
Święto Chleba po góralsku. Były tłumy
Zdarza się tylko raz w roku! To Powiatowe Święto Chleba. Po raz szósty zorganizowane w tym roku. Na szczęście trady-
cyjnie - pogoda dopisała, choć wszyscy, patrząc na czarne chmury, byli pełni obaw. Jednak wszystko się udało. Uczestnicy 
korowodu wspaniale wpisali się w klimat: kolorowe chusty, ciupagi i ciupażki, gunie, kapelusze. Było barwnie i wesoło.
Niedziela 27 września upłynęła pod znakiem góralskiej kultury. Była już niedziela śląska, czeska, bawarska… Każda jest inna,  
a za rok spotkamy się znów.

Na ten dzień czekają wszyscy

Więcej w środku numeru

Dla kogo? 
Zapraszamy panie w ciąży, młodych rodziców i tych, którzy dopiero myślą o dziecku. 
Program został pomyślany tak, by tematem zainteresować ich wszystkich. 

Czy trzeba się wcześniej zapisać?
Nie. Wystarczy przyjść do Powiatowego Centrum Kultury w piątek, 16 października.

Czy za wstęp trzeba płacić?
Nie. Zaproszenie to zaproszenie!

Mała Akademia Rodziców i Brzuszków
16 PAŹDZIERNIKA 2015 o godz. 17.00  

Nowy opel dla policji

29 września nowy opel corsa trafił do KPP w Strzelcach Opolskich. Przewidziany jest dla rewiru dzielni-
cowych. Zakup wspomógł finansowo Powiat Strzelecki (ponad 21 tys. zł).
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Od poniedziałku w strzeleckim starostwie, naszym powiatowym szpitalu 
oraz jednostkach oświatowych podległych powiatowi, pojawiły się jabłka. Za-
rząd Powiatu Strzeleckiego postanowił i w tym roku ufundować jabłka w ra-
mach akcji „Częstuj się naszym bogactwem - weź polskie jabłko na zdrowie!” 
Każdy, kto odwiedzi starostwo, szpital czy jedną z naszym szkół może poczę-
stować się rumianym jabłkiem. Zapraszamy po witaminy!      

Jedz jabłka na zdrowie!

Klasyfikacja generalna MDP  
w grupie dziewcząt: 
I miejsce –  Raszowa (1024,80 pkt) 
II miejsce –  Kadłub (1021,60 pkt)
III miejsce – Stary Ujazd (1015,40 
pkt) 
IV miejsce – Zalesie Ślaskie (1006,30 
pkt)
V miejsce – Krośnica (939,70 pkt)

Klasyfikacja generalna MDP  
w grupie chłopców: 
I miejsce – Zalesie Ślaskie (1043,10 
pkt)
II miejsce –  Raszowa (1037,30 pkt)
III miejsce – Ujazd (1034,40 pkt)
IV miejsce – Borycz (1010,40 pkt)
V miejsce – Osiek ( 1009,30 pkt)

Klasyfikacja generalna OSP w gru-
pie „C”: 
I miejsce – Raszowa 112,99
II miejsce –  Stary Ujazd 121,44
III miejsce – Krośnica 128,02
IV miejsce – Zalesie Ślaskie  130,15
V miejsce –  Kadłub 131,10
VI miejsce –  Jemielnica 150,72

Klasyfikacja generalna OSP w gru-
pie „A”: 
I miejsce – Raszowa I 95,93
II miejsce – Raszowa II 96,42
III miejsce – Kadłub 101,54
IV miejsce – Zimna Wódka 109,06
V miejsce –  Borycz 109,19
VI miejsce –  Jemielnica 112,99

Zawody Sportowo-Pożarnicze 
OSP powiatu strzeleckiego

 W sobotę, 26 września 2015 r. na boisku w Strzelcach Opolskich odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo- Pożar-
nicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu strzeleckiego. W zawodach udział wzięło 22 drużyny.

Uroczystego otwarcia zawodów dokonali Józef Swaczyna Starosta strzelecki oraz st. bryg. Wojciech Lisowski Ko-
mendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich. Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich przy współudziale 
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich oraz Gminy Strzelce Opolskie.

  

Podczas ceremonii zamknięcia zawodów, gratulacje, dyplomy i upominki wręczyli Starosta Strzelecki Józef Swaczy-
na, Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Wojciech Lisowski, członek Zarządu Głównego OSP RP dh Teresa Tiszbierek, 
st. bryg. w st. spocz. Stefan Szłapa oraz dh Rajmund Murlowski. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy jeszcze 
lepszych wyników w kolejnych zawodach.

Organizatorzy dziękują wszystkim za pomoc i ogromne zaangażowanie w organizację zawodów.
 Tekst. mł. bryg. Piotr Zdziechowski

Foto: dh Edward Dalibóg

Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza z przeszkodami zgodnie 
z regulaminem CTiF oraz regulaminem KG PSP i ZGZOSPRP. 

Zapisy na Białą Sobotę

Zgodnie z przewidzianym planem 29 września od godz. 8.00 w sali narad 
strzeleckiego starostwa przyjmowano zapisy do specjalistów w ramach Białej 
Soboty. Pierwsi chętni zjawili się dużo przed czasem, ale nikt nie czekał zbyt 
długo. Największym „wzięciem” cieszyło się stanowiska, na których przyjmo-
wano zapisy do ortopedy, dermatologa i reumatologa. I tam najszybciej wy-
czerpały się wolne miejsca. To już trzecia edycja Białej Soboty. Jak widać - ko-
lejna, która cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu. Ale to 
przecież z myślą o nich tę akcje podjął Powiat Strzelecki.

W poniedziałek 28 września w sali narad strzeleckiego starostwa zebrał się 
Konwent Powiatów Województwa Opolskiego. Tematem były starania Uniwer-
sytetu Opolskiego o utworzenie na uczelni kierunku lekarskiego – studiów ma-
gisterskich o profilu praktycznym.

Konwent Starostów

Uwaga!
Podczas Święta Chleba w strzeleckim parku znaleziono dwie 

kurtki dziecięce i opaskę na włosy.

Zguby do odebrania są w pokoju nr 310, III p., 
w strzeleckim starostwie, w godzinach pracy urzędu.
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O F E R T Y   P R A C Y

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

POWIATOWY URZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a

tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl

www.pup-strzelce.pl

UWAGA  OSOBY  NIEPEŁNOSPRAWNE!

 Kończy się termin przyjmowania wniosków                                             
o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym.

Termin zakończenia w 2015 roku naboru wniosków o dofinansowanie w ramach 
Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” upływa 

w dniu 10 października 2015 r. z tym, że: 
1. wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015 na-

leży złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września); wniosek 
złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony 
pozytywnie (podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: Refundacja kosztów po-
niesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów 
opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego  lub akademickie-
go, niezależnie od daty ich poniesienia).

2.  termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 
2015/2016 upływa w dniu 10 października.
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu 

(Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op.), a w przypadku wniosków 
składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich
ul. B. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Op., w pokoju nr 7.

Pełną informację o programie udziela pracownik Centrum 
pod nr telefonu  (77) 4613381.

PRACOWNIK BIUROWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie/wyższe 
– OBSŁUGA KLIENTA  -  biegła obsługa komputera
  -  znajomość j.niemieckiego w stopniu dobrym
LOGISTYK / DYSPOZYTOR STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie 
/ PRACOWNIK BIUROWY  -  mile widziane doświadczenie w branży budowlanej i 

fakturowaniu
SPECJALISTA DS. MARKETINGU JEMIELNICA /  -  min. średnie (rolnicze, ogrodnicze, budowlane)
 WOJ. OŚCIENNE -  prawo jazdy kat. B, - doświadczenie mile widziane
  -  mile widziana znajomość j. ang. i j. niemieckiego
ASYSTENT STANISZCZE MAŁE -  wykształcenie min. średnie 
PRACOWNIK BIUROWY  -  b. dobra znajomość j.angielskiego
  -  obsługa komputera, - prawo jazdy kat. B
  -  mile widziane doświadczenie
NAUCZYCIEL MUZYKI I ZAJĘĆ JEMIELNICA -   wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem 
ARTYSTYCZNYCH 9/18    pedagogicznym
PIELĘGNIARKA ZAWADZKIE -   wykształcenie średnie lub wyższe, - odporność na stres,
  -  dyspozycyjność, - prawo wykonywania zawodu
  -  doświadczenie
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY ROZMIERKA / -  wykształcenie średnie, wyższe o profilu rolniczym
 PRACA W TERENIE -  prawo jazdy kat. B, - obsługa komputera
  -  mile widziane doświad. handlowe w branży rolniczej
SPRZEDAWCA TELEFONICZNY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - dobra dykcja
  -  swoboda wypowiedzi, 
  -  nastawienie na realizację celów
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe
  -  mile widziana obsługa kasy fiskalnej i umiejętność 
     wprowadzania faktur do systemu
KASJER/SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - obsługa kasy fiskalnej,
  -  doświadczenie mile widziane
KELNER - KASJER STRZELCE OPOLSKIE
KUCHARZ/POMOC KUCHENNA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe, książeczka senpidowska,
  -  mile widziane doświadczenie w gastronomii 
   (pizzerii, restauracji lub piekarni)
POMOC KUCHENNA RASZOWA -  wykształcenie zawodowe – gastronomiczne,
  -  książeczka sanepidowska
KELNER/KA STRZELCE OPOLSKIE  pełny lub ½ etatu, - wykształcenie min.zawodowe,
  -  książeczka sanepidowska
MŁODSZY WARTOWNIK STRZELCE OPOLSKIE -  orzeczenie o niepełnosprawności
MURARZ WG ZLECEŃ -  wymagane doświadczenie
DEKARZ WG ZLECEŃ -  umiejętności dekarskie, ciesielskie, - praca na wysokości
  -  mile widziane prawo jazdy kat. B oraz doświadczenie
PRACOWNIK BUDOWLANY WG ZLECEŃ -  wykształcenie min. zawodowe,
  -  umiejętność dociepleń i wykańczania wnętrz,
  -  doświadczenie mile widziane
OPERATOR CNC STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe,  średnie 
  -  doświadczenie mile widziane, - obsługa komputera,
  -  obsługa narzędzi pomiarowych
PIŁOWY ZAWADZKIE
ŚLUSARZ - SPAWACZ SZYMISZÓW -  wykształcenie zawodowe, - uprawnienia TIG
  -  prawo jazdy kat. B, - podstawowa znajomość j. niemie-

ckiego
TOKARZ-ŚLUSARZ STRZELCE OP. -  wykształcenie zawodowe lub średnie
ŚLUSARZ IZBICKO -  umiejętność spawania obróbki stali szlachetnych,
  -  upr. spawacza TIG, - doświadczenie mile widziane
MISTRZ KONSTRUKCJI STRZELCE OPOLSKIE  -  wykształcenie średnie techniczne,
STALOWYCH  -  znajomość rysunków technicznych i procesów spawania,
  -  umiejętność kierowania ludźmi,
  -  dobra znajomość j. aniegielskiego
LAKIERNIK SAMOCHODOWY SZCZEPANEK -  znajomość branży
MECHANIK SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe mechaniczne  
– SERWIS OPON  -  umiejętność obsługi maszyn serwisu opon
  -  doświadczenie
MECHANIK SAMOCHODÓW STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe 
CIĘŻAROWYCH
KIEROWCA CIĄGNIKA TRASY -  słaba znajomość j. niemeickiego, 
SIODŁOWEGO MIĘDZYNARODOWE -  prawo jazdy kat.CE, - świadectwo kwalifikacji
KIEROWCA AUTOBUSU JEMIELNICA -  wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat.D, 
  -  kurs na przewóz osób
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  wykszt. zawodowe,- doświadczenie mile widziane,
  -  upr. do kierowania wózkami widłowymi, 
  -  gotowość do pracy w systemie zmianowym
PAKOWANIE TOWARU OLSZOWA -  wykształcenie min. zawodowe,
  -  pracowitość, zaangażowanie, dyspozycyjność,
  -  doświadczenie w pracy fizycznej
PAKOWACZ STRZELCE OPOLSKIE -  gotowość do pracy w ruchu ciągłym
PAKOWACZ WĘGLA STRZELCE OPOLSKIE -  chęci do pracy
USTAWIACZ MASZYN STRZELCE OPOLSKIE -  wykszt. min. zawodowe,  - znajomość budowy maszyn
OPERATOR MASZYN STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ  -  mile widziane doświad. - umiejętność pracy w zespole
  -  gotowość  do pracy w systemie zmianowym
OPERATOR KOPARKI ½ etatu OTMICE -  wykształcenie zawodowe, średnie,
  - Upr. operatora koparki, kl. II, - doświad. mile widziane
OPERATOR ŁADOWARKI WOJ. OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe / średnie
  -  operator ładowarki kat. II, - mile widziane doświad.
POMOCNIK OPERATORA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie mile widziane techniczne, 
   elektryczne, mechaniczne, - obsługa komputera,
  -  gotowość do pracy w ruchu ciągłym
OPERATOR RĘBAKA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe,
  -  gotowość do pracy w ruchu ciągłym
KOSMETYCZKA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie pomaturalne / policealne

OGŁOSZENIA!!!

w dniu  12.10.2015 roku godz. 10.00 
 w PUP w Strzelcach Opolskich;  

pok. nr 22 – I piętro

spotkanie rekrutacyjne z firmą
SECURITAS SERVICES

na stanowisko:  
pracownik ochrony fizycznej

miejsce pracy:
STRZELCE OPOLSKIE

w dniu  15.10.2015 roku godz. 10.00 
 w PUP w Strzelcach Opolskich;  

pok. nr 22 – I piętro

spotkanie rekrutacyjne z firmą
PROBET SP. Z O.O.

na stanowisko:  
pracownik gospodarczy

(wymagane orzeczenie o niepełnosprawności)

miejsce pracy:
STRZELCE OPOLSKIE

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu 
ul. Henryka Pobożnego 1, 47-100 Strzelce Op. 

Zaprasza na bezpłatne porady prawne
w każdy drugi poniedziałek miesiąca od godz. 15.00 - 16.00,

których będzie udzielał Pan:
Marcin Rakoczy, adwokat (nr wpisu: 232) 

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 730 982 641 
lub rejestrację na stronie internetowej Centrum: www.scob24.pl

 Spotkanie odbędzie się 12 października 2015.

Serdecznie zapraszamy!

SZPITAL  POWIATOWY 
W  STRZELCACH  OPOLSKICH

ZAPRASZA

 NA  BEZPŁATNE  BADANIA

 Mammograficzne: Panie w wieku 50-69 lat, 

 Cytologiczne: Panie w wieku 25-59 lat.
 

Rejestracja  
od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-14.00 - osobiście  
w pracowni USG, pok. nr 042 lub pod nr tel.: 77 40 70 149. 
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Pod znakiem gruli
Ziemie w górach nie były urodzajne, klimat ostry, górale jeszcze nie obrastali w dutki 

jak teraz, toteż kuchnia była prosta, ale posiłki musiały być sycące. Głównym składnikiem 
wielu potraw były ziemniaki, czyli grule (grule są zdrobnieniem gruszek, bo przypomi-
nają kształtem te owoce, podobnie jest z rzepą). I to one – w różnej postaci - przez wieki 
stanowiły podstawę góralskiej kuchni. 

Jedną z bardziej powszechnych potraw były moskoliki (moskaliki, moskole). To pla-
cki pieczone bez tłuszczu na blasze położonej na ognisku z utłuczonych ziemniaków wy-
mieszanych z mąką owsianą. Nazwa wiąże się z jeńcami rosyjskimi, którzy przed I wojną 
światową wykonywali w Galicji ciężkie prace.

Innym specjałem były ziemniaki na patyku – pieczone w całości lub pokrojone w 
cieniutkie talarki.

Ile domów – tyle przepisów
O czym mowa? O jednej z najbardziej rozpoznawalnych dziś góralskich potraw, czyli 

kwaśnicy. 
– Jeśli we wsi jest 30 domów, to w każdym kwaśnicę gotuje się inaczej – mówi Wie-

sław Wróblewski, kucharz z zawodu, juror wielu konkursów kuchni regionalnej, który na 
Święto Chleba przyjechał z Beskidów z innymi zbójami, by zabawić Strzelczan w Zbój-
nickiej Wiosce. I sam częstował ugotowaną  przez siebie kwaśnicą. – W biedniejszych 
domach tę zupę na co dzień podawało się ugotowaną na samym soku z kapusty, z kaszą 
drobną, pęczakiem lub ziemniakami, okraszoną niewielką ilością skwarków, a kapustę 
zostawiało na niedzielę. Jednak kwaśnica „na bogato” musi być gotowana nie tylko na 
golonce, wędzonych żeberkach i boczku, ale i świńskim ryju, albo przynajmniej jego po-
łówce. Najlepszą kwaśnicą, najtłustszą, z największą ilością mięsa żywili się… zbójnicy. 
Nie po to, by mieli siłę rabować, ale dlatego, że każdy z górali starał się im coś podrzucić 
do kotła, byle tylko on sam lub jego obejście zostało oszczędzone.

Zupa jest przepyszna, ale niektórzy krzywili na jej tłustość; na szczęście są w mniej-
szości.

Świnka z kaszą
Cieniutkie paseczki smażonego mięsa ze świnki z kaszą i dwoma sosami – żura-

winowym i czosnkowym – stanowiły jedno z głównych dań serwowanych w Karczmie 
Góralskiej, którym raczono się z wielkim apetytem. 

Były tam też kiszki, żur na sałacie, golonko, kwaśnica, żeberka z kapustą. Do wyboru 
– do smaku.

Oscypki i coś do wypitki
Na straganach można było kupić wszelkiego rodzaju góralskie sery z mleka owczego, 

krowiego, nawet koziego – z najbardziej znanymi w każdym chyba zakątku kraju oscyp-
kami na czele. Na zimno i na gorąco. Z żurawiną i bez.

Osobny kram stanął z wódkami spod gór – Tatr czy Beskidów. Regionalne napitki, te 
czyste i te kolorowe, tanie nie były, ale podobno nie cena się liczy, a sposób ich wytwarza-
nia, a przede wszystkim moc. Nie trzeba dodawać chyba, że największym powodzeniem 
cieszyła się śliwowica. 

Zanim na scenie zaprezentowała się 
kapela Jaworowe Skrzypce, w góralskie 
klimaty wprowadziła nas Orkiestra Dęta z 
Górażdży, która w swój bogaty repertuar 
koncertu wplotła między innymi „Góralu, 
czy ci nie żal”. A potem piątka młodych 
muzyków porwała widzów żywiołową 
muzyką z regionów Beskidu Żywieckie-
go, Beskidu Śląskiego i Podhala. To była 
fantastyczna godzina. 

A potem jeszcze dwie dziewczyny 
harnasiów – grająca na skrzypcach i akor-
deonie – zapraszały ze sceny do zbójni-
ckiej wioski.

A gwiazdą wieczoru też był góralski 
zespół Future Folk – ze Staszkiem Karpielem-Bułecką, idącym szybko w ślady nieco 
sławniejszego jeszcze dziś brata Sebastiana.

Na góralską nutę

Góralskie smakiŚwięto Chleba za nami

Chleb w korowodzie nieśli uczniowie CKZiU, Izabela Rekus i Grzegorz Radziej

Jak zawsze fantastyczny pokaz ogni sztucznych zakończył wieczór.

W korowodzie było barwnie i wesoło

Podziękowania dla delegacji z koronami Druga rocznica istnienia PCK na wystawie

Mnóstwo zabaw dla dzieci

fot. Piotr Rakowski



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

Tegoroczny Przegląd Dorobku Ar-
tystycznego Zespołów Mniejszości Nie-
mieckiej w ramach Dożynek Gminnych 
rozpoczął się uroczystą, dziękczynną 
Mszą Św. w Grocie Lurdzkiej w Górze 
Św. Anny, w której uczestniczyli rolnicy 
i delegacje z koronami. Po zakończonej 
Mszy Świętej uczestnicy przemaszerowali 
wraz z Orkiestrą z Góry Św. Anny spod 
Groty do namiotu festynowego ustawio-
nego obok Domu Pielgrzyma, gdzie arty-
ści zaprezentowali swój bogaty niemiecki 
dorobek artystyczny. W czasie przeglądu 
wystąpiły: zespoły wokalne FROHSINN, 
StudioWokalne BIS, MERITUM, zespoły 
taneczne: „Słoneczka”, „La Bella”, zespół 
taneczny WAL-NAK, Orkiestra z Góry 
Św. Anny, Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Leśnica oraz gwiazda wieczoru duet Ane-
ta i Norbert.

W myśl tradycji ks. Jan Paweł Sacher 
– proboszcz Wysokiej, poświęcił chleb 
dożynkowy wypieczony z tegorocznych 
zbóż, który starostowie dożynkowi z po-
szczególnych miejscowości Gminy Leś-
nica uroczyście przekazali na ręce Burmi-
strza Leśnicy – Łukasza Jastrzembskiego. 
Burmistrz podzielił się poświęconymi 
bochenkami chleba z licznie zaproszony-
mi gośćmi, wśród których byli: Mathijas 
Brützke – były burmistrz z partnerskiej 
Gminy Crostwitz, Ryszard Galla – Poseł 
na Sejm, Roman Kolek - Wicemarszałek 
Województwa Opolskiego, Józef Swaczy-
na – Starosta Strzelecki oraz Przewodni-
czący Śląskiego Stowarzyszenia Samorzą-
dowego, Ryszard Froń – Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Leśnicy, Helmut Pa-
isdzior – Zarząd Gminny TSKN, Państwo 
Mariola i Joachim Wiesiollek, Herbert 
Czaja – Prezes Izby Rolniczej w Opolu, 
Hubert Mincer – delegat do Izby Rolni-
czej, Ksiądz Hubert Janowski – Diecezjal-
ny Duszpasterz Rolników, O. Ambroży 
Pampuch – Proboszcz Góry Św. Anny, Ks. 
Jan Paweł Sacher – Proboszcz Wysokiej, 
O. Ignacy Szczytowski – Dyrektor Domu 
Pielgrzyma, Róża Nizioł – Sekretarz Gmi-
ny Leśnica, Agnieszka Nowak – Kierow-
nik Gminnego Zarządu Oświaty.

Tradycyjnym elementem przedsię-
wzięcia był również konkurs koron żniw-
nych. Przepiękne korony dożynkowe z 11 
miejscowości gminy Leśnica zostały oce-
nione przez komisję składającą się z osób 
wskazanych przez sołtysów wszystkich 
sołectw / osiedli zgłoszonych do konkur-
su. Komisja konkursowa przyznała na-
stępujące miejsca oraz wyróżnienia:
I miejsce – Leśnica, Wysoka
II miejsce – Góra Św. Anny, Łąki Koziel-
skie
III miejsce – Dolna

Wyróżnienie – Poręba, Lichynia, Za-
lesie Śl., Krasowa, Raszowa i Kadłubiec.

Każde sołectwo otrzymało pamiąt-
kowe puchary, dyplomy oraz nagrodę 
pieniężną. Przedsięwzięcie zakończyła 
wspólna zabawa taneczna z zespołem 
KLAWO.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom sołectwa Góry Św. Anny, 
którzy przyczynili się do przygotowania i 
przeprowadzenia tegorocznych Dożynek. 
Serdecznie dziękujemy paniom z Leś-
nickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji za 
udekorowanie namiotu festynowego. Po-

W dniu 17 września 2015 roku ucz-
niowski klub @ctiv@ przywitał uczniów 
pierwszych klas naszego Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem. 

Jest już bowiem tradycją w naszej 
szkole, że spotykamy się wszyscy i świę-
tujemy wspólnie przyjęcie nowych ucz-
niów do klas pierwszych. 

Tak było i tym razem. Przybyli absol-
wenci szkoły, obecni studenci, a dawniej 
członkowie klubu, byli wcześniejsi sze-
fowie i szefowe @ctivy. Byli oczywiście 
też opiekunowie, którzy już trzynaście 
lat temu ten klub zakładali wspólnie ze 
Starostwem Powiatowym w Strzelcach 
Opolskich. Przede wszystkim jednak do-
pisali uczniowie klas pierwszych, drugich 
i nawet trzecich – co nas bardzo ucieszyło.

Były jak zwykle zabawy i gry inte-
gracyjne, mnóstwo śmiechu, rywalizacji, 
zdjęć. Zawarliśmy nowe znajomości, po-
lubiliśmy się i mamy nadzieję na konty-
nuację działalności klubu @ctiv@ już z 
nowymi członkami. Zasłużeni klubowicze 
muszą przecież przygotowywać się do 
matury lub studiować, więc teraz kolej 
na pierwszaków. Liczne zdjęcia z integra-
cji można oczywiście obejrzeć na stronie 
internetowej Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Zawadzkiem. Zapraszamy!

Danuta Schmidt-Winnicka
 – opiekun klubu

dziękowania składamy również pracowni-
kom Urzędu Miasta i Gminy w Leśnicy, 
strażakom z OSP Wysoka oraz Domowi 
Pielgrzyma.

Szczególne podziękowania należą się 
również wszystkim występującym zespo-
łom, jak i tym wszystkim, którzy dzięki 
swojej pracy i zaangażowaniu przyczynili 
się do zorganizowania i sprawnego prze-

biegu imprezy.
Przegląd Dorobku Artystycznego 

Zespołów Mniejszości Niemieckiej w 
ramach Dożynek Leśnica 2015 zrealizo-
wano dzięki dotacjom Ministra Admini-
stracji i Cyfryzacji, Konsulatu Republiki 
Federalnej Niemiec w Opolu oraz z bu-
dżetu gminy Leśnica.

(eg)

@ctiv@   
znowu   w akcji

Święto plonów w Leśnicy

Wprawdzie nie udało się 
posprzątać całego świata, lecz 
jego mały kawałek ale od cze-
goś trzeba przecież zacząć. Na 
pierwszy ogień poszła Mała Pa-
new, a dokładnie koryto rzeki i 
jej oba brzegi na odcinku Kolo-
nowskie – Staniszcze Małe. Na-
sza załoga składała się z pięciu 
wychowanek: Bernadetty, We-
roniki, dwóch Natalii i Sylwii, 
oraz trojga wychowawców. Za-
opatrzeni w worki i rękawiczki 
cała ekipa wsiadła do kajaków 
i ruszyła w teren. Worki zapełniały się 
bardzo szybko butelkami, puszkami, i fo-
liowymi odpadami. Jedna osada znalazła 
nawet stary garnek (oczywiście zabrała 
go ze sobą). Nie odpuszczano także opo-
nom - pięć z nich także zmieniło miejsce 
leżakowania i znalazło się na wysypisku. 
Nikt głośno o tym nie mówił, ale w po-
czynania dziewcząt wkradła się cicha, 
co najważniejsze zdrowa rywalizacja i 
każda z czterech załóg chciała pierwsza 
napełnić swój 120 litrowy worek odpada-
mi. Udało się znakomicie. Na mecie tego 

Bardzo często konsumenci zgłaszają 
się do rzecznika w sprawach usług finan-
sowych – zwierają umowy kredytowe, nie 
czytając ich szczegółowych warunków, 
twierdzą, że nie otrzymali określonej 
kwoty pieniędzy, że nie wiedzieli o dodat-
kowych kosztach etc. takie sprawy bardzo 
trudno udowodnić, gdyż przedsiębiorcy 
posiadają najczęściej podpisy konsumen-
tów pod wszelkimi dokumentami. Niedłu-
go może się to zmienić. 

Nowelizacja ustawy o ochronie kon-
kurencji i konsumentów została przyjęta 
przez Parlament. Konsumenci, szczegól-
nie na rynku usług finansowych, będą le-
piej chronieni 

Na posiedzeniu w dniach 2-4 wrześ-
nia Senat przyjął nowelizację ustawy o 
ochronie konkurencji i konsumentów bez 
poprawek. Przepisy odpowiadają na prob-
lemy konsumentów na różnych rynkach 
i są wynikiem analiz organizacji konsu-
menckich, Ministra Finansów, Ministra 
Sprawiedliwości oraz UOKiK. Analizy 
te wykazały przede wszystkim, że kon-
sumenci na rynku usług finansowych są 
niedostatecznie chronieni – np. oferowane 
im produkty są niedostosowane do ich po-
trzeb, oraz że system eliminowania niedo-
zwolonych postanowień wzorców umów 
jest nieefektywny. Tę sytuację poprawi 
nowelizacja ustawy o ochronie konku-
rencji i konsumentów. Nowe rozwiązania 
były szeroko konsultowane ze środowi-
skami przedsiębiorców, prawników oraz 
organizacjami konsumenckimi.

Ustawa zostanie teraz skierowana do 
Prezydenta. Po podpisaniu ustawa wej-
dzie w życie po sześciu miesiącach od 
momentu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw 
RP. Sześciomiesięczne vacatio legis po-
zwoli wszystkim uczestnikom rynku na 
dokładne zapoznanie się z regulacjami.

Najważniejsze zmiany w ustawie
Zabronione będzie proponowanie 

konsumentom nabycia usług finanso-
wych, które nie odpowiadają ich potrze-
bom lub proponowanie nabycia tych usług 

w sposób nieadekwatny do ich charakteru. 
· Decyzje tymczasowe – na wzór po-

stępowań w sprawie praktyk ogranicza-
jących konkurencję – szybka reakcja na 
praktyki zagrażające zbiorowym intere-
som konsumentów. 

Przyspieszony tryb odwołań: przed-
siębiorca będzie miał możliwość złoże-
nia odwołania od decyzji tymczasowej. 
· Wprowadzenie instytucji tajemniczego 
klienta, która pozwoli na uzyskanie dowo-
dów w postępowaniu w sprawie praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsu-
mentów.

Możliwość publikowania bezpłatnych 
komunikatów i ostrzeżeń w publicznym 
radiu i telewizji – dzięki temu będzie 
możliwe szybkie i skuteczne ostrzeganie 
konsumentów o zrachowaniach lub zjawi-
skach, które istotnie zagrażają ich intere-
som.

***
Kupiłem towar, nawet go nie rozpa-

kowałem i chciałem go zwrócić np. za 
godzinę do sklepu. Odmówiono mi. Nie 
rozumiem dlaczego?

Każdego dnia pracy Rzecznik udziela 
odpowiedzi na to pytanie i niestety nie są 
to zazwyczaj dobre wieści dla konsumen-
tów. Niestety, nie ma przepisów regulu-
jących możliwość zwrotu nieużywanego 
towaru do sklepu, w związku z tym sprze-
dawca nie ma takiego obowiązku. Jest to 
jego dobra wola. Zazwyczaj sprzedawcy 
zgadzają się na wymianę na inny towar 
jednak również nie muszą wyrazić na to 
zgody. Wiele dużych sklepów w swoich 
regulaminach ujmuje możliwość zwrotu 
nieużywanego niewadliwego towaru np. 
do 14 dni, do miesiąca, a  nawet do roku 
jednak jest to wyłącznie dobra praktyka 
tychże sklepów, a nie ich ustawowy obo-
wiązek. Możemy zawsze odstąpić o zaku-
pów poza lokalem i na odległość (z mały-
mi wyjątkami) – do 14 dni jednak kupując 
w tradycyjnym sklepie, gdy sprzedawca 
nam odmówi – niestety nie. Zatem doko-
nujmy świadomych rozważnych zakupów.

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

Konsumentom będzie łatwiej

Tematyka spotkania:

Fizjoterapia noworodka i niemow-
laka w ujęciu holistycznym 

Niefarmakologiczne metody uła-
twiające poród 

Rodzić, ale nie na leżąco - o pozy-
cjach wertykalnych 

Mleko matki nie tylko najlepszym 
pokarmem dla dziecka 

Program indywidualizacji opieki oko-
łoporodowej - dr Emilia Lichtenberg-
-Kokoszka, położna i pedagog z Uni-
wersytetu Opolskiego

W foyer Powiatowego Centrum Kul-
tury bezie się można również zapo-
znać z ofertą producentów natural-
nych suplementów diety dla kobiet w 
ciąży, matek karmiących, niemowląt 
i nieco starszych dzieci; produktów 
niezbędnych do prawidłowego roz-
woju dziecka; kosmetyków dla kobiet 
i niemowląt.

Mała 
Akademia 
Rodziców 

i Brzuszków

16 PAŹDZIERNIKA 
o godz. 17.00  

nietypowego spływu załogi zameldowały 
się z pełnymi workami, ku niemałemu 
zaskoczeniu właściciela Dzikiej Chaty. 
Przed nami ten odcinek sprzątały już inne 
ekipy, ale jak mogliśmy się przekonać 
dziewczęta z MOW „wgryzły” się w temat 
jeszcze bardziej i dokładniej. Wyjazd zor-
ganizowany został przez wychowawców 
MOW Leśnica Ewelinę Szajnę, Marcina 
Kamińskiego oraz Pawła Witka. Po tych 
doświadczeniach mamy nadzieję, że teraz 
dziewczętom trudniej będzie wyrzucić od-
padki gdzie indziej niż do kosza.

Autor tekstu oraz zdjęć Paweł Witek                                             

MOW Leśnica sprząta świat   

Podziękowania za korony

Powiat Strzelecki ufundował słodkie upominki dla delegacji gmin i sołectw, które 
przybyły na Górę św. Anny z koronami w czasie Dożynek Diecezjalnych
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Dzieje się w Powiatowym Centrum Kultury 

W sobotę 26 września na strzeleckim 
Orliku przy CKZiU odbyła się kontynua-
cja Turnieju o puchar Premiera RP - eli-
minacje wojewódzkie. Rywalizowało pięć 
zespołów, w kategorii chłopców 2004-
2005, walczących o awans do finału wo-
jewódzkiego.

Turniej rozegrano systemem „każdy z 
każdym”. Po zaciętej walce i sporej daw-
ce emocji wygrała drużyna „Piąteczki” z 

Walka o puchar Premiera RP 
wciąż trwa...

Krapkowic, na drugim miejscu uplasowała 
się drużyna „PSP9” z Kędzierzyna - Koź-
la, trzecie miejsce zajęła nasza strzelecka 
reprezentacja – „PSP4”, czwarte  „Orliki” 
z Zawadzkiego i piąte „Dwunastersi” z 
Kędzierzyna-Koźla. Dwa pierwsze miej-
sca będą brały udział w finale wojewódz-
kim już 3 października w Kluczborku. 

Życzymy powodzenia i dojścia do 
wielkiego finału w Warszawie.

Izabela Koziołek

2 październik o godz. 18.00 
odbędzie się kolejne spotkanie 
z cyklu Strzeleckie Spotkania 
Podróżników. 

Zapraszamy do podróży,  w 
którą zabierze nas po raz kolej-
ny Mieczysław Bieniek.  Nie-
zwykła osoba,  człowiek, który 
mieszka na Śląsku, pochodzi z 
tradycyjnej rodziny, przez 27 
lat pracował jako górnik w ko-
palni. 

Przypadek sprawił, że krai-
nę kopalni Mieczysław Bieniek 
zamienił na głośne, kolorowe, 
pachnące curry i imbirem Indie. 
W kolejnym czasie „Hajer” po-
znał Dalajlamę, przeszusował 
na rowerze przez Rosję, wy-
ruszył stopem do Azerbejdża-
nu, zwiedził mnóstwo krain, 
państw, miejsc, a to wszystko 
za jeden uśmiech lub dorywczą 
pracę ramię w ramię z tubylca-
mi. 

Tym razem „Hajer” opowie 
nam o swoich przygodach w 
Kirgistanie. 

Wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy ! 

Ponownie ruszyły zajęcia z ZUMBY, które są prowadzone przez Ewę Kokoszkę- instruktorkę 
ZUMBY (KOKO DANCE). Zajęcia odbywają się w każdą środę o godz. 19.00. Wstęp płatny. Zapisy 
na zajęcia oraz wszelkie inny informację dostępne pod nr tel. 507 696 002.

Seniorów z kolei zapraszamy na stałe zajęcia AEROBIKU DLA SENIORÓW, które rozpoczy-
namy 7 października o godz. 18.00 również prowadzone przez Ewę Kokoszkę. Wstęp wolny. Zapisy 
na zajęcia oraz wszelkie inne informację pod nr tel. 77 412 30 13. 

10 października zaczynamy warsztaty teatralne dla młodzieży i dorosłych. Zajęcia będą się od-
bywały w każdą sobotę od godz. 10.00-12.00. Zajęcia poprowadzi Tomasz Stochniał- aktor, który 
współpracował z teatrami w Krakowie, Radomiu i Warszawie. Wstęp wolny.

Zapraszamy również na zajęcia z robotyki i automatyki, które będą się odbywały od październi-
ka 2015 r. – czerwca 2016 r. w każdą sobotę. Zajęcia podzielone są na dwie grupy wiekowe: dzieci 
młodsze ( w wieku 5-7 lat) oraz dzieci starsze (w wieku 8+). Zajęcia płatne. Zapisy i wszelkie infor-
mację pod nr tel. 668 237 021.

W październiku zapraszamy także na kurs ARDUINO OD PODSTAW. Kurs rozpoczynamy 10 
października i będzie trwał do czerwca 2016 r.  Spotkania będą odbywały się co 2 tygodnie. Pod-
czas zajęć dostępne dla uczestników będą laptopy oraz materiały potrzebne do notowania ważnych 
rzeczy. Kurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-III gimnazjów. Wstęp wolny. Ilość miejsc jest 
ograniczona. 

W dniu 02 października ( piątek) godzina 17.00 zapraszamy na zajęcia pokazowe: Niemowlaki 
w krainie Dźwięków. Są to zajęcia podczas których przy uwzględnieniu różnych kanałów postrze-
gania i doświadczeń sensomotorycznych, proponowane są dzieciom różnorodne formy pierwszego 
kontaktu i percepcji muzyki. Uczestnicy zajęć: dzieci od 4 do 18 m-ca życia. Drugą propozycją dla 
najmłodszych są zajęcia : Szkraby i muzyka. Są to zajęcia dla dzieci od 18 miesiąca życia do 4 lat. 
Dzieci poprzez śpiew, taniec, ruch, słuchanie , wykonywanie małych prac plastycznych i muzyko-
wanie z wykorzystaniem różnorodnych instrumentów odkrywają swoje twórcze uzdolnienia, które 
drzemią w każdym dziecku.

Wszystkie wymienione warsztaty oraz kursy będą odbywały się w Powiatowym Centrum Kul-
tury!

18 września w PCK-u odbyły się zajęcia pokazowe tańca towarzyskiego. Na zajęcia przybyła 
spora grupa zainteresowanych rodziców wraz ze swoimi pociechami. Dzieci miały szansę poznać 
podstawowe kroki kilku tańców towarzyskich oraz zobaczyć występy kolegów z kilku letnim do-
świadczeniem tanecznym. Stałe   warsztaty tańca towarzyskiego rozpoczynamy 6 października o 
godz. 16:00. Zajęcia prowadzone są przez Dagmarę Nowak- instruktorkę tańca obecnie zajmującą 
wraz z Adamem Vasiną 45 miejsce na 4 tysiące par w klasyfikacji narodowej. 

Październik w PCK-u !

To niepowtarzalna okazja dla mło-
dych i pięknych. Po raz pierwszy w Po-
wiatowym Centrum Kultury odbędzie 
się casting Miss Polski Opolszczyzny i 
Miss Polski Nastolatek Opolszczyzny. Te 
dziewczyny, które zakwalifikują się – w 
maju przyszłego roku wezmą udział w 
wyborze Miss Opolszczyzny w Filharmo-
nii Opolskiej.

- Organizacja tego castingu w Po-

wiatowym Centrum Kultury to również 
promocja dla samorządu powiatowego i 
samego PCK – mówił po spotkaniu z or-
ganizatorką imprezy wicestarosta Janusz 
Żyłka. - Tyle w naszym powiecie pięk-
nych dziewczyn, że kandydatek do tak 
prestiżowego tytułu nie zabraknie, a przed 
jurorami kwalifikującymi do dalszego 
etapu konkursu wybór będzie trudny. Za 
wszystkie już trzymamy kciuki!

8 listopada (niedziela) 2015 r. godz. 
14.00-16.00 w Powiatowym Centrum Kul-
tury w Strzelcach Opolskich odbędzie się 
casting Miss Polski Opolszczyzny oraz Miss 
Polski Nastolatek Opolszczyzny. Organiza-
torem tegorocznych wyborów jest Anna Pa-
biś II Wicemiss Polski.   

Casting odbędzie się w dwóch kategoriach 
wiekowych:  14 – 18 lat oraz 18 – 24 lata. 

Zgłoś się na casting!
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Dom Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830

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

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

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

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

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

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

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
w Zawadzkiem
tel. 77 4620046, 77 4616049, 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.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. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl 

Zespół Placówek Oświatowych 
w Leśnicy
ul. Kozielska 20
47-150 Leśnica
tel. 774615216

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

Powiatowy Urząd Pracy 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

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

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

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

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

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

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

tel kom. 604 540 402 
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O B W I E S Z C Z E N I E 
ST A R O S T Y    S T R Z E L E C K I E G O 

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 
z 2003r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 
1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 267 
z późn. zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę,

że dnia 3 września 2015 r. na żądanie Burmistrza Zawadzkiego w Zawadzkiem 
przy ul. Dębowej 13 w imieniu którego działa Pan Mirosław Sieja zam. w Kędzie-
rzynie-Koźlu przy ul. Piłsudskiego 10B/1, zostało wszczęte postępowanie w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na roz-
budowie drogi gminnej nr 105622 O ulicy Powstańców Śląskich w Zawadzkiem, na 
części działek nr 577/1, 575/1, działce nr 582/15, 579/22 (działka nr 579/22 o pow. 
0,0097 ha - do przejęcia pod drogę, powstała po podziale działki nr 579/10 na działki 
nr 579/21 i 559/22; działka nr 579/21 o pow. 0,1785 ha - pozostaje we władaniu 
dotychczasowego właściciela), 579/30 (działka nr 579/30 o pow. 0,0076 ha - do prze-
jęcia pod drogę, powstała po podziale działki nr 579/9 na działki nr 579/29 i 759/30; 
działka nr 579/29 o pow. 0,1871 ha - pozostaje we władaniu dotychczasowego właści-
ciela), 579/28 (działka nr 579/28 o pow. 0,0062 ha - do przejęcia pod drogę, powstała 
po podziale działki nr 579/8 na działki nr 579/27 i 759/28; działka nr 579/27 o pow. 
0,1910 ha - pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela), 579/26 (działka nr 
579/26 o pow. 0,0035 ha - do przejęcia pod drogę, powstała po podziale działki nr 
579/7 na działki nr 579/25 i 579/26; działka nr 579/25 o pow. 0,1374 ha - pozostaje 
we władaniu dotychczasowego właściciela), 579/24 (działka nr 579/24 o pow. 0,0144 
ha - do przejęcia pod drogę, powstała po podziale działki nr 579/6 na działki nr 579/23 
i 579/24; działka nr 579/23 o pow. 0,0665 ha - pozostaje we władaniu dotychczaso-
wego właściciela), 582/20 (działka nr 582/20 o pow. 0,0019 ha - do przejęcia pod 
drogę, powstała po podziale działki nr 582/16 na działki nr 582/19 i 582/20; działka 
nr 582/19 o pow. 0,1730 ha - pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela), 
582/18 (działka nr 582/18 o pow. 0,0023 ha - do przejęcia pod drogę, powstała po 
podziale działki nr 582/14 na działki nr 582/17 i 582/18; działka nr 582/17 o pow. 
0,2042 ha - pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela).

Części działek 575/2, 579/11 oraz część działki 582/17 powstała po podziale 
działki 582/14, przeznaczone jako teren niezbędny pod budowę wpustów ulicznych 
do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz pod budowę włączenia do ulicy Powstań-
ców Śląskich.

Z dniem zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa 
bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w 
rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.   

W terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia można w Starostwie Po-
wiatowym w Strzelcach Opolskich - Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jor-
danowska 2, II piętro, pokój nr 213, (w godzinach: pn.  7.30 -17.00, wt-cz. 7.30-15.30, 
pt 7.30-14.00), zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy.

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 24 września 2015 do 14 października 
2015 r.

 z up. S t a r o s t y
Teresa Wanecka

PKS  w  STRZELCACH  OPOLSKICH  SA
ul.1 Maja 59, 47-100 Strzelce Opolskie

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
tel.    77 462255,  kom. 723186608

P R O M O C J A

Kierowco!
Wykonanie  badania technicznego pojazdu osobowego 

na naszej Stacji Kontroli   
= MYCIE  POJAZDU  GRATIS

ZAPRASZAMY

poniedziałek-piątek 7.00 - 20.00, sobota 8.00 -12.00

Od strony prawnej uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów na własnej 
działce nie jest takie trudne. Dzięki serwisowi OBYWATEL.GOV.PL w przejrzysty spo-
sób dowiesz się, co, gdzie i jak załatwić, aby otrzymać taką decyzję.

Chcesz wyciąć drzewo lub krzewy na własnej działce? Zastanawiasz się, czy potrze-
bujesz zezwolenia na tego typu działanie? Albo, do kogo powinieneś się o nie zwrócić i 
jakie dokumenty złożyć? Z pomocą przychodzi serwis OBYWATEL.GOV.PL. To właśnie 
tu każdy zainteresowany znajdzie instrukcję „krok po kroku”, jak uzyskać zezwolenie na 
wycinkę drzew i krzewów. W jednym miejscu dowiesz się, czy musisz się o nie ubiegać, a 
jeśli tak, to gdzie i jakie dokumenty należy złożyć oraz kiedy otrzymasz decyzję. Wszyst-
kie te informacje są opisane w jasny, przyjazny i zrozumiały sposób.

Uzyskaj informację o środowisku i jego ochronie
Na portalu OBYWATEL.GOV.PL znajdziesz też poradnik o tym, jak uzyskać infor-

mację o środowisku i jego ochronie. Chcesz się dowiedzieć, jaki jest plan ochrony śro-
dowiska w Twojej gminie? A może interesują Cię wyniki pomiarów zanieczyszczeń lub 
hałasu w mieście? Możesz otrzymać odpowiedzi na te pytania oraz uzyskać wiele innych 
informacji i dokumentów na temat środowiska i jego ochrony. Na portalu dowiesz się, jak 
uzyskać informację o środowisku i jego ochronie.  

OBYWATEL.GOV.PL
Czym jest serwis OBYWATEL.GOV.PL? Każdą sprawę, którą chcesz załatwić w 

urzędzie, traktujemy jak usługę, którą administracja publiczna wykonuje dla Ciebie. 
Chcemy, żebyś załatwił swoją sprawę szybko i sprawnie, dlatego zbieramy usługi w jed-
nym miejscu. Opisujemy w prosty i przystępny sposób, co musisz zrobić, co przygoto-
wać, gdzie pójść, a co możesz załatwić bez wychodzenia z domu. Wszystko po to, abyś 
nie tracił czasu.

Wycinka drzew i krzewów 
po nowemu

30-osobowa grupa seniorów w dniach 4 -13 września już po raz drugi – poprzednio w 
2013 roku przebywała na wczasach we Włoszech w pięknym Gateo a Mare. W drodze do 
celu pobytu zwiedzono Padwę, by odpoczywać nad lazurowym Adriatykiem. Czwartego 
dnia odwiedzono nieopodal leżące San Marino, szóstego dnia Rzym z jego antycznymi 
zabytkami, kończąc na Watykanie. W pobliskim porcie Rimini oglądano w „Delfinarium” 
godzinny występ tresowanych fok. W drodze powrotnej do Polski ostatniego dnia zwie-
dzono Wenecję płynąc do niej statkiem. Opaleni i zadowoleni z pobytu wrócili do Strzelec 
z nowymi wrażeniami.

16 września to Święto Pieczonego Ziemniaka, które odbyło się w gospodarstwie 
agroturystycznym „Na Granicy” w Czarnocinie. Brało w nim udział ponad 60 osób, 
uczestnicząc nie tylko w degustacji win, biesiadzie przy ognisku, ale również w spacerze 
po rezerwacie „Boże Oko” odwiedzając kapliczkę i zapalając znicze na grobach powstań-
ców śląskich. 

W dniach 19-20 września miała miejsce wycieczka Berlin – Poczdam. Zwiedzono 
ważniejsze obiekty Berlina, pruskie pałace i ogrody. Największe wrażenie na uczestni-
kach zrobił pałac Cecilienhof w  Poczdamie, mieszczący 176 pokoi, w którego wnętrzach 
odbyła się po zakończeniu II wojny światowej Konferencja Poczdamska z udziałem sze-
fów rządów zwycięskich mocarstw – Trumana, Stalina, Churchilla zastąpionego potem 
przez Attlee. Na mocy tej konferencji ustalono nowe granice Niemiec dzieląc je na czte-
ry strefy okupacyjne, Berlin ogłoszono miastem czterech sektorów, Prusy jako państwo 
przestały istnieć. Podział Niemiec był przypieczętowany do 1989 roku – któż by to wtedy 
pomyślał?

23 września w porozumieniu z Kołem Diabetyków miała miejsce świetlicy OPS-u  
prelekcja dra Ludwika Grzesińskiego – prezesa tegoż koła. Jej tematem była pierwsza 
pomoc w hiperglikemii i urazach, zwłaszcza typu sportowego, w której uczestniczyli nie 
tylko członkowie zainteresowanych organizacji.

Trwają zajęcia na strzeleckiej pływalni. We wtorki i czwartki od 14.00 trzydziesto-
osobowa grupa ćwiczy aquafitness, pływa i korzysta z innych atrakcji wodnych (za włas-
ne pieniądze). Od 15.00 do 18.00 dwie 10-osobowe grupy osób niepełnosprawnych ćwi-
czą na przemian z instruktorką z Opola panią Iwoną Dobrowolską aquafitness i korzystają 
z innych atrakcji pływalni. Zajęcia te odbywają się nieodpłatnie i będą kontynuowane po 
12 października po powrocie 57-osobowej grupy z turnusu rehabilitacyjnego w Ciecho-
cinku. Łącznie z zajęć korzysta 50 osób uczestnicząc w 5 lekcjach co wtorek i czwartek.

Strzeleckie Stowarzyszenie Seniorów ma swoją siedzibę w OPS 
przy ul. Krakowskiej 16, a dyżury w środy 9.00 – 10.00 tel. 531450618 

– członkowie to nie tylko emeryci, wszyscy 50+.

Prezes Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorów 
Janusz Wnuk

Wrześniowe imprezy 
strzeleckich seniorów
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Ad multos annos!

Wszystkim Jubilatkom przekazujemy serdeczne życzenia w imieniu redakcji: dużo zdrowia, 
uśmiechu i wielu jeszcze lat - bez trosk,  pełnych słońca.

Z ogromną przyjemnością dziś 
wraz z Państwem składamy najser-
deczniejsze życzenia z okazji okrą-
głych urodzin czterem mieszkankom 
naszego powiatu. Gdy patrzy się na 
pamiątkowe zdjęcia z tej okazji, aż 
trudno uwierzyć, że panie w ostatnich 
dniach skończyły „dziewięćdziesiąt-
ki”! Wszyscy powinniśmy sobie ży-
czyć tak wspaniałej formy w TAKIM 
wieku. Na razie tylko zazdrościmy.

Pani Maria Żymołka, mieszkan-
ka Ujazdu, 90 urodziny obchodziła 
7 września br. Z tej okazji, w imie-
niu władz Powiatu Strzeleckiego, z 
gratulacjami i urodzinowym prezen-
tem odwiedzili Ją Sekretarz Powiatu 
Ewelina Jelito oraz burmistrz Tadeusz 
Kauch. 

Pani Małgorzacie Białas, miesz-
kającej w Ujeździe, w dniu jubileuszu 
90-lecia, czyli 23 września br., życze-
nia i gratulacje oraz upominek prze-
kazał w imieniu samorządu powiato-
wego wicestarosta Janusz Żyłka.

Pani Bronisława Słupska 90 lat 
skończyła 25 września br. Z okazji tak 
zacnych urodzin mieszkającą w Ujeź-
dzie Jubilatkę odwiedzili z życzenia-
mi i prezentami starosta Józef Swa-
czyna i burmistrz Tadeusz Kauch.

Pani Jadwiga Bok, mieszkająca 
w Staniszczach Wielkich, 90. urodzi-
ny obchodziła 29 września br. W dniu 
Jubileuszu pospieszył do niej z listem 
gratulacyjnym i urodzinowym upo-
minkiem wicetarosta Janusz Żyłka.

Pani Maria Żymołka 90 urodziny obchodziła 7 września br. Pani Małgorzata Białas 90 urodziny świętowała 23 września br.

Pani Jadwiga Bok jubileusz 90-lecia obchodziła 29 września br. Pani Bronisława Słupska 90 urodziny obchodziła 25 września br.

Ile regionów gór, tyle strojów ludo-
wych. Każdy nieco inny, ale wszystkie 
piękne. Jednak podobno… niewygodne. 
Tak w każdym razie mówili ci - zwłaszcza 
panowie - którzy korzystali z wypożyczo-
nych góralskich strojów: na spodnie, że 
sztywne i nie wyobrażają sobie, jak moż-
na w nich na przykład tańczyć, skoro tak 
trudno przykucnąć, że skórzany pas za taki 
szeroki, że tak mało kieszeni, że… Tylko 
filcowe kapelusze nikomu nie przeszka-
dzały. A Kazimierz Kubal, członek Zarzą-
du Powiatu, nosił nawet zbójnicką czapę, a 
Jan Zubek - gunię.

Starosta Józef Swaczyna, od daw-
na jest zakochany w góralskiej kulturze. 

Jak się noszą górale? (prawdziwi i przebierańcy)

– Kiedy jeszcze w latach 60. podczas 
festiwali piosenki w Opolu jeden dzień 
poświęcano muzyce regionalnej, nie zda-
rzyło się, żebym nie urwał się na wagary, 
żeby tego posłuchać. Muzyka góralska 
jest porywająca! Jeździłem też na Festi-
wale Ziem Górskich, gdzie prezentowały 
się nie tylko polskie zespoły. Było na co 
popatrzeć i czego posłuchać!

Jak się Pan czuł w góralskim stroju?

- Gdyby nie pomoc ojca Ignacego z 
Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny – za 
co jestem mu ogromnie wdzięczny – zo-
stałaby mi chyba tylko ciupaga jako atry-
but góralszczyzny. W wypożyczalni na 
mnie stroju nie było! Ale udało się! Strój 
był niekompletny - miałem tylko kapelusz, 
oryginalną koszulę i cuchę pożyczoną od 
o. Ignacego, który z postury jest podobny 
do mnie - ale tak ubrany czułem się świet-
nie!

- A panocek to chyba nos? – z takim 
pytaniem zwrócił się do mnie jeden z gó-
rali i był zdziwiony, żem jednak Ślązak z 
doliny, a nie z gór - śmieje się wicestarosta 
Janusz Żyłka. 

U górali beskidzkich kolor haftu na 
męskiej koszuli stanowił wyróżnik stanu 
rodzinnego. Kawalerowie nosili naszywki 
z haftem czerwonym, żonaci – z czarnym. 
- Wiadomo było od razu, na którego warto 
pannie spozierać – żartuje Waldemar Gai-
da, członek Zarządu Powiatu. 

O kapeluszach już wspomniano, ale 
ciekawostkę o tym, skąd wzięły się zbójni-
ckie czapy, usłyszałam od jednego z tych, 
którzy wcielali się w rolę zbójów. 

- Często zbójnikami zostawali ci, któ-

 A wy to chyba nie nosi?

rzy zdezerterowali z wojska. Wystarczyło 
od wysokiego kołpaka zerwać daszek i… 
czapa była gotowa. Rabowano je tak-
że wojsku na Węgrzech lub strażnikom 
dworskim. O tym, jaka była ranga zbój-
nika, świadczyło jej przyozdobienie – im 
bogatsze, tym wyższa.

Bogato nosiły się też kobiety z Ży-
wiecczyzny – hafty ma bluzkach, pięknie 
haftowane żywotki (serdaki, gorsety), 
srebrne brosze.

O swoim stroju, stylizowanym na ten 
z okresu księstwa cieszyńskiego, pięknie 
opowiadała Ewa Staniak. – Hafty w ak-
samitny żywotek wszywano razem z kar-
tonem. To tak usztywniało gorset, że cały 
czas trzeba się było trzymać prosto. Pięk-
ny był również pas cieszyński. To była 
najkosztowniejsza ozdoba. Początkowo 
wykonywano je z płytek z ornamentem, 
potem wykorzystywano technikę filigra-
nową. Filigran – nie srebrny, a z białego 
złota – wykorzystano również w moim pa-
sie, wykonanym na zamówienie. Pas skła-
da się z dwóch części: siatki z metalowych 

oczek okalającej biodra oraz łańcuszko-
wych łezek spływających na biodra.


