodzinny wykład uwagę 
słuchaczy, którzy potem mieli sporo pytań, a odpowiedzi były również interesujące. 

Mówiła m.in. o tym, że cystersi zwani byli industrializatorami średniowiecznej 
Europy. Mieli utrzymywać się z pracy własnych rąk, dlatego też na teren przyszłe-
go klasztoru najczęściej otrzymywali nieużytki, tereny zalesione, które należało 
dopiero zagospodarować. Tak właśnie było w przypadku Jemielnicy. Przełożony 
każdego klasztoru musiał jednak co roku składać sprawozdanie z jego działalności 
w domu macierzystym (bo każda wspólnota taki posiadała). Dla klasztoru w Je-
mielnicy takim domem był klasztor w Rudach, a dla niego – klasztor w Jędrzejowie, 
dla którego z kolei macierzą był francuski Marimond. Aby złożyć wspomniane 
wcześniej sprawozdanie – przełożeni klasztorów fi lialnych do macierzy w daw-
nych wiekach udawali się… pieszo. To jedna z ciekawostek, których podczas tego 
spotkania nie brakowało. Przytoczmy zatem jeszcze jedną, tym razem dotyczącą 
wspólnoty stołu. Na czym polegała? Wszyscy zakonnicy spożywali posiłek o tej 
samej porze, a wzywani byli nań specjalnym dzwonkiem, zwanym cymbalum. Po 
modlitwie i pobłogosławieniu pożywienia, spożywanego w milczeniu, bo towarzy-
szył mu głos lektora, odczytującego fragment Pisma Świętego, regułę lub statuty 
danej wspólnoty, mnisi jadło spożywali pospiesznie. Dzwonek oznaczał też koniec 
posiłku dla wszystkich.

Drugie spotkanie autorskie zo-
stało zorganizowane 6 października. 
Tym razem na wykład i prezentację 
dr Małgorzaty Iżykowskiej o dziejach 
winiarstwa i piwowarstwa na Śląsku i w 
naszym powiecie specjalne zaproszenie 
zostało wystosowane do uczniów klas 
o profi lu gastronomicznym w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawiczne-
go w Strzelcach Opolskich. 

- Na Śląsku uprawiano przed wieka-
mi zarówno chmiel, jako podstawowy 
składnik piwa, jak i winorośl, z której 

powstawało lokalne wino. Jednak piwo 
powstawało tu znacznie wcześniej, bo 
od X wieku. Nie sposób dociec, jakie 
były początki piwowarstwa na naszych 
ziemiach – mówiła dr M. Iżykowska. 
-Napój o tak dawnej proweniencji 
nie był zbyt często opisywany w źród-
łach historycznych, stanowił bowiem 
oczywistą część codziennego życia 
Ślązaków. Nieco inaczej jest w przy-
padku wina, uznawanego za trunek 
szlachetny, kosztowny i niecodzienny. I 
właśnie początki hodowli winorośli na 
Śląsku można prześledzić na podstawie 
źródeł pisanych.  W nich, zwłaszcza tych 
bardziej popularnych historii śląskiego 
winiarstwa, można znaleźć dwie hipo-
tezy dotyczące powstania pierwszych 
śląskich winnic. Jedna z nich mówi, 
że gdy w średniowieczu na śląskich 
drogach grasowali rycerze-rabusie (rau-
bri� erzy), jednemu z nich zamarzyło się 
posiadać własną winnicę produkującą 
znakomity trunek na własny użytek, a 
może i na handel. Sprowadził więc na 
Śląsk sadzonki winorośli, które dały 
początek licznym później winnicom. Ta 
hipoteza jednak wydaje się mało praw-
dopodobna. Rabuś, który ma nie tylko 
wystarczającą wiedzę na temat uprawy 
winorośli, ale i tak dużo cierpliwości, 
by co roku doglądać swoich upraw?! 
Drugą hipotezę uznać więc należy za 
bardziej prawdopodobną: winnice 
zawdzięczamy zakonnikom. Mieli 
wiedzę, cierpliwość i dobry powód, 
by winorośl uprawiać: sprowadzane 
z odległych stron wino używane do 
celów liturgicznych było bardzo drogie. 
A jeśli warunki klimatyczne pozwalały 
na wytwarzanie wina na miejscu, to 
czemu tego nie robić… 

Trzecie spotkanie autorskie zo-
stało zorganizowane 15 października 
br. Tym razem uczestnicy wysłuchali 
wykładu dr hab. Doroty Świtały-Trybek 
na temat świątecznego pożywienia 
w naszym powiecie, uzupełnionego 
prezentacją nie tylko zdjęciami potraw, 
ale i wieloma bardzo interesującymi 

informacjami, zaczerpniętymi podczas 
wywiadów terenowych prowadzonych 
w domach mieszkańców naszego 
powiatu. A wśród nich pojawiła się i 
legenda o pierwszej siemieniotce.

„Było to tak, że jak się Pan Jezus 
urodził (to) w Betlejem razem spotkali 
się Żydzi i poganie, co tam mieszkali. 
Spotkali się i potem trzeba było coś 
zjeść, bo już zgłodnieli, jak mówili o 
tym narodzeniu, i się też zastanawiali, 
co z tego będzie. To wtedy ugotowali 
siemieniotka po raz pierwszy. Konopie, 
co były potrzebne, to przynieśli Żydzi. 
No, a krupy, to przynieśli ci poganie, i 
przez to nazywają się pogańskie. To przy 
tej siemieniotce była ta ich wieczerza. To 
na pamiątkę tego, że była w dniu Bożego 
Narodzenia, teraz się jom je na Wilijo”.

Po zakończeniu spotkań autorskich 
małe upominki trafi ły też do przedsta-
wicielek kół gospodyń wiejskich i sto-
warzyszeń, które podzieliły się swoimi 
przepisami na potrawy, składające się 
na drugą część naszej publikacji.
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Ze względu na sytuację panującą w kraju, związaną z rozprzestrzenia-
niem się wirusa COVID-19 czas na dokonanie zawiadomienia, o którym 
mowa w art. 140mb Ustawy został wydłużony od lipca 2021 roku z 30 do 60 
dni. Wydłużony termin na złożenie stosownej informacji o nabyciu lub zby-
ciu pojazdu albo zarejestrowanie auta sprowadzonego ma obowiązywać 
do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Zgodnie z nowymi przepisami osoba, która kupiła samochód musi 
zawiadomić o tym fakcie starostę w ciągu 60 dni, jeśli tego nie zrobi, zosta-
nie nałożona na nią kara pieniężna w wysokości od 200 do 1000 zł. Takiej 
samej karze będzie podlegała również osoba, która sprzedała auto i nie 
zawiadomiła o tym starosty w ciągu 60 dni. Obowiązek dotyczy nie tylko 
sprzedaży pojazdu, ale również zbycia samochodu w drodze darowizny.

Uwaga właściciele pojazdów!
Przypominamy o terminach! 

17 września nastąpią kolejne zmiany w przepisach obowiązu-
jących kierowców. Zmiana przepisów ma za celu zwiększenie bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym. Zmiany dotyczą między innymi 
złamania przepisów z tej samej grupy w ciągu 2 lat od ostatniego 
wykroczenia. Mandat będzie w tym przypadku dwukrotnie 
wyższy. Wykroczenia, które podlegają „recydywie” to: przekro-
czenie dopuszczalnej prędkości (powyżej 31 km/h), niewłaściwe 
wyprzedzanie, wjechanie na przejazd kolejowy po opuszczeniu 
zapór lub zapaleniu się czerwonego światła lub nieustąpienie 
pierwszeństwa pieszemu. Zmieniła się także ilości punktów kar-
nych za poszczególne wykroczenia w ruchu drogowym. 

W przypadku najpoważniejszych wykroczeń, skutkujących zagrożeniem 
bezpieczeństwa ruchu drogowego zastosowanie ma tzw. „recydywa”. 
Sytuacja ta dotyczy złamania przepisów w ciągu 2 lat od ostatniego wy-
kroczenia z tej samej grupy. Jeżeli tak się stanie, mandat drogowy będzie 
dwukrotnie wyższy niż dotychczas.

Dotyczy to na przykład przekroczenia prędkości o:
•	 31-40 km/h – pierwszy raz: 800 złotych / recydywa: 1600 złotych
•	 41-50 km/h – pierwszy raz: 1000 złotych / recydywa: 2000 złotych
•	 51-60 km/h – pierwszy raz: 1500 złotych / recydywa: 3000 złotych
•	 61-70 km/h – pierwszy raz: 2000 złotych / recydywa: 4000 złotych
•	 71 km/h i więcej – pierwszy raz: 2500 złotych / recydywa: 5000 złotych

Oprócz przekroczenia prędkości nowy taryfikator zakłada, że podwójne 
karanie będzie dotyczyć innych obszarów ruchu, np.:
•	 nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 złotych 

/ recydywa: 3000 złotych;
•	 złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 złotych / recydywa: 

2000 złotych;
•	 wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – pierwszy raz: 1500 złotych 

/ recydywa: 3000 złotych;
•	 niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeń-

stwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego 
pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 złotych / recydywa: 
3000 złotych;

W związku z powtarzającymi się w dalszym ciągu 
przypadkami zgłaszania nabycia i zbycia pojazdów 

po ustawowo wyznaczonym terminie przypominamy, że od 
1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe przepisy Prawa o Ru-
chu Drogowym, zgodnie z którymi każda osoba, która kupiła 
samochód lub go sprzedała, powinna zgłosić taki fakt do 
właściwego organu. Niepowiadomienie o zbyciu lub nabyciu 
pojazdu w określonym terminie skutkuje nałożeniem kary pie-
niężnej, a Starosta nie ma możliwości odstąpienia od 
nałożenia kary w nieuzasadnionych przypadkach. 

Osoba, która nabyła samochód sprowadzony z innego państwa człon-
kowskiego UE i nie zarejestrowała go w Polsce w ciągu 60 dni od dnia 
sprowadzenia samochodu również może zostać ukarana poprzez nałożenie 
na nią kary pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu można dokonać osobiście w 
urzędzie (w wydziale komunikacji, w informacji) lub składając wniosek 
przez Internet. Na stronie www.gov.pl posiadając Profil Zaufany można 
się zalogować, używając zakładki MÓJ GOV. Po zalogowaniu należy przejść 
do zakładki usługi dla obywatela -> kierowcy i pojazdy -> Zgłoś zbycie lub 
nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online)  
-> Wyślij zgłoszenie.

W zgłoszeniu należy podać:
•	 swoje dane osobowe,
•	 dane nabywcy lub sprzedawcy,
•	 markę, model, typ pojazdu,
•	 numer identyfikacyjny pojazdu (VIN),
•	 numer rejestracyjny.

Do zgłoszenia należy załączyć skan lub zdjęcie umowy sprzedaży (w 
przypadku zgłoszenia nabycia pojazdu wcześniej nie przerejestrowanego 
trzeba zachować ciągłość umów). Na koniec wystarczy wskazać urząd, do 
którego zgłoszenie ma trafić (właściwy ze względu na miejsce zamiesz-
kania w przypadku zgłoszenia nabycia lub ostatniej rejestracji w przy-
padku zgłoszenia zbycia). Dokonanie zgłoszenia nic nie kosztuje. Należy 
podkreślić, że zawiadomienie o nabyciu pojazdu nie jest równoznaczne z 
rejestracją pojazdu.

Kolejne zmiany taryfikatora mandatów
•	 omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa 

pieszemu – pierwszy raz: 1500 złotych /  recydywa: 3000 złotych;
•	 wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczo-

ne lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 złotych 
/ recydywa: 4000 złotych;

•	 wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora 
lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 
– pierwszy raz: 2000 złotych / recydywa: 4000 złotych;

•	 prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu 
lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 złotych 
/  recydywa: 5000 złotych.

17 września  weszło także nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji 
kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Najwięk-
szą ilość punktów karnych (15 pkt) otrzymają kierowcy popełniający najpo-
ważniejsze wykroczenia, za które grożą także najwyższe stawki wymienione 
w rozporządzeniu dotyczącym wysokości grzywien nakładanych w formie 
mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń. Między innymi za:
•	 kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, po użyciu 

alkoholu lub pod wpływem środków odurzających; 
•	 nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku; 
•	 używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znaj-

dującej się w pojeździe lub poza nim; 
•	 omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał 

się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu; 
•	 wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie 

jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem. 
Zmieniły się również zasady kasowania punktów karnych. Obowiązy-

wać one będą przez dwa lata na koncie kierowców popełniających wykro-
czenia, od momentu zapłacenia mandatu a nie jak dotychczas przez rok. 
Zniesione zostały również szkolenia, po odbyciu których liczba punktów 
otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.

Pamiętajmy, to my decydujemy o naszym zachowaniu na drodze i 
ewentualna odpowiedzialność spoczywa na nas i to czy nowe przepisy 
dotkną nas zależy wyłącznie od nas samych. 
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W ostatnim czasie do grona 
jubilatów w naszym powie-

cie dołączyła Pani Jadwiga Ful, 
mieszkanka Jemielnicy.  Okrągłą, 
dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin 
obchodziła 8 października br. 

Z tej okazji Panią Jadwigę  od-
wiedzili z najserdeczniejszymi 
życzeniami i upominkami starosta 
Józef Swaczyna i wójt Jemielnicy 
Marcin Wycisło.

Ad multos annos

A do najlepszych życzeń dla Jubilatki dołączamy również swoje: 
wielu jeszcze lat w zdrowiu i radości każdego dnia!

Inwestycja zwią-
zana z moder-

n i za c j ą  b o i s k 
przy strzeleckim 
l iceum rozpo-
częła się już na 
dobre, a prace 
idą zgodnie z har-
monogramem. 
Zakończono pra-
ce rozbiórkowe. 
Zostało przygo-
towane koryto pod bieżnię, boisko do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjne. 
Zamontowano fundamenty pod słupy oświetleniowe i rozprowadzono również 
instalację elektryczną. Na miejscu inwestycji zdarzyła się także niemiła sytuacja, 
polegająca na tym, że obiekt został okradziony, gdyż wycięto część wykonanych 
już instalacji elektrycznych. Lokalna policja pracuje nad namierzeniem sprawców 
zdarzenia. 
Przypominamy, że Powiat Strzelecki pozyskał środki na realizację tej inwestycji 
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
Całkowita wartość inwestycji wynosi 2.998.940,08 zł, w tym pozyskane dofinan-
sowanie 2.669.046,07 zł.

O tym, jak waż-
na jest to dla 

wszystkich skrzy-
żowanie nie trze-
ba nikogo prze-
konywać. Mowa 
o c z y w i ś c i e  o 
skrzyżowania ulic 
Kozielskiej, Do-
lińskiej i Mickie-
wicza w Strzel-
cach Opolskich. 
Inwestycja Powiatu Strzeleckiego, 
realizowana przy wsparciu finansowym 
m.in. ze strony Gminy Strzelce Opolskie, 
zyskała nowe wsparcie. Na wrześniowej 
sesji Sejmiku Województwa Opolskiego 
zostały podjęte w tej sprawie dwie 
uchwały. Pierwszą – w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej Powiatowi 
Strzeleckiemu oraz  powierzenia mu 
realizacji zadania własnego Wojewódz-
twa. Obydwie uchwały dotyczyły skrzy-
żowania dróg  –  DW 426 (ul. Kozielska) 
wraz z ul. Dolińską, ul. Celną oraz ul. 
Mickiewicza w Strzelcach Opolskich. 
Władze powiatu zwróciły się z prośbą 
o pomoc finansową podkreślając, że 
skrzyżowanie zlokalizowane jest na 
wylocie ze Strzelec Opolskich i jego 
rozbudowa  ma kluczowe znaczenie 
dla poprawy dostępności do węzła au-
tostradowego „Kędzierzyn – Koźle” i w 
kierunku Góry Św. Anny. Druga uchwała 
związana była także z rozbudową tego 
skrzyżowania, a dotyczyła powierzenia 
Powiatowi  przebudowy koniecznej in-

Inwestycje powiatowe
Chodnik w Staniszczach Wielkich gotowy

4 października 
oficjalnym odbio-
rem prac zakoń-
czyła się inwesty-
cja pn. „Budowa 
chodnika w ciągu 
drogi powiatowej 
1844 O Stanisz-
cze Wielkie - Ko-
lonowskie w m. 
Staniszcze Wielkie ul. Maja - Etap 3” obejmuje odcinek o długości 232,50 m. Kwota 
realizacji zadania 360.101,96 zł brutto.

Prace w „trójkącie bermudzkim” trwają

frastruktury technicznej, tj. kanalizacji 
deszczowej oraz gazociągu zlokalizo-
wanego pod DW 426. Przedsięwzięcie 
ma zostać zrealizowane przy założeniu 
wspólnego finansowania przez Powiat 
Strzelecki, Gminę Strzelce Opolskie 
oraz Województwo Opolskie. Radni 
podjęli te uchwały i  w sumie samo-
rząd województwa przeznaczy na tę 
rozbudowę niemal 675 tysięcy złotych. 
Obecny na sesji Sejmiku starosta Józef 
Swaczyna 

Dzień później, 28 września, na sesji 
Rady Powiatu, radni Powiatu przyjęli  
również uchwałę dotyczącą tej inwesty-
cji – dokładnie uchwałę, w której wyra-
ża się wolę przyjęcia od Województwa 
Opolskiego zdania publicznego w 
zakresie budowy odcinka kanalizacji 
deszczowej oraz przebudowy gazociągu 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426.  
Na podstawie tych uchwał zostanie 
zawarte porozumienie pomiędzy Po-
wiatem Strzeleckim i Województwem 
Opolskim.

Kompleks boisk zmienia się szybko

Przed pandemią statuetki i nagrody pieniężne dla najlepszych uczniów w powiecie strzeleckim uroczyście 
wręczano podczas Gali Lauri. Koronawirus zmienił jednak wszystko. Nie można było organizować imprez w 

takiej skali z powodu zagrożenia epidemicznego. Tak więc w tym roku powiatowe obchody Dnia Edukacji Na-
rodowej stały się okazją do nadrobienia zaległości: uhonorowano najlepszych uczniów za ich osiągnięcia aż z 
dwóch roczników: 2020 i 2021. Przypomnijmy jeszcze, że nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: szkół 
podstawowych, ponadpodstawowych i mistrza w zawodzie.

Nasi najlepsi uczniowie

Najlepszy Uczeń Szkoły Podstawowej
Julia Mincer ze Szkoły Podstawowej im. 
Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy
Najlepszy Uczeń Szkoły Ponadpod-
stawowej
Jakub Kaczorowski z Liceum Ogólno-
kształcącego z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi im W. Broniewskiego w Strzelcach 
Opolskich
Najlepszy Uczeń - Mistrz w Zawodzie
Marek Grzywocz z Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Strzel-
cach Opolskich
Martyna Ludwig z Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Strzel-
cach Opolskich

Gratulujemy i życzymy kolejnych wielu sukcesów!

Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego 2020

Najlepszy Uczeń Szkoły Podstawowej
Franciszek Jarzembowski z Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 4 im J. Korczaka 
w Strzelcach Opolskich
Najlepszy Uczeń Szkoły Ponadpod-
stawowej
Paulina Kleemann z Liceum Ogólno-
kształcącego z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi im W. Broniewskiego w Strzelcach 
Opolskich
Najlepszy Uczeń - Mistrz w Zawodzie 
Martyna Czekała z Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Strzel-
cach Opolskich
Łukasz Ploch z Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Strzel-
cach Opolskich

Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego 2021

dok. ze str. 5

Powiatowa uroczystość z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej 2022

Uczniowie LIceum Ogólnokształ-
cącego z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. W. Broniewskiego w Strzeclach 
Opolskich zadbali o oprawę artystyczną 
powiatowej uroczystości


