
„Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, 
że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym.”
/św. Jan Paweł II/

Święta Bożego Narodzenia i zbliżający się Nowy Rok 
są dobrą okazją do pełnego nadziei spojrzenia w przyszłość.

W tych wyjątkowych dniach życzymy 
serdecznych spotkań rodzinnych, wiele radości i szczęśliwych wspomnień, 

a także spełnienia wszystkich marzeń 
oraz sukcesów w nadchodzącym Nowym 2020 Roku.

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
Rada Powiatu Strzeleckiego

- Na razie mówimy o projekcie bu-
dżetu – jeszcze raz podkreśla starosta 
J. Swaczyna. – Jego miarą jest m.in. 
to, jak nasz samorząd powiatowy ma 
zmierzyć się z zadaniami zleconymi 
przez rząd. A do nich, zgodnie z art. 
4 ustawy o samorządzie powiatowym, 
zalicza się m.in. edukację, promocję 
i ochronę zdrowia, zadania z zakre-
su pomocy społecznej, wspierania 
osób niepełnosprawnych, transportu 
zbiorowego i dróg publicznych, prze-
ciwdziałania bezrobociu oraz aktywi-
zacji lokalnego rynku pracy. To tylko 
kilka zadań z całego pakietu przewi-
dzianego ustawą. Weźmy pod uwagę 
pierwszy z wymienionych – oświatę. 
Kwestię nieadekwatności subwencji 

Nie jest to budżet 
naszych marzeń

do kosztów ponoszonych przez gminy 
i powiaty, w tym miasta na prawach 
powiatu, na realizację zadań oświa-
towych samorządowcy podnosili na 
posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego. Subwen-
cja oświatowa właściwie od początku 
nie wystarczała, ale od 2016 r. kwota 
do podziału coraz bardziej odbiega od 
rzeczywistych kosztów funkcjonowa-
nia oświaty. Zresztą mieszkańcy na-
szego powiatu mogli o tym przeczytać 
na łamach naszego dwutygodnika nie 
jeden raz: co roku do oświaty dokłada-
liśmy, i to niemało. W podpisanym 16 
grudnia uzasadnieniu do rozporządze-

Tak ocenia jego projekt starosta Józef Swaczyna na kilka dni przed ostatnią 
sesją w tym roku, na której Rada Powiatu ma podjąć uchwałę budżetową 
na rok 2020. Oczywiście uchwała podjęta 18 grudnia br. przez radnych nie 
będzie podjęta ad hoc. Projektowi budżetu poświęcili godziny namysłu i dys-
kusji – na posiedzeniach komisji problemowych.

dok. na str. 4

4 grudnia została podpisana umowa na wykonawstwo robót związanych z 
największą inwestycją Powiatu Strzeleckiego. Ta inwestycja to termomoderniza-
cja budynku Domu Pomocy Społecznej w Szymiszowie. 

Kosztować będzie ponad 8,7 miliona złotych, ale mamy zapewnione dofi nan-
sowanie  ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Efektywność ener-
getyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego” 
w ramach poddziałania 3.2.1 (Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020), którego liderem jest Gmina Kędzierzyn-Koźle, a 
Powiat Strzelecki – jednym z partnerów.

Siódmy z kolei przetarg na roboty budowlane wygrała Firma Inżynierska 
„ALOG” Gerard Gola z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Prace trwać mają do 
lipca 2020 roku.

Jest umowa. 
Największa inwestycja rusza

W dniach 24 grudnia (Wigilia) i 31 grudnia (Sylwester) 
Starostwo Powiatowe czynne będzie do godziny 13.00.

Klienci Wydziału Komunikacji i Transportu 
obsługiwani będą do godziny 12.00

Przedświąteczne spotkania

W największej szkole - największe spotkanie opłatkowe. uczestniczyli w nim obecni i dawni nauczyciele i pracownicy 
Centreum Ksztacenia Zawodowego i Ustawicznego, a przybyłych witała dyrketor szkoły Halina Kajstura i wicestarosta 
Waldemar Gaida, a młodzież przygotowała wspaniałą oprawę, wprowadzającą w przedświąteczny klimat.

Wszyscy wszystkim ślą zyczenia, a mawet składają osobiście. Co roku w starostwie pojawiają się mikołaje z CKZiU (a 
może mikołajki?) z pierniczkami, a z prezentem dla Zarządu Powiatu pojawiła się też młodzież z Zespołe Placówek Oświa-
towych w Leśnicy.
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Dla jednych – Lauda. Dla in-
nych – Józek. Dla większości – Pan 
Józek. Dobry człowiek. Serdeczny i 
niezwykle uczynny kolega. Życzliwy 
dla wszystkich. Zawsze uśmiechnię-
ty, nawet kiedy nie było do śmiechu. 
Spieszący z pomocą czy radą, zwłasz-
cza kiedy chodziło o samochody, ale 
przecież nie tylko wtedy. Trudno nam 
się pogodzić z myślą, że już Go nie 
będzie. Żegnał się z nami ponad rok 
temu, kiedy odchodził na emeryturę, 
ale to miało być pożegnanie :na chwi-
lę”, bo i tak się spotykaliśmy przy 
różnych okazjach. Trudno uwierzyć, 
że teraz nastąpiło rozstanie ostateczne.

Pan Józef Nykiel odszedł na za-
wsze. Za to zostanie w naszej pamięci. 
I będzie to pamięć wdzięczna.

Wszystkim nam będzie Go bardzo 
brakować.

Odszedł nasz „Lauda”

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci 

ś.p. Józefa Nykla

wieloletniego pracownika Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich  

Rodzinie i Bliskim

najserdeczniejsze wyrazy współczucia 

składają
Zarząd i Rada Powiatu Strzeleckiego

oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego

Szanowni Państwo!

Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, aby przyłączyli się do akcji wsparcia osób poszkodowanych w tragicznym 
pożarze z 23 listopada 2019 roku w Nadziejowie. Pożar ten spowodował śmierć ojca dwójki dzieci i jednej starszej osoby 
oraz pozbawił dachu nad głową 6 rodzin. 

Wszyscy stracili dorobek życia. Ich mieszkania wymagają kapitalnych remontów, a wyposażenie nadaje się tylko do 
wyrzucenia. Część z nich straciła dosłownie wszystko. Zostali w tym co mieli na sobie gdy uciekali przed ogniem. Potrzeby 
są znaczne.

Pierwsze dary rzeczowe i fi nansowe (od Gminy Otmuchów) już dotarły do poszkodowanych i zabezpieczyły ich doraź-
nie potrzeby. Jednak przed nimi największe wyzwanie – remont budynku. 

Gmina zapewnia poszkodowanym lokale zastępcze, wspierają ich rodziny i znajomi, ale każdy wie, że w "domu najle-
piej" i taki cel przyświeca mieszkańcom. Jak najszybciej wyremontować budynek i wrócić na swoje. 

Jednak budynek wymaga generalnego remontu łącznie z wymianą dachu, odtworzeniem klatki schodowej i instalacji, 
więc roboty mnóstwo i pieniędzy będzie potrzeba naprawdę sporo.  

Pomóżmy im, na ile nas stać! 
Prosimy zatem o wpłaty na specjalne konto założone na ten cel przez Radę Parafi alną w Kopernikach, która obejmuje 

swoim zasięgiem Nadziejów: 
BS w Otmuchowie o\Nysa 39 8872 1026 0031 5172 2000 0040

Apel Gminy Otmuchów

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
Wydział Komunikacji i Transportu

KOMUNIKAT
Informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 
zmian dotyczących rejestracji pojazdów, w Wydziale Komunikacji i Transpor-
tu odnotowuje się znacznie zwiększoną liczbę klientów, przez co czas oczeki-
wania na załatwienie sprawy również się wydłuża.
Wszystkie możliwości techniczne i kadrowe są do dyspozycji klientów, nie mniej 
należy brać pod uwagę dłuższy czas oczekiwania w kolejce lub przy zapisach na 
listę klientów.
Przypominamy również, że istnieje możliwość złożenia kompletu dokumentów 
do rejestracji lub o zbyciu pojazdu za potwierdzeniem  w informacji Starostwa.

Główne zmiany to:
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 71 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.”

art. 71 ust.7 brzmienie dotychczasowe:

„Właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.”

USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw  Dz.U.2019.1579

art. 140mb. Kto:
1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkow-
skiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu 
lub zbyciu pojazdu

- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.;

Kary pieniężne nakłada starosta

Dużo więcej klientów w Wydziale Komunikacji w grudniu

"Przebudowa chodnika w ciągu 
drogi powiatowej 1461 O Sieronio-
wice - Ujazd w m. Nogowczyce ul. 
Strzelecka – Etap 3" to zakończone 
właśnie zadanie. Ofi cjalny odbiór od-
był się 12 grudnia  br. 

Przebudowany został chodnik 
wzdłuż ulicy Strrzeleckiej, na odcinku 
ok. 182 m od posesji 17 do posesji 13 
A. 

Zakres zadania obejhmował: ro-
boty przygotowawcze i rozbiórkowe, 
wykonanie odwodnienia drogi, kon-
strukcji oraz nawierzchni chodnika, 
zjazdów oraz roboty wykończeniowe.

Całość inwestycji kosztowała ok. 
151 tysięcy zotych, a zadanie zostało 
zrealizowane dzięki dobrej współpra-
cy dóch samorządów: Gminy Ujazd i 
Powiatu Strzeleckiego, które sfi nanso-
wały zadanie po połowie.

W Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich miała miejsce konferencja, 
podczas której uczestnicy rozmawiali 
o szkolnictwie zawodowym w świetle 
reformy. Zaprezentowano działalność 
Szkolnego Punktu Informacji i Karie-
ry oraz cele i założenia projektu „Mło-
dzi zawodowcy na start”.

Zwieńczeniem konferencji było 
podpisanie umowy patronackiej z Co-
roplactem. Celem porozumienia jest 
zacieśnienie współpracy pomiędzy 
Coroplast Harness Technology sp. 
z.o.o. sp. k., a CKZiU Strzelce Opol-
skie na rzecz podniesienia jakości i 

Chodnik w Nogowczycach 
przebudowany

Jest umowa z Coroplastem

atrakcyjności kształcenia praktycznego, zwłaszcza w zawodach: technik mecha-
nik, technik elektronik,  technik mechatronik, technik logistyk.

Akcja charytatywna dla Julki
Podczas Kiermaszu Bożonaro-

dzeniowego w naszym starostwie 11 
grudnia odbyła się akcja charytatywna 
zbiórka do puszek – dla podopiecznej 
Opolskiego Stowarzyszenia Rehabi-
litacji mieszkanki Strzelec Op. – Jul-
ki, która urodziła się jako wcześniak                    
i wymaga nieustannej rehabilitacji.

W zamian za pomoc Julce można 
było otrzymać ozdoby bożonarodze-
niowe, upominki, książki, zabawki, 
maskotki podarowane przez osoby o 
dobrym sercu i wykonane i zgroma-
dzone przez mamę Julki. W wyniku 
zbiórki udało się zebrać kwotę 500 zł. 
Środki te przekazano na konto Stowa-
rzyszenia na rehabilitację Julki. Bar-
dzo dziękujemy za wszelkie wsparcie

Małgorzata Płaszczyk – Waligórska 
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Sukcesy naszych uczniów *** Sukcesy naszych uczniów *** Sukcesy naszych uczniów

I znowu mamy czym się pochwa-
lić. Nasi uczniowie godnie zaprezen-
towali szkołę i powiat.

27 listopada w Opolu na torze 
łyżwiarskim podczas Wojewódzkiego 
Mityngu Jazdy Szybkiej na Łyżwach  
reprezentowali nas: Dominik Suder, 
Łukasz Michałek, Adrian Bryczkow-
ski i Daniel Dąbrowski, pod opieką 
trenera pana Wiesława Bieli. Dla Do-
minika i Daniela - to pierwsze takie 
poważne zawody. Dominik zajął II 
miejsce w biegu na 100m, Daniel - II 
miejsce w biegu na 50m. Adrian - II 
miejsce w biegu na 100m i III miejsce 
w biegu na 300m, a Łukasz - I miejsce 
w biegu na 300m i IV miejsce w biegu 
na 100m. 

W konkursie plastycznym „Krew 
darem życia – Ratujmy razem”, które-
go organizatorem był Strzelecki Klub 
HDK „Salus” oraz Gminny Zarząd 
Oświaty i Wycho-
wania w Strzelcach 
Opolskich, nasz 
uczeń Michał Den-
dewicz znalazł się 
w gronie wyróżnio-
nych. Pracę wyko-
nał pod czujnym 
okiem pani Barbary 
Macygon.

W ramach ob-
chodów Między-
narodowego Dnia 

Osób Niepełnosprawnych wzięliśmy 
udział w dwóch festiwalach. W oby-
dwu naszą szkołę reprezentował KA-
MIL SALA, którego do występów 
przygotowała pani Iwona Mielcarz. W 
niedzielę 1 grudnia w III Wojewódz-
kim Festiwalu Artystycznym dla dzie-
ci młodzieży pełno i niepełnosprawnej 
"JESTEŚMY TACY SAMI" Kamil 
wyśpiewał: "I warto mieć marzenia. 
Doczekać ich spełnienia. Kto wie czy 
za rogiem nie stoją Anioł z Bogiem 
Nie obserwują zdarzeń. I nie spełnia-
ją marzeń..." I marzenia spełniły się - 
KAMIL ZDOBYŁ I MIEJSCE!!! We 
wtorek 3 grudnia na Festiwalu Pol-
skiej Piosenki i Twórczości Osób Nie-
pełnosprawnych w Opolu zaśpiewał 
"Te opolskie dziouchy" a towarzyszy-
ła mu super dzioucha - czyli NATA-
LIA KORZENIEC. I wyśpiewał także 
I miejsce.

z Zespołu Szkół Specjalnych 
w Kadłubie 7 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół 

Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów 
Westerplatte w Kędzierzynie- Koź-
lu odbyły się Eliminacje Regional-
ne „VIII Ogólnopolskiego Turnieju 
Maszyn Wiatrowych, w których po 
raz pierwszy wzięli udział uczniowie 
CKZiU Adam Bajorek oraz Łukasz 
Ploch z klasy 1 Pam. Organizatorem 
Turnieju jest Piaseczyńska Fundacja 
Ekologiczna. 

Turniej Maszyn Wiatrowych pole-
ga na zbudowaniu (zgodnie z regula-
minem, rysunkiem technicznym) mo-
delu turbiny przetwarzającej energię 
kinetyczną wiatru na energię mecha-
niczną. Taką maszynę wykonał Adam 
Bajorek. 

Turniej podzielony jest na dwa 
etapy: eliminacje regionalne i fi nał. 
W fi nale przewidziano start 50 drużyn 
(25 z kategorii szkoły podstawowe i 
25 w kategorii szkoły ponadpodsta-
wowe). Organizator przewidział ro-
zegranie 8 eliminacji regionalnych w 
następujących lokalizacjach: Gdańsk, 
Ełk, Puławy, Końskie, Jarosław, 
Szczecin, Wrocław oraz Kędzierzyn-
-Koźle, w których wzięło udział w 
sumie 226 drużyn tylko ze szkół po-
nadpodstawowych.

Maszyna Adama była testowana w 
trzech konkurencjach.
1.  Konkurencja „Największa moc” 

w maszynach wiatrowych polega-
ła na pomiarze maksymalnej mocy 
na wale maszyny przy zmiennym 
obciążeniu. 

2.  Konkurencja „Obroty przy ob-
ciążonym wale maszyny” w ma-

szynach wiatrowych polegała na 
pomiarze maksymalnej szybkości 
obrotowej przy obciążeniu maszy-
ny stałym momentem obrotowym. 

3.  Konkurencja „Moment obrotowy 
przy zatrzymanym wale turbiny” 
maszyn wiatrowych polegała na 
pomiarze wartości momentu obro-
towego przy zatrzymanym wale. 
Suma punktów zdobytych w po-

szczególnych konkurencjach decydo-
wała o miejscu zajętym w klasyfi ka-
cji generalnej. Punktacja w każdej z 
trzech konkurencji była jednakowa. 

„Orkan” spisał się świetnie i choć 
nie zakwalifi kował się do fi nału, w 
eliminacjach zajął 7 miejsce na 31 
zgłoszonych drużyn, a w konkurencji 
„Moment obrotowy…” zajął 2 miej-
sce!

Więcej informacji można znaleźć 

„Orkan” - maszyna wiatrowa Adama Bajorka

na stronie: www.turniejmaszyn.pl. Po-
lecam i zachęcam uczniów do budo-
wania swoich maszyn.

Adam wykazał się dużą wiedzą i 
umiejętnościami technicznymi budu-
jąc „Orkana”. Mam nadzieję, że ko-
lejną maszyną którą zbuduje, będzie 
maszyna wodna, którą będzie można 
sprawdzić w Turnieju Maszyn Wod-
nych, planowanym przez Piaseczyń-
ska Fundacja Ekologiczna.

Gratuluję Adamowi i Łukaszowi 
sukcesu i życzę kolejnych sukcesów w 
przyszłości. 

Składam serdeczne podziękowa-
nia mamie Adama, Pani Magdalenie 
Bajorek za poświęcony czas i zorga-
nizowanie sobotniego wyjazdu do 
Kędzierzyna-Koźla.

Katarzyna Uchańska-Łukasik

"Każdy z was, młodzi przyjaciele, 
znajduje też w życiu jakieś swoje We-
sterplatte. Jakiś wymiar zadań, które 
musi podjąć i wypełnić. (…)Nie można 
zdezerterować".

Spotkanie z młodzieżą, 
Gdańsk, 1987 r.

W dn. 10.12.2019 w murach na-
szej szkoły (konkretnie w domu ka-
techetycznym) odbył się rejonowy 
etap Olimpiady Wiedzy Religijnej dla 
uczniów Szkół Podstawowych „Żak”. 
Gościliśmy 22 uczestników z różnych 

28 listopada w naszej szkole zor-
ganizowano akcję pod nazwą „Czer-
wona Wstążeczka”. Jest to coroczna 
okazja do wsparcia Centrum Admini-
stracyjnego Regionalnych Placówek 
Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej, 
ale też symboliczne uczczenie Świa-
towego Dnia Aids przypadającego na 
dzień 1 grudnia. Jak zawsze, nasza 
młodzież wykazała się wielkim ser-

miejscowości naszego powiatu. Ucz-
niowie zmagali się z testem zawierają-
cym  40 pytań. Pytania miały charakter 
otwarty jak i zamknięty 20/20. Zagad-
nienia koncentrowały się na postaci 
św. Jana Pawła II i wiadomościach za-
wartych w Piśmie św. szczególnie w 
Ewangelii. Aby uzyskać kwalifi kację 
do fi nału konkursu należało zdobyć 
75% ogółu punktów. 

Gratulujemy uczestnikom wiedzy, 
a fi nalistom życzymy połamania pióra 
w fi nale.

Edyta Bem

Konkurs Żak

cem i empatią, z chęcią wspierając na-
szą inicjatywę. Głównym organizato-
rem od początku jest p. Anna Mainka 
(pomysłodawca akcji), którą wspiera 
od lat p. Anna Dalibóg. 

Pomysł może być realizowany 
dzięki uczniom, którzy zajmują się 
przygotowaniem i przeprowadzeniem 
„Czerwonej Wstążeczki”. W tym roku 
były to uczennice klasy 2 Tg: Barbara 

Klyszcz i Anna Pinkawa. 
Dziękujemy serdecznie dziewczy-

nom oraz tym osobom, które dorzu-
ciły się do puszki. Dzięki Wam udało 
się zebrać 420,27 zł. Z tej sumy 200 
złotych przeznaczono na leczenie Ma-
teusza Prokszy, ucznia naszej szkoły, 
a za resztę zakupione zostaną prezenty 
dla wychowanków Domu Dziecka w 
Gliwicach.  

Anna Mainka i Anna Dalibóg

Kolejna „Czerwona Wstążeczka” za nami

W dniu 27 listopada br. w Zespo-
le Placówek Oświatowych w Leśnicy 
odbyły się warsztaty dotyczące skut-
ków podejmowania zachowań ryzy-
kownych. Warsztaty te połączone były 
z koncertem rapu. Naszymi gośćmi 
byli członkowie grupy wsparcia AA , 
którzy cyklicznie prowadza zajęcia z 
naszą młodzieżą. Głównym tematem 
był destrukcyjny wpływ alkoholu i 
różnych substancji psychoaktywnych, 
których używanie może doprowadzić 
do tragedii. Takiej traumatycznej sy-
tuacji życiowej doświadczył właśnie 
nasz gość, który pod wpływem uży-
wek doprowadził do śmierci kolegi. 
Pan Marcin w swojej twórczości, do-
tyka osobistych przeżyć, opowiada o 
traumie, której doświadczył po tym 
zdarzeniu. Dwie rodziny zostały do-
tknięte ta tragedia a jej skutki odczu-
wane są do dziś, choć upłynęło już tyle 
lat. W chwili obecnej p. Marcin po od-
byciu kary jest wolnym człowiekiem 

Warsztaty terapeutyczne

lecz czyn ten, który popełnił stygma-
tyzuje go w codziennym życiu. Mamy 
nadzieje, że historia p. Marcina będzie 
miała wpływ na zachowanie i przy-
szłość naszych uczniów, zmusi ich do 

refl eksji a także spowoduje, ze będą 
się starali aby ich życie było wolne od 
używek i nałogów.                                                                                    

                                                                                                   
Danuta Nowak, Karina Knet
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nia MEN poinformowało, że w kwocie subwencji 
oświatowej na rok 2020 zostały uwzględnione nowe 
zadania oświatowe oraz zmiany zakresu obecnych 
zadań oświatowych. Wśród najważniejszych jest 
„sfi nansowanie skutku na 2020 r. podwyżki wyna-
grodzeń nauczycieli, którą wprowadzono od dnia 1 
września 2019 r.”. Chodzi o podwyżkę w wysokości 
9,6 proc., którą nauczyciele otrzymali we wrześniu 
br. Brak jednak w tym projekcie słowa na temat 
obiecanych przez ministra edukacji podwyżek dla 
nauczycieli w przyszłym roku. Tak więc mogę po-
wiedzieć, że rok 2020 zapowiada się gorzej.

Podobnie jest z zadaniem „promocja i ochrona 
zdrowia”. W tej chwili zapowiada się, że nasz Szpi-

tal Powiatowy zakończy obecny rok stratą fi nansową w wysokości 1,2 mln zł. 
W takiej sytuacji, zgodnie z przepisami, w pierwszym rzędzie szpital powinien 
opracować i wdrożyć program naprawczy. W drugiej kolejności – skorzystać z 
odpisu amortyzacyjnego – aż do wyczerpania tej możliwości. Jeśli to wszystko 
nie wystarczy na pokrycie straty – musi ją pokryć organ założycielski. Wpraw-
dzie Trybunał Konstytucyjny większością głosów orzekł, że art. 59 w zakresie, w 
jakim każe samorządom pokrywać straty szpitali, jest niekonstytucyjny, ale rząd 
ma aż 18 miesięcy na naprawienie niekonstytucyjnych przepisów. W tym czasie 
obowiązują stare przepisy. A wiec dług szpitala będziemy musieli pokryć jako 
samorząd powiatowy. I tu muszę dodać koniecznie – mówi starosta J. Swaczyna 
– że dziś w naszym szpitalu aż 72 proc. z kontraktu podpisanego z NFZ jest prze-
znaczone na wynagrodzenia, a tylko 28 proc. na leczenie. I tak u nas jest lepiej, 

Nie jest to budżet naszych marzeń
niż w innych jednostkach: w wielu pła-
ce sięgają 80 proc. kontraktu! Trzeba 
jasno powiedzieć: to niedofi nansowa-
nie świadczeń, wzrost wynagrodzeń i 
lawinowo rosnące ceny produktów i 
usług prowadzą do wzrostu zadłużenia 
szpitali, a nie sposób ich zarządzania. 
Te wszystkie koszty przerzucane są na 
samorządy.

- Co to wszystko oznacza dla 
mieszkańców powiatu strzeleckiego?

- A to, że nie będziemy mogli się 
rozwijać. Nie będziemy mogli prze-
prowadzić wielu planowanych inwe-
stycji. Szczególnie dotknie to inwe-
stycji drogowych, które w 2020 roku 
zostaną mocno ograniczone. na pewno 
zasmuci to wielu mieszkańców, ale 
taka jest rzeczywistość. Z pustego 
i Salomon nie naleje. Z większych 
inwestycji będzie zrealizowana ter-
momodernizacja Domu Pomocy Spo-
łecznej w Szymiszowie. Ta inwestycja 
zakończy się w lipcu przyszłego roku, 
jak zapowiedział wykonawca, czyli 
miesiąc wcezsniej niż zakladaliśmy.

dok. ze str. 1

Dziękujemy za kiermasz
Dziękujemy wszystkim uczest-

nikom naszwego dorocznego Kier-
maszu Bożonarodzeniowego, czyli 
członkom: Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej w Zawadzkiem, Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Strzel-
cach Opolskich, Zespołu Placówek 
Oświatowych „Ósemka” w Strzelcach 
Opolskich, Domu Pomocy Społecznej 
w Kadłubie oraz Zespół Szkół Spe-
cjalnych w Kadłubie, Centrum Inte-
gracji Społecznej w Strzelcach Opol-
skich, Zespół Placówek Oświatowych 
w Leśnicy, Domu Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Op.  z fi liami  w Szymi-
szowie i Leśnicy, Związku Emerytów 
i Rencistów.

Kto przychodzi z prezentami pod choin-
kę? Dzieciątko - to jasna odpowiedź. Ale po-
nad 90 lat temu zjawiał się na Śląsku również 
Weihnachtsmann, co obrazuje zamieszcozna 
obok ilustracja z 24 grudnia 1926 r. na okładce 
"Illustrierte Wochenbeilage" do Schlesischen 
Zeitung. Ta gazeta trafi ała również do naszego 
powiatu. 

W miejscowym "Gross Strehlitzer Kreis-
-Blatt" ilustracji praktycznie nie było, ale pew-
ne reklamy się pojawiały. Tak, tak! Nawet te 
zachęcające do robienia tańszych zakupów z 
okazji świąt. Polecano m.in. "luksusowe obu-
wie dla dzieci, panienek, pań i panów - do ku-
pienia w sklepie M.Wachsner Gross- Strehlitz 
Schuhwarenhaus (nr 52 z 22 grudnia 1920 r.), 
czy do kupienia pod choinkę (Weihnachtsbe-
darf) znakomitych cygar, papierosów, wina 
czy likierów (nr 51 z 19 grudnia 1919).

Przed końcem roku, 29 grudnia 1920 r. 
Naczelnik powiatu zwracał się natomiast z 
apelem do "Panów urzędników stanu cywilne-
go", aby przygotowywane wykazy, które mają 
dostarczyć 20go stycznia "z największą staran-
nością wypełnić i uwagi uwzględniać".

Lektrua starych gazet bywa zajmująca...

100 lat 
temu...
na łamach gazet w Strzelcach



zadań wzmacnia ich poczucie własnej 
wartości, czują się bardziej dorosłe i 
ważne. Warto wówczas przymknąć 
oko na drobne niedoskonałości, chwa-
lić za wysiłek i chęci, lub pomagać, 
tłumaczyć i wspólnie ćwiczyć. Nie-
zmiernie ważna jest postawa zachę-
cająca i wspierająca, niż oceniająca. 
Ocenianie zniechęca, zamyka, spra-
wia, że następnym razem możemy nie 
znaleźć pomocników. 

Zadbanie o własne potrzeby
Zarówno w przedświątecznym 

pędzie jak i w świętowaniu warto pa-
miętać i dbać o własne potrzeby. Do 
najważniejszych należą – odpowied-
nia ilość snu, regularne i zdrowe po-
siłki, odpowiedni czas na odpoczynek, 
regenerację, relaks. Dbanie o siebie 
pomoże w dłuższym utrzymaniu wy-
dolności organizmu i dobrej kondycji 
psychicznej. Przemęczeni, niewy-
spani, zdenerwowani – nie będziemy 
czerpać przyjemności zarówno z czasu 
przedświątecznego jak i samego świę-
towania. 

Odporność na stres jest kwestią 
indywidualną – nie jesteśmy podatni 
na niego w jednakowy sposób. Dla 
jednych ocena rodziny będzie naj-
większym stresorem, inni nie będą 
przywiązywali do tego czynnika 
większego znaczenia. W niektórych 
przypadkach pomagać może zmiana 
sposobu myślenia, w innych prośba 
o wsparcie i pomoc. Dbając o własny 
komfort i kondycję psychiczną, łatwiej 
będzie nam dbać o innych i dostrzegać 
to, co w Świętach Bożego Narodzenia 
najistotniejsze. 

Lucyna Budziar
Psycholog 
Poradni 
Psychologiczno
-Pedagogicznej
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Czy pozytywne wydarzenia ży-
ciowe, takie jak zawarcie małżeństwa, 
urlop, czy Święta Bożego Narodze-
nia mogą być źródłem stresu? Bada-
nia dwóch psychiatrów – Thomasa 
Holmesa i Richarda Rahe w latach 
60. dały zaskakujące wyniki. Bada-
cze badali wpływ różnych wydarzeń 
życiowych - stresorów na występo-
wanie chorób. Co zaskakujące obok 
zdecydowanie negatywnych wyda-
rzeń, takich jak śmierć w rodzinie czy 
konfl ikty w pracy, pojawiły się także 
pozytywne wydarzenia życiowe, ta-
kie jak narodziny dziecka, urlop, czy 
Święta Bożego Narodzenia. 

Pozytywne wydarzenia mogą po-
wodować konieczność wzmożonego 
wysiłku, adaptację do zmiany, do cze-
goś niecodziennego. Okazuje się, że 
dodatkowy wysiłek adaptacyjny może 
być źródłem stresu.

Co może wzmagać świąteczny stres?
Nadmierne oczekiwania
Już od listopada z różnych źródeł 

płyną do nas świąteczne przekazy. 
Królują w tym temacie reklamy, w 
których ukazane są idealne świątecz-
ne prezenty, idealnie przystrojony 
dom, domownicy mający czas i środki 
fi nansowe na wystawne celebrowa-
nie świąt. Takie wyobrażenia mogą 
wywoływać presję, a zatem – stres. 
Sprzątanie, gotowanie, kupowanie – 
to wszystko powoduje zwiększony 
wysiłek, walkę z czasem. Próbę po-
godzenia codziennych obowiązków 
z nadzwyczajnymi – pogonią za nad-
miernymi oczekiwaniami. 

Stres ma to do siebie, że pomaga 
nam zmobilizować się kiedy naprawdę 
tego potrzebujemy. W umiarkowanych 
ilościach jest zjawiskiem pozytywnym 
– powoduje wzrost energii, przyspie-
szenie procesów myślowych, mini-
malizację zmęczenia. Pod wpływem 
stresu wpadamy na ciekawe pomysły, 
rozwiązujemy problemy, uciekamy 
lub walczymy gdy wymaga tego sytu-
acja. Jednak po fazie wzrostu energii i 

produktywności wskutek długo utrzy-
mującego się stresu lub nadmiernego 
jego wzrostu występuje faza wyczer-
pania. Organizm wymaga wówczas 
odpoczynku i domaga się go. Może 
występować wówczas zniechęcenie, 
obniżenie stroju, większa drażliwość 
i ‘nerwowość”. Niestety stajemy się 
wówczas bardziej przykrzy dla oto-
czenia. Decyzje podejmowane pod 
wpływem nadmiernego stresu bywają 
impulsywne i nieprzemyślane. Nad-
miernie nasilony stres może zawężać 
nasze „pole widzenia”. 

Nadmierne wymagania
Mając nadmierne oczekiwania co 

do tego jak powinny wyglądać wyma-
rzone, idealne święta i próbując dogo-
nić ten obraz często stawiamy sobie 
nadmierne wymagania. Niemożność 
ich osiągnięcia może powodować 
stres i frustrację lub jeszcze bardziej 
wytężoną „walkę”. Skutkiem takiej 
pogoni mogą być świąteczne kredyty, 
spłacane jeszcze długo po świętach, 
wydawanie większej ilości pieniędzy 
niż początkowo zamierzaliśmy, po-
święcanie innych ważnych aspektów 
(rezygnacja z własnych potrzeb, brak 
czasu dla najbliższych). 

Porównywanie się z innymi 
Porównywanie się z innymi, 

szczególnie z tymi w naszej ocenie 
lepiej radzącymi sobie zazwyczaj nie 
przysparza radości. Może być źródłem 
stresu i frustracji. 

Trudne spotkania rodzinne
Po przebrnięciu przez świątecz-

ne przygotowania następuje wreszcie 
ten długo oczekiwany czas. Święta to 
czas spotkań rodzinnych, odwiedzania 
długo niewidzianych krewnych. Może 
to być kolejne źródło stresu. Święta to 
czas w roku, który pokazuje stan rela-
cji rodzinnych. W tym czasie z uwagi 
na większą intensywność kontaktu – 
wychodzą na wierzch konfl ikty, urazy, 
niedopowiedzenia. To czas, w którym 
przychodzi konieczność konfrontacji 
z upływającym czasem, samotnością, 
czy nienajlepszymi relacjami rodzin-

nymi. Intensyfi kacja kontaktu z jednej 
strony może prowadzić do zbliżenia 
się, pogodzenia, współpracy, jeżeli 
jednak kolejne święta i spotkania z ro-
dziną są źródłem dużego stresu i cier-
pienia, do rozważenia zwrócenie się o 
wsparcie specjalisty – psychologa lub 
terapeuty. 

Co może pomóc?
Realne cele
Warto zdać sobie sprawę, że spo-

ty reklamowe i fi lmy najczęściej nie 
pokazują realnego życia. Jest to świat 
wyidealizowany, stworzony w jakimś 
celu – zazwyczaj w celu zachęcenia 
do kupna i zwiększenia sprzedaży. 
Warto też uświadomić sobie, że dla 
dzieci mniej istotna jest nowa droga 
zabawka, a bardziej czas z rodzicami 
– wspólne przygotowania, pieczenie, 
strojenie choinki, kolędowanie. Te 
wspomnienia będą towarzyszyć dzie-
ciom przez całe życie i sprawią, że 
one w podobny sposób będą spędzać 
kiedyś święta ze swoimi dziećmi. Ak-
ceptacja niedoskonałości

Nie ma ludzi doskonałych i pomi-
mo naszych starań może stać się coś 
nieoczekiwanego i niemiłego. Nie na 
wszystko mamy wpływ. Oczywiście 
warto się starać, aby zminimalizować 
ryzyko pojawienia się małych ‘ka-
tastrof”, jednak gdy się one pojawią 
warto przyjąć, że są one częścią życia 
i nie wszystko jesteśmy w stanie prze-
widzieć.

Radość z „tu i teraz”, proces tak 
samo ważny jak efekt

Często pędząc za celem, a wręcz 
będąc od niego „uzależnionym”, zapo-
minany jak dużo czasu nam to zabie-
ra, a samo osiągnięcie celu często nie 
wynagradza nam wysiłku włożonego 
w jego zdobycie.  Znamy powiedze-
nie „Święta, Święta i po Świętach”. 
Skupiając się tylko na celu – perfek-
cyjnym przygotowaniu świąt możemy 
zapomnieć o tym co najważniejsze 
– czas wspólnie spędzony z rodziną. 
Może warto trochę zmienić swój spo-

sób myślenia – czerpać przyjemność 
i dobrą zabawę z samego dążenia do 
celu, w tym przypadku - przygoto-
wywania świąt. Nie cieszę się tylko z 
samych pierników, ale z czasu z dzieć-
mi poświęconego na ich pieczenie – 
wspólne robienie ciasta, ozdabianie 
itp. Nawet niemiłe sprzątanie może 
być mniej uciążliwe, jeśli zabierze się 
do niego cała rodzina, np. przy świą-
tecznej muzyce i z przyozdabianiem 
domu. 

Satysfakcja – nagradzanie siebie
Warto wkładać nasz wysiłek i za-

angażowanie w realizację celu – wów-
czas większa jest satysfakcja z niego. 
We wszystkich aspektach jest jednak 
zalecany umiar. Warto cieszyć się z 
dobrze wykonanych przygotowań, 
pozytywnych efektów. Dobrze jest 
wówczas pozwolić sobie na przyjmo-
wanie komplementów w sposób aser-
tywny „dziękuję, bardzo się starałam”, 
„dziękuję, też uważam, że wyszło mi 
to ciasto”. Nie odbierajmy sobie chwil 
satysfakcji i zadowolenia – „a, to nic 
takiego” „nie ma za co”, „a to takie 
byle co”.  Starajmy się także chwa-
lić innych za ich wysiłek, ale jedynie 
wówczas kiedy jest to szczere i zgod-
ne z naszym zdaniem. 

Dzielenie się obowiązkami, przyj-
mowanie pomocy/ proszenie o pomoc 

Presja i stres może przysłaniać 
nam możliwe inne rozwiązania w sy-
tuacji wyzwań. Warto pamiętać, że 
nie ze wszystkim musimy radzić sobie 
sami. Możemy mieć przekonanie, że 
tylko my wykonany daną pracę naj-
lepiej. Tak może być rzeczywiście, 
jednak efekt jest taki, że z całą pracą 
zostajemy sami. Warto dzielić się obo-
wiązkami i delegować zadania, pod 
warunkiem, że zaakceptujemy, że ktoś 
może wykonać je po swojemu i nie w 
sposób tak perfekcyjny jak tego ocze-
kujemy. Wspólne spędzanie czasu i 
wykonywanie rożnych zadań wzmac-
nia relacje rodzinne, uczy współpracy, 
kompromisu, rozwiązywania konfl ik-
tów. Delegowanie dzieciom ważnych 
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Świątecznie zestresowani

5 grudnia w naszej szkole odbył 
się fi nał Wojewódzkiego Konkursu 
Kartek Świątecznych Bożonarodze-
niowych, który rozpoczął się pięknym 
spektaklem Jasełek przygotowanych 
przez uczniów szkoły pod kierunkiem 
s. Haliny Padoł. Obecna na uroczy-
stości Zastępca Naczelnika Wydziału 
Edukacji Iwona Wojciechowska wrę-
czała dyplomy i nagrody laureatom 
konkursu. Przyjechali do nas ucznio-
wie z SOSW w Uszycach i Kluczbor-
ku oraz ZPO w Leśnicy. 

W tym roku w konkursie wzięli 
udział uczniowie z 12 szkół woje-
wództwa opolskiego: Zespołu Szkół 
Specjalnych w Opolu, Krapkowi-
cach, Brzegu i Kadłubie, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego 
w Głogówku, Kluczborku, Uszycach, 
Grodkowie,  Prudniku, Głubczycach 
oraz Zespołu Placówek Oświatowych 
w Leśnicy i Zespołu Placówek Eduka-
cyjnych w Dobrodzieniu. Nadesłano 
197 prac, do udziały w konkursie za-
kwalifi kowano 194 kartki, ponieważ 
3 kartki nie zostały wykonane w od-
powiednim formacie. Komisja ocenia-
jąca w składzie: Mirosława Stańczak 
– Dyrektor Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w Strzelcach Opol-
skich, Jolanta Wojtaszak – Dyrektor 
Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS 

w Kadłubie oraz Elina Bukina – na-
uczyciel ZSS w Kadłubie i Agnieszka 
Rużycka-Rączkowska – psycholog 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Strzelcach Opolskich miała 
niełatwe zadanie, ponieważ wszystkie 
kartki były piękne i widać ogrom pra-
cy i serca włożony w ich wykonanie. 

Wyłoniono 9 nagród  głównych 
i 44 wyróżnienia, które przyznano w 
poszczególnych etapach edukacyj-
nych:

Szkoła podstawowa klasy I-III: I 
miejsce – Julia Płonka Kluczbork, II 
miejsce – Ksawery Pelc Grodków, III 
miejsce –  Patryk Chmielewski Klucz-
bork oraz 8 wyróżnień: Daniel Osten-
da Kluczbork, Dominik Suder Kadłub, 
Natalia Motylińska Krapkowice, Da-
niel Dąbrowski Kadłub, Jakub Anioł 
Krapkowice, Tomasz Kusiek Krapko-
wice, Adrian Krocz Brzeg, Dominik 
Dygan Krapkowice

Szkoła podstawowa klasy IV- 
VIII: I miejsce – Mikołaj Targosz 
Kluczbork, II miejsce – Anna Roż-
niatowska Opole,III miejsce – Domi-
nik Langner Prudnik i 20 wyróżnień: 
Daria Mazur Kluczbork, Patryk Par-
tyka Leśnica, Vanessa Strzys Opole, 
Oliwia Nowak Uszyce, Joanna Sławę-
ta Grodków, Angelika Żołnierowska 
Grodków, Aleksander Moroz Prudnik, 

Kinga Filipowska Grodków Michał 
Sypniewski Uszyce, Łukasz Michałek 
Kadłub, Kamil Smędzik Uszyce, Ma-
teusz Kaczmarzyk Kluczbork, Kewin 
Bunk Krapkowice, Patryk Dziwiński 
Kluczbork, Patryk Langner Prud-
nik, Piotr Moczia Opole, Zofi a Du-

Konkurs kartek bożonarodzeniowych 2019 rozstrzygnięty

raj Grodków, 
Krystian Bora-
tyński Uszyce, 
Mateusz Pach 
Opole, Patryk 
Bernaś Głogó-
wek

Szkoła przysposabiająca do pracy: 
I miejsce – Dawid Krzemiński Klucz-
bork, II miejsce – Jacek Kardas Klucz-
bork,  III miejsce – Kamila Uzdrz, 
ychowska Kluczbork i 16 wyróżnień: 
Piotr Sadzik Prudnik, Radosław Bo-
chenek Prudnik, Angelika Rawska 

Kadłub, Dawid Żydczyk Grodków, 
Katarzyna Dziuba Kluczbork, Patryk 
Koszek Głogówek, Kamil Mochnik 
Kadłub, Michael Sawoń Kadłub, Mo-
nika Harkawy Głogówek, Martyna 
Kulpińska Kluczbork, Krzysztof Wie-
czorek Opole, Piotr Sowa Dobrodzień, 
Maciej Gamura Opole, Jakub Mańturz 
Głubczyce, Patryk Sojka Kadłub, Ad-
rian Janot Kluczbork

Pozostali uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy.
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6 grudnia 2019 r. odbył się już po 
raz piętnasty Konkurs Kolęd w Języku 
Niemieckim  „Es Weihnachtet”. 

Od 17 lat z dwiema przerwami 
Koło DFK wraz z Publiczną Szko-
łą Podstawową a od bieżącego roku 
szkolnego Zespołem Placówek 
Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej 
realizuje ten „fl agowy„ projekt, który 
w 2012 roku, spośród ponad 400 pro-
jektów kulturalnych wyróżniony zo-
stał nagrodą „DFK Kulturpreis 2012”. 

Przez tak długi okres formuła kon-
kursu nie tylko się nie wyczerpała, 
wręcz przeciwnie,  w miarę zdobywa-
nia doświadczeń w kolejnych latach, 
projekt ulegał wzbogaceniu oraz po-
szerzeniu, np. o dekoracje bożonaro-
dzeniowe.

W bieżącym roku uczestnicy mo-
gli także zaprezentować, oprócz pieśni 
bożonarodzeniowych, także utwory 
świeckie, które można określić jako 
okołobożonarodzeniowe.

Kolejna nowość: wykonawcy prac 
konkursowych mogli przeznaczyć 
swoje prace do licytacji lub jako pre-
zent dla seniorów z Domów Opieki 
Społecznej w Strzelcach Opolskich, 
Szymiszowie i Leśnicy.

Uczestnicy prezentowali przygo-
towane przez siebie utwory w dwóch 
grupach: klasy I-IV  oraz V-VIII i w 
każdej grupie w dwóch powyższych 
kategoriach.  

Pani Edyta Malecko to autorka 
formuły oraz tytułu projektu, wspie-
rana w obecnej edycji również przez 
panią Aleksandrę Kostecką-Bieniek 
nauczyciela języka angielskiego i pa-
nią Joannę Bajtek nauczyciela języka 
mniejszości narodowej niemieckiego 
w Zespole Placówek Oświatowych 
w Błotnicy Strzeleckiej oraz jak za-
wsze: rodziców, dziadków i uczniów, 
przy wydatnym wsparciu i osobistej 
pomocy dyrektora szkoły Agnieszki 
Sobczyk. 

Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

Kolędy po niemiecku

W I części konkursu - kolędy 
i pieśni okołobożonarodzeniowe - 
wzięło udział 20 szkół reprezentowa-
nych przez 127 wykonawców przygo-
towanych przez 32 nauczycieli. W I 
grupie klas I-IV – zaprezentowało się 
24 uczestników, a w grupie II  klas V-
-VIII - 103 osoby. W sumie wykonano 
28 utworów.

W II części – prace plastyczne - 
swoje wielopokoleniowe dzieła wy-
stawiło 67 uczniów również z 20 szkół 
w pięciu kategoriach: lampion roratny, 
wieniec adwentowy, kalendarz adwen-
towy, stroik bożonarodzeniowy i szop-
ka bożonarodzeniowa. 

Jury konkursu - kolędy i pieśni 
okołobożonarodzeniowe  - wyłoniła 
następujących laureatów:

- w kategorii klas I-IV szkół pod-
stawowych z akompaniamentem in-
strumentalnym:

I miejsce  - zespół w składzie: Be-
ata Anioł (keyboard), Faustyna Gabor                         
(skrzypce), Blanka Bachta (gitara), 
Wiktoria Knapik, Oliwia Knapik, Pau-
lina Baron, Julia Langer, Alan Sójka, 
Denis Klose (wokal) z Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Błotnicy Strzele-
ckiej, utwór „Es schneit”, nauczycie-
le przygotowujący: pani mgr Edyta 
Malecko oraz pani mgr Aleksandra 
Kostecka-Bieniek;

II miejsce - zespół w składzie: 
Mikosz Walczak, Zofi a Neldner, Lena 
Karwacka, Ewa Chojna-Abarchan 
(wokal) i Mikosz Walczak (akordeon) 
z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 
w Strzelcach Opolskich, utwór „Lasst 
und froh und munter sein”, nauczy-
ciel przygotowujący - pani mgr Agata 
Duczmal-Waz;

III miejsce - zespół w składzie: Li-
dia Raszczyk, Natalia Olejnik, Wikto-
ria Rudzka, Zofi a Buszman, Zofi a Os-
trowska (fl et poprzeczny) z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Szymiszowie, 
kolęda „Stille Nacht”, nauczyciel 

przygotowujący - pani mgr Anna Ja-
nuszewska;

- w kategorii klas I-IV szkół pod-
stawowych z akompaniamentem z 
płyty lub innego nośnika:

I miejsce - uczennica Agata Mi-
chalska z Publicznej  Szkoły Podsta-
wowej                   w Olszowej, utwór 
„Dezemberträume”, nauczyciel przy-
gotowujący - pani mgr Ewelina Gajda;

II miejsce - uczennica Maja Fran-
czok z Publicznej  Szkoły Podstawo-
wej nr 1                w Strzelcach Opol-
skich, kolęda „Kling Glöckchen”, 
nauczyciel przygotowujący - pan mgr 
Sebastian Piwek;

III miejsce - uczennica Helena 
Klimek z Publicznej  Szkoły Podsta-
wowej  nr 2 w Strzelcach Opolskich, 
kolęda „Leise rieselt der Schnee”, na-
uczyciel przygotowujący - pan mgr 
Sebastian Piwek; 

- w kategorii klas V-VIII szkół 
podstawowych z akompaniamentem 
instrumentalnym:

I miejsce - zespół „Eins, zwei, 
drei” w składzie: Helena Kocem, 
Julia Szewczyk, Karolina Walczak, 
Kinga Krupa, Emilia Pallus, Szymon 
Jarzyński, Agata Powrósło, Aleksan-
dra Pieruch ze Szkoły Podstawowej 
w Kotulinie, kolęda  „Ihr Kinderlein 
komet”, nauczyciele przygotowujący: 
pani mgr Barbara Walczak i pani mgr 
Małgorzata Powrósło;

II miejsce  - zespół w składzie: 
Marta Mnochy (keyboard), Aurelia 
Drabiuk (fl et poprzeczny), Florian 
Gabor (trąbka), Beata Koziołek, Julia 
Kociuba, Wiktoria Spyra, Oliwia Ba-
ron, Paweł Krupski (wokal) z Zespołu 
Placówek Oświatowych w Błotnicy 
Strzeleckiej, utwór „Weisst du, was 
ein Scheemann träumt”, nauczyciel 
przygotowujący - pani mgr Edyta Ma-
lecko;

III miejsce - Daniel Płachetka 
(trąbka) i Wiktoria Potempa (wokal) 
z Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Ujeździe, kolęda „Leise rieselt der 
Schnee”, nauczyciel przygotowujący 
-  pani mgr Krystyna Kwaśniok;

- w kategorii klas V-VIIII szkół 
podstawowych z akompaniamentem z 
płyty lub innego nośnika:

I miejsce - zespół w składzie: 
Joanna Derner, Julia Gołomb, Julia 
Koston, Julia Piontek, Patrycja Dome-
recka, Sava Płaczek, Vlada Lytovchen-
ko, Weronika Rudzka z Publicznej  
Szkoły Podstawowej w Szymiszowie, 
kolęda „Danke lieber Tannenbaum”, 
nauczyciel przygotowujący - pani mgr 
Anna Januszewska;

II miejsce - zespół w składzie: Na-
talia Płachetka, Nikola Białas, Klau-
dia Voigt, Flawia Lis, Oliwia Jaciuk  
z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Olszowej, kolęda „Mitten ion der 
Nacht”, nauczyciel przygotowujący - 
pani mgr Ewelina Gajda;

III miejsce - uczennica Nikola 
Niepala z Zespołu Placówek Oświa-
towych                       w Suchej,  
kolęda „Maria, ahntest du”, nauczy-
ciel przygotowujący - pani mgr Aneta 
Junyszek. 

Jury konkursu - prace plastyczne - 
wyłoniło następujących laureatów:

- w kategorii - wieniec adwento-
wy: 

I miejsce - Faustyna Gabor z Ze-
społu Placówek Oświatowych w Błot-
nicy Strzeleckiej, 

II miejsce - Tomasz Kryś  z Pub-
licznej Szkoły Podstawowej w Szymi-
szowie, 

III miejsce - Kryspin Geisler z Ze-
społu Placówek Oświatowych w Błot-
nicy Strzeleckiej. 

- w kategorii - kalendarz adwen-
towy: 

I miejsce - Daria Nocoń z Zespołu 
Placówek Oświatowych w Suchej, 

II miejsce - Magdalena Tomczyk 
z Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Szymiszowie, 

III miejsce - Natalia Prusko z Pub-
licznej  Szkoły Podstawowej w Olszo-
wej; 

- w kategorii - lampion roratny: 
I miejsce - Lena Karpińska z Ze-

społu Placówek Oświatowych w Błot-
nicy Strzeleckiej, 

II miejsce - Patryk Tomanek z Ze-
społu Placówek Oświatowych w Kad-
łubie,

III miejsce - Laura Godula z Pub-

Impreza kulturalna została zorga-
nizowana dla osób niepełnosprawnych 
z gminy i powiatu Strzelce Opolskie, 
zrzeszonych w Stowarzyszeniu Ro-
dzin i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej „Ognik”. Impreza 
została objęta patronatem Starosty 
Strzeleckiego oraz dofi nansowana ze 
środków PFRON.

Zabawa „Mikołajki 2019" odby-
ła się 8 grudnia w Motelu Leśnym 
w Strzelcach Opolskich. W imprezie 
uczestniczyło 60 osób niepełnospraw-
nych wraz z opiekunami. 

Podopieczni naszego Stowarzy-
szenia i ich rodzinny uczestniczyły 

licznej Szkoły Podstawowej w Siero-
niowicach. 

- w kategorii - stroik świąteczny: 
I miejsce  - Agnieszka Sus z Ze-

społu Placówek Oświatowych w Błot-
nicy Strzeleckiej, 

II miejsce - Oliwia Kozioł z Pub-
licznej Szkoły Podstawowej w Tosz-
ku,

III miejsce - Brajan Mlotek z Pub-
licznej Szkoły Podstawowej w Pio-
trówce;

- w kategorii - szopka bożonaro-
dzeniowa:

I miejsce - Adam Fojcik z Zespołu 
Placówek Oświatowych w Dziewko-
wicach, 

II miejsce - Natalia Dramska z 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 
w Strzelcach Opolskich, 

III miejsce - Karolina Gralka z 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 

w Strzelcach Opolskich.
Każdy uczestnik konkursu bez 

względu na zajęte miejsce otrzymał 
dyplom za udział,                  kalendarz 
adwentowy, soczek i czekoladowy 
batonik, natomiast nauczyciele przy-
gotowujący uczniów do konkursu mu-
zycznego – podziękowania i kalenda-
rze adwentowe. Organizatorzy zadbali 
również o poczęstunek dla młodych 
artystów i ich opiekunów w formie 
ciast upieczonych przez mamy ucz-
niów Zespołu Placówek Oświatowych 
w Błotnicy Strzeleckiej oraz herbatę i 
kawę. 

Nauczycielom, którzy tak pięknie 
przygotowali uczniów do konkursu 
serdecznie dziękujemy i zapraszamy 
za rok. Dziękujemy również wszyst-
kim sponsorom i darczyńcom.

Organizatorzy

Mikołajki 2019 w Ogniku
w różnych zabawach, konkursach i 
występach indywidualnych dostoso-
wanych do ich rodzaju i stopnia nie-
pełnosprawności. W trakcie zabawy 
odbył się pokaz tańca towarzyskiego 
w wykonaniu uczniów szkoły tań-
ca Linestudio. Około godziny 17.00 
przybył Mikołaj, który rozdał osobom 
niepełnosprawnym paczki mikołaj-
kowe. Dla uczestników był również 
przewidziany słodki poczęstunek. 
Podczas przygotowań imprezy i w 
trakcie jej trwania wspierali nas wo-
lontariusze ze szkoły podstawowej nr 
2 w Strzelcach Opolskich. Był to istot-
ny element integracji społecznej osób 

niepełnosprawnych i pełnosprawnych 
w naszym mieście.

Impreza kulturalna „Mikołajki" 
stała się tradycją w naszym Stowarzy-
szeniu. Dla wielu była to jedyna oka-
zja w roku, aby spotkać się z rówieś-
nikami i choć na chwilę zapomnieć o 
swojej niepełnosprawności. Była to 
świetna okazja do przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu osób nie-
pełnosprawnych. Radośnie spędzone 
chwile wraz z rówieśnikami i wspól-
na zabawa sprawiają, iż każdy pod-
opieczny z niecierpliwością czeka na 
kolejną imprezę mikołajkową i chęt-
nie w niej uczestniczy. 



Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka

Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów. 
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Druk: Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafi a

ul. Baczyńskiego 25A, 
41-203 Sosnowiec

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, Kartografi i, 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 fi lią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z fi lią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830

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

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

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

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

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

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: sekretariat@ppp.powiatstrzelecki.pl

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
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Informujemy, iż punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany  w siedzibie  Urzędu 
Miasta i Gminy w Kolonowskiem oraz w siedzibie  Urzędu Gminy w Izbicku  w 2020 r. 
nie będzie funkcjonał. Przyczyną przeniesienia dyżuru, które dotychczas odbywały się w 
w/w lokalizacjach  jest niska frekwencja w punktach co obrazuje poniższa tabelka – dla 
porównania frekwencja w punkcie w Strzelcach Opolskich. Powyższe rozwiązanie ma się 
przyczynić do zwiększenia dostępności nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców 
Powiatu Strzeleckiego w punktach, które cieszą się  największym zainteresowaniem.  
Mieszkańcy gmin Kolonowskie i Izbicko będą mogli korzystać z pozostałych punktów 
zlokalizowanych na terenie powiatu. Ponadto nadal zachowane zostanie uprawnienie osób  
ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, 
oraz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z 
dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 
2017 r. poz. 1824), którym może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone 
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza 
punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

ROK 2019 I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Suma dla po-
szczególnego 

punktu
Strzelce 
Opolskie 32 54 62 58 66 64 67 49 60 61 24 573

Izbicko 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 6

Kolonowskie 1 1 4 5 0 0 2 3 3 2 1 22

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji  

na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2020 r.
Na terenie Powiatu Strzeleckiego od 1 stycznia 2020 r.  działalność rozpoczną 3  punk-
ty, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja, świadczona osobiście przez adwokata,  radcę 
prawnego lub doradcę obywatelskiego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Harmonogram oraz zasady udzielania 
znajdują się poniżej:

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 
• poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysłu-

gujących prawach i obowiązkach, w tym  w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub 
sądowoadministracyjnym,

• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
• przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem 

pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym 
lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadmini-
stracyjnym, 

• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych 
lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach 
postępowań,

• nieodpłatną mediację.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia 
tej działalności.

Kto może 
skorzystać                           

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

Punkty, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna przez 
organizację pozarządową  „Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo 
Pomoc Edukacja Nowatorstwo” z siedzibą w Opolu (KRS 000445428) 

Lp. Lokalizacja punktu Dzień 
tygodnia

Godziny świadcze-
nia nieodpłatnej 
pomocy prawnej

1.

Ujazd - lokal znajdujący się w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Ujeździe, przy ul. Sła-
węcickiej 19, sala posiedzeń Ujazdowskiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości – II piętro.

Poniedziałek 13.00 – 17.00

2.

Zawadzkie - lokal znajdujący się w bu-
dynku Ośrodka Pomocy Społecznej, przy 
ul. Dębowej 11 (lokal oznaczony numerem 
A8).

Poniedziałek 13.00 – 17.00

3.
Leśnica - lokal znajdujący się w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Leśnicy przy ul. 1 Maja 
9 (lokal oznaczony numerem 16).

Wtorek 14:00 - 18.00

4.

Jemielnica - lokal znajdujący się w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Jemielnicy  przy ul. 
Strzeleckiej 67 (lokal oznaczony numerem 6 
budynek nr 2 – sala posiedzeń).

Środa 11.30 – 15.30

5.
Strzelce Opolskie - budynek Starostwa Po-
wiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jorda-
nowska 2 (lokal oznaczony nr 7 - parter)

Czwartek

15.00 -19.00 
– specjalizacja
 z Nieodpłatnej 

Mediacji

Zmiany w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej 
Punkt, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna 

przez adwokatów i radców prawnych 

Lp. Lokalizacja punktu Dzień tygodnia
Godziny świadczenia 
nieodpłatnej pomocy 

prawnej

1.

Strzelce Opolskie - budynek 
Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich, 
ul. Jordanowska 2 (lokal 
oznaczony nr 7 - parter)

Poniedziałek 14.00 - 18.00
Wtorek 14.00 - 18.00
Środa 14.00 - 18.00

Czwartek 11.00 - 15.00
Piątek 14.00 - 18.00

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Opis usługi

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie prob-
lemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji 
osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana 
o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.
W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie 
z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona 
pomoc w jego realizacji. 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w 
tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy 
z zakresu ubezpieczeń społecznych. 
W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona 
nieodpłatna mediacja.

Kto może 
skorzystać                           

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

Punkt, w którym udzielane jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
przez organizację pozarządową „Stowarzyszenie SURSUM CORDA” 

z siedzibą w Nowym Sączu (KRS 0000020382)

Lp. Lokalizacja punktu Dzień 
tygodnia

Godziny świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego

1.

Strzelce Opolskie - budy-
nek Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich, ul. Jor-
danowska 2 (lokal oznaczony 
nr 7 - parter)

Poniedziałek 7.00 - 11.00
Wtorek 7.00 - 11.00
Środa 7.00 - 11.00

Czwartek 7.00 - 11.00
Piątek 7.00 - 11.00

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNA MEDIACJA

Opis 
usługi

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfl iktów, w której uczestnicy poszukują 
najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony 
w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest do-
browolna i poufna. 
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do 
rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i 
neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzin-
nych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również 
w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze 
sprawy do mediacji sądowej.
Usługa może obejmować również: 
• rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych 

metod rozwiązywania sporów.
• przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który 

osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.
Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skie-
rowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie 
zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Kto 
może 
sko-
rzy-
stać                           

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której 
nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej 
sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, 
nie musi spełniać tych warunków. 
Może to być także osoba prawna np.  fi rma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota 
mieszkaniowa,

W roku 2020 nieodpłatną mediację prowadzić będ ą wszystkie punkty pomocy prawnej lub 
poradnictwa obywatelskiego. Szczególnie polecamy specjalistyczny dyżur mediacyjny:

Lp. Lokalizacja punktu Dzień tygo-
dnia

Godziny świadczenia 
nieodpłatnej mediacji

1.

Strzelce Opolskie - budynek 
Starostwa Powiatowego w 
Strzelcach Opolskich, ul. Jor-
danowska 2 (lokal oznaczony 
nr 7 - parter)

Czwartek 15.00 - 19.00 

Uwaga:

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
oraz nieodpłatna mediacja  na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2020 roku

W każdym przypadku – nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego czy 
mediacji - termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  77 440 17 97 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: starostwo@powiatstrzelecki.pl
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu 
lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez 
telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.
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Z ogromną przyjemnością in-
formujemy dziś Państwa o tym, że 
grono Jubilatów - mieszkańców 
powiatu strzeleckiego - którzy w 
ostatnim czasie obchodzili swoje 
okrągłe urodziny, znów się powięk-
szyło! W dniach tych wyjątkowych 
rocznic wszystkie Jubilatki odwie-
dzili przedstawiciele władz Powiatu 
Strzeleckiego z listem gratulacyj-
nym, upominkiem urodzinowym i 
najlepszymi życzeniami.

Ad multos annos!

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

Dlaczego jest święto 
Bożego Narodzenia?

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.

Pani Olga Mateja, mieszkająca 
w Łąkach Kozielskich, 90 rocznicę 
urodzin obchodziła 5 grudnia br., a 
w dniu Jubileuszu z ofi cjalnymi ży-
czeniami pospieszyli do Niej staro-
sta Józef Swaczyna i burmistrz Łu-
kasz Jastrzembski.

Pani Anna Kazek, mieszkająca 
w Jemielnicy,  90. urodziny święto-
wała 6 grudnia br. Jubilatkę odwie-
dzili w tym dniu: Sekretarz Powiatu 
Ewelina Jelito i wójt Marcin Wyci-
sło. 

Pani Hildegarda Giemza, 
mieszkająca w Łaziskach, jubile-
usz 90-lecia urodzin obchodziła 11 
grudnia br. 

S. Agnieszka Górka, miesz-
kająca w Leśnicy, 90 rocznicę uro-
dzin obchodziła 13 grudnia br. Z tej 
okazji życzenia przekazali Jubilatce 
starosta Józef Swaczyna i zastępca 
burmistrza Andrzej Iwanowski. 

Pani Olga Mateja 90 rocznicę urodzin obchodziła 5 grudnia br.

Pani Anna Kazek 90. urodziny świętowała 6 grudnia br. 

Pani Hildegarda Giemza jubileusz 90-lecia urodzin 
obchodziła 11 grudnia br. 

S. Agnieszka Górka 90 rocznicę urodzin obchodziła 13 grudnia br.

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 

Wszystkim naszym Czytelnikom 
życzymy 

radosnych Świąt Bożego Narodzenia, 
a w Nowym Roku 

- każdego dnia pomyślnego, 
w dobrym zdrowiu, 

wypełnionego życzliwością i serdecznością. 
Oby wszystkie marzenia się spełniły!

Redakcja

 ks. Jan Twardowski


