
Znamy się już 13 lat. My piszemy, Państwo czytają. Czas spotkać 
się na żywo. Zarezerwowaliśmy miejsce i czas. Zaproszeń nie 

wysyłamy – jesteśmy pewni, że po 13 latach każdy już czuje się zapro-
szony. 

Każdą ważną uroczystość świętuje się w gronie najbliższych i za-
proszonych gości. Najbliżsi – to Wy, Czytelnicy, a naszymi wspólnymi 
Gośćmi będą: Profesor Stanisław Nicieja, Pani Izabela Jasińska i pastor 
Ryszard Pieron.

Nie jesteśmy przesądni – dlatego świętujemy trzynastą rocznicę 
powstania naszego dwutygodnika. Za cierpliwość, wytrwałość i wier-
ność mamy dla Państwa nagrody. Nie tylko w konkursach. Dbamy o 
szczególny nastrój, a o magii związanej z trzynastką i Świętami Bożego 
Narodzenia opowie Izabela Jasińska z Muzeum Śląska Opolskiego. O 
tym, jakie świąteczne tradycje przywieźli na Śląsk Kresowianie będzie 
mówił nie kto inny, jak prof. Stanisław Nicieja. 

Na ważne uroczystości zaprasza się także sąsiadów. O ich udział też 
zadbaliśmy. Spotkanie z ks. Ryszardem Pieronem z Lasowic Wielkich 
będzie idealną okazją, by spojrzeć na tradycje świąteczne u luteran. Są 
naszymi braćmi w wierze, a tak mało się znamy.

Z naszego wspólnego spotkania wyjdą Państwo nie tylko bogatsi o 
wiedzę i satysfakcję ze spotkania, lecz także własnoręcznie zdobione 
bombki i .

Przedsmak zbliżających się świąt zapewnią pyszne pierniczki, a 
może także wygrane w konkursach nagrody. Te, które ucieszą dzieci i 
dorosłych. 

Spotykamy się 14 grudnia br.  o godz. 17.00 w 
sali narad strzeleckiego starostwa pod 4-metro-
wą choinką!

Szczegóły związane z konkursami – na plakacie na str. 8!

Nieferalna 
13!

21 listopada przypada 
Dzień Pracownika Socjalnego.

Z tej okazji składamy wszystkim, którzy te obowiązki wykonują, 
najserdeczniejsze podziękowania za codzienną ciężką pracę, 

za empatię i oddanie drugiemu człowiekowi. 
To dzięki Wam los innych bywa znośniejszy.

Życzymy wszystkim Państwu zdrowia, pomyślności 
i satysfakcji nie tylko z wykonywanej pracy, 
ale również z sukcesów w życiu osobistym. 

Wicestarosta 
Strzelecki

Janusz Żyłka

Przewodniczący 
Rady Powiatu

Stanisław Krawiec

Członek 
Zarządu Powiat
Waldemar Gaida

Starosta 
Strzelecki

Józef Swaczyna

Długo przygotowywano 
wspólny wniosek Gminy 

Leśnica i Powiatu Strzeleckiego na 
kompleksową przebudowę Góry 
św. Anny wraz z przyległościami, 
m.in. z terenem wokół Pomnika 
Czynu Powstańczego i wzmocnie-
niem skarpy. Pieniądze na miały 
pochodzić z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-
2020.

Po odrestaurowaniu znów miał to 
być obiekt, który stanie się prawdzi-
wym magnesem dla turystów, a am-
fiteatr miał ożyć na nowo – na stałe, 

W gmachu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (co uwieczniono na zdjęciu) dyskutowano o przyszłości rewitalizacji Góry św. Anny. Dotychczasowe ambitne plany samo-
rządów zostały odrzucone. Czy marzec przyszłego roku okaże się pomyślniejszy?

Góra św. Anny nie będzie zachwycać (na razie czy w ogóle?)

dok. na str 4

Dnia 21 listopada społeczność szkol-
na uroczystym apelem podziękowała 
wszystkim pracownikom Domu Po-
mocy Społecznej w Kadłubie za trud, 
troskę i serce wkładane każdego dnia 
w pracę na rzecz drugiego człowieka. 
Apel przygotowali uczniowie szkoły, 
którzy na co dzień uczestniczą w za-
jęciach teatralnych.

Święto 
Pracownika 
Socjalnego 

w DPS 
w Kadłubie
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Pod takim hasłem, we wtorek 15 listopada, mieszkańcy strzeleckiego Domu Pomocy 
Społecznej z godnością i szacunkiem, uczcili Dzień Niepodległości. Zaproszony zespół 
VIVA LA MUSICA wspólnie z kilkoma podopiecznymi strzeleckiej placówki, zaprezen-
towali pozostałym uczestnikom spotkania, program słowno muzyczny o tematyce pa-
triotycznej.  W pięknie udekorowanej sali mieszkańcy czytali wiersze o Polsce, a zespół 
śpiewał pieśni o Niej. Ostatnie rozważania o Ojczyźnie odczytała w dostojny sposób pani 
dyrektor DPS, Jolanta Osuch.  Spotkanie miało na celu  upamiętnić wszystkich ludzi, 
którzy oddali swoje życie za Niepodległą Polskę, tworząc nam, współcześnie żyjącym, 
możliwość życia w wolnym, demokratycznym kraju. Ważnym jest, aby pamiętać o ich 
poświęceniu i pamięć tą przekazywać kolejnym pokoleniom.

4 listopada Szkolne Schronisko Mło-
dzieżowe w Górze św. Anny było gospo-
darzem spotkania Opolskiego Kuratora 
Oświaty Michała Sieka z naczelnikami 
wydziałów edukacji w samorządach po-
wiatowych na terenie województwa Opol-
skiego. 

Powiat Strzelecki był reprezento-
wany przez Waldemara Gaidę – Członka 
Zarządu oraz Ewę Pinkawę – Naczelnika 
Wydziału EKT. Podczas spotkania zostały 
poruszone m.in. tematy: opiniowanie ar-
kuszy organizacyjnych szkół i placówek 
oświatowych przez Opolskiego Kuratora 
Oświaty, reforma systemu edukacji w Pol-

Jak co roku uczniowie naszej szkoły 
czynnie włączyli się do zorganizowania, 
wraz z parafią św. Wawrzyńca i DFK 
Strzelce Op., spotkania ze św. Marci-
nem. Tegoroczne spotkanie odbyło się już 
10.11.2016 a więc w przeddzień uroczy-
stości. Oprawa przygotowana przez na-
szych uczniów to przede wszystkim ode-
granie najważniejszej sceny z życia św. 
Marcina jakim było spotkanie z „zzięb-
niętym żebrakiem u bram miasta”, gdzie 
święty odciął połowę swojego płaszcza, i 
oddał żebrakowi aby nie zamarzł. Zanim 
jednak doszło do tego spotkanie uczennice 
kl. IV Tek zatańczyły dla zgromadzonych, 
podkreślając radość i zabawę, belgijkę – 
układ przygotowany przez panią Sabinę 
Miś. Kończąc spotkanie zgromadzeni zo-
stali poczęstowani marcińskimi rogalami, 

ufundowanymi przez DFK Strzelce Op. i 
zaproszeni do zabawy, z którego w zna-
mienitej większości skorzystały dzieci.

W rolę św. Marcina wcielił się pan 
Marian Marek, rolę żebraka odegrała Ane-
ta Drewniok z klasy IV Tek, nad oprawą 
nagłośnieniową i multimedialną czuwali 
pan Marcin Buszman i Dawid Bem uczeń 
klasy II Tch, natomiast nad bezpieczeń-
stwem wszystkich czuwali uczniowie kla-
sy pierwszej mundurowej o specjalności 
strażackiej: Paweł Łupak, Dawid Biemer, 
Piotr Krupa, Sebastian Chmielewski.

Edyta Bem

Spotkanie z kuratorem Dzień Niepodległości

11 Listopada władze samorządu powiatowego na czele ze starostą Józefem Swaczyną i 
przewodniczącym Rady Powiatu Stanisławem Krawcem złożyli kwiaty pod Pomnikiem 
Ofiar Wojen i Przemocy

sce, powierzanie stanowisk dyrektorów szkół i placówek oświatowych i wynikające z 
bieżącego nadzoru nad działalnością szkół i placówek oświatowych.

W czwartkowe przedpołudnie 10 listopada 
społeczność szkolna Zespołu Szkół Spe-
cjalnych w Kadłubie uroczystym apelem 
uczciła Święto Niepodległości. Na tę oka-
zje młodsi uczniowie na lekcjach plastyki 
przygotowali piękną dekorację, a starsi 
wspólnie z nauczycielami prezentację 
multimedialną. Ten apel był niecodzienną 
lekcją historii podczas której wróciliśmy 
do wydarzeń które miały miejsce wiele 
lat temu i na stałe wpisały się w historię 
naszego narodu.

***

Św. Marcin 
przyjechał

Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Niewidomych (13 listopada) Samorząd 
Uczniowski w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Zawadzkiem przeprowadził 
w szkole eksperyment społeczny, którego 
celem było zwrócenie uwagi uczniów na 
problemy osób niewidomych. 

Grupa ochotników przez kilka lekcji 
udawała osoby niewidome. Każda z nich 
miała opaskę na oczach, aby jak najbar-
dziej realistycznie wczuć się w ich sytu-
acje życiowe. Byli też osobiści asystenci, 
którzy mieli wspierać i ewentualnie poma-
gać w przemieszczaniu się po korytarzach 

lub schodach. Cały eksperyment został 
udokumentowany zdjęciami i filmem, któ-
ry można obejrzeć na stronie szkoły.

Po akcji uczniowie wymieniali się 
przemyśleniami. Według nich, najtrud-
niejsze było schodzenie po schodach, 
hałas na korytarzach w czasie przerw, 
ławki w klasach. Niektórzy czuli się zdez-
orientowani, czuli dyskomfort, że musieli 
na kimś całkowicie polegać i mu zaufać. 
To asystenci pomagali a raczej wspierali 
swoich „niewidomych” kolegów w radze-
niu sobie ze szkolną rzeczywistością. Z 
kolei otoczenie w większości przypadków 

reagowało pozytywnie na „niewidzącego” 
lub nie reagowało wcale, traktując tę sytu-
ację dość naturalnie. Nie było też żadnych 
agresywnych zachowań. 

Asystenci twierdzili, że czuli się 
odpowiedzialni za drugą osobę a nawet 
zestresowani, że to od nich zależy życie 
ich kolegów. Niektórzy przyznali, że od-
czuwali prawdziwą satysfakcję z faktu, że 
mogą się na coś przydać.

Takie doświadczenie na pewno uzmy-
słowi nam, że niepełnosprawni, każdego 
dnia mierzą się z problemami, o których 
często nie mamy pojęcia. 

„Jestem niewidomy, ale nie niewidzialny” 

Eksperyment społeczny
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PRACOWNIK BIUROWY ZAWADZKIE -  wykształcenie wyższe, - dobra znajomość j. niem. 
- TECHNOLOG  -  dobra znajomość obsługi komputera
SPEDYTOR  DOLNA - biegła znajomość j. niemieckiego, - prawo jazdy kat. B
PRACOWNIK BIUROWY  ŻĘDOWICE - wykształcenie średnie, - znajomość komputera
SPECJALISTA DS. REKLAMY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe, - min. rok doświadczenia
  -  biegła znajomość j. niem.,  -  znajomość j. angielskiego
TECHNOLOG GRODZISKO -  wykształcenie wyższe, - obsługa komputera 
- PRACOWNIK  BIUROWY  -  AUTO CAD, - dobra znajomość j. niemieckiego
KONSULTANT TELEFONICZNY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe
  -  mile widziane doświadczenie w sprzedaży
DORADCA KLIENTA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie
  -  roczne doświadczenie w sprzedaży
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE
POMOC W SKLEPIE STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie
DORADCA KLIENTA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie
/SPRZEDAWCA  -  zainteresowanie branżą RTV, AGD, IT/MM
KELNER STRZELCE OPOLSKIE -  książeczka sanepidowska
KELNER- BARMAN KAMIEŃ ŚLĄSKI -  wykształcenie zawodowe, - obsługa kasy fiskalnej
  -  aktualne badania lekarskie
KUCHARZ- KELNER IZBICKO -  doświadczenie 
KELNER - BARMAN STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, 
  -  mile widziane doświadczenie, - znajomość j. obcego
PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE -  obsługa komputera, - mile widziane doświadczenie
PRACOWNIK OCHRONY ZAWADZKIE -  wykształcenie zawodowe
  -  podstawowa obsługa komputera
  -  mile widziane doświadczenie
POMOCNIK DEKARZA WIERCHLESIE / -  wykształcenie min. zawodowe 
 WG ZLECEŃ -  mile widziane doświadczenie 
MURARZ  NIEZDROWICE /  -  wykształcenie zasadnicze zawodowe                   
 WG ZLECEŃ -  doświadczenie przy pracach murarskich
MALARZ – OCIEPLENIOWIEC JEMIELNICA /  -  wykształcenie zawodowe
 WG ZLECEŃ -  mile widziane prawo jazdy kat. B, - doświadczenie
POMOCNIK DEKARZA POZNOWICE / -  wykształcenie zawodowe 
 WG ZLECEŃ -  mile widziane pr. jazdy kat. B i badania wysokościowe
  -  mile widziane dośw. jako dekarz lub pomocnik dekarza
ROBOTNIK BUDOWLANY ROZMIERZ / -  dyspozycyjność, - aktualne badania wysokościowe 
 WG ZLECEŃ -  doświadczenie w budowlance
LAKIERNIK SUCHA -  doświadczenie 
/ POMOCNIK LAKIERNIKA
MECHANIK SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe mechaniczne
  -  prawo jazdy kat. B, - mile widziane doświadczanie
DIAGNOSTA SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE -  uprawnienia diagnosty
KIEROWCA - PILOT STRZELCE OPOLSKIE/ -  prawo jazdy kat. B
 TRANSPORT -  mile widziana znajomość j.niemieckiego 
 MIĘDZYNARODOWY 
KIEROWCA C+E TRANSPORT - prawo jazdy C+E 
 MIĘDZYNARODOWY -  kurs na przewóz rzeczy, - badania 
KIEROWCA C+E KRAJOWY -  prawo jazdy C+E, - mile widziane HDS
  -  karta kierowcy, - mile widziane doświadczenie 
ŚLUSARZ / TOKARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, 
  -  mile widziane doświadczenie
TOKARZ ZAWADZKIE -  mile widziane doświadczenie
SPAWACZ DO PRZYUCZENIA ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK FIZYCZNY DO GRODZISKO -  uprawnienia operatora wózka widłowego
OBSŁUGI MASZYNY CNC  -  doświadczenie w obsłudze maszyny CNC
SPAWACZ METODĄ MIG/MAG ZAWADZKIE -  wykształcenie zawodowe, - czytanie rysunku tech.
PRACOWNIK PRODUKCJI ZAWADZKIE -  wykształcenie zawodowe
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO OLSZOWA - możliwość przeszkolenia na terenie zakładu pracy
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO STRZELCE OPOLSKIE /
 WG ZLECEŃ
OPERATOR ŻURAWIA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe
  -  upr. II ż, - min. rok doświadczenia
OPERATOR EKSTRUDA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe
  -  doświadczenie w branży Automotive na stanowisku ope-

ratora lub ustawiacza
  -  mile widziana komunikatywna znajomość j. niem.
MAGAZYNIER – LOGISTYK STRZELCE OPOLSKIE -  obsługa komputera
  -  uprawnienia operatora wózka widłowego
  -  mile widziane doświad. na stanowisku magazyniera
  - mile widziane znajomość j. angielskiego lub j. niemie-

ckiego w stopniu komunikatywnym
MAGAZYNIER KOLONOWSKIE -  wykształcenie średnie techniczne
  -  umiejętności zarządzanie magazynem
  -  uprawnienia operatora wózka widłowego
  -  co najmniej rok doświadczenia
TAPICER MEBLOWY OLSZOWA -  wykszt. zawodowe, - mile widziane doświadczenie
KROJCZY OLSZOWA -  wykształcenie zawodowe
  -  mile widziane doświadczenie
  -  umiejętność trasowania i krojenia skór tapicerskich
MONTER OKIEN ZAWADZKIE -  wykształcenie zawodowe
  -  mile widziane doświadczenie w pracach monterskich
PIEKARZ UJAZD
AUTOMATYK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe,
  -  umiejętność programowania,
  -  znajomość j. niemieckiego, j. angielskiego

W dniu 05.12.2016 o godz. 10.00 

w PUP w Strzelcach Opolskich; sala nr 22 – I piętro
odbędzie się spotkanie rekrutacyjne z firmą

Coroplast Sp. z o.o. Sp. k.
na stanowisko:

- Operator ekstudera
miejsce pracy:

Strzelce Opolskie
***

W dniu 19.12.2016 roku o godz. 10.00
w PUP w Strzelcach Opolskich; sala nr 5

spotkanie rekrutacyjne z firmą:

Kronospan OSB Sp. z o.o.
na stanowiska: 

- Automatyk - Elektryk - Operator Wózka Widłowego
- Pomocnik operatora

miejsce pracy:
Strzelce Opolskie

Proszę zabrać ze sobą: świadectwa pracy oraz ostatnie świadectwo szkolne
(do wglądu przez pracodawcę; mile widziane CV)

Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich organi-
zował w dniach  25.07-05.10.2016 roku badania przesiewowe dla rolników ubezpie-
czonych w KRUS-ie na zlecenie Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w 
Lublinie. Łącznie udział wzięło 144 rolników (86 kobiet i 58 mężczyzn). U rolników 
wykonaliśmy USG jamy brzusznej i tarczycy, testy wydolnościowe, pomiary an-
tropometryczne, ocenę zaburzeń nastroju, badania laboratoryjne (glukoza, lipido-
gram, witamina D, borelioza, hormony tarczycy). Zbieraliśmy wywiad zdrowotny 
oraz wykonywaliśmy pomiary ciśnienia tętniczego i tętna. Pacjent musiał stawić 
się na czczo i przed badaniem wypełnić ankietę. Prócz podstawowych badań i do-
kumentów, które wymagał Instytut, opracowaliśmy własną ankietę badającą po-
ziom zadowolenia naszych pacjentów. Oceniane były między innymi zadowolenie  
z badań, organizacja badań, warunki, w których przeprowadzono badania i czy badania 
spełniły oczekiwania badanych. 96% rolników oceniło organizację badań na najwyższym 
bardzo dobrym poziomie. Dużym atutem była miła i sprawna obsługa zaangażowanego 
w badania personelu szpitala (lekarza radiologa, sekretarki medycznej, 6 pielęgniarek, 
koordynatora – przełożonej pielęgniarek i pełnomocnika ds. ISO i Akredytacji).

 ZATRUDNIMY  
KIEROWCÓW!!! 

PKS w Strzelcach Opolskich S.A. zatrudni:
 Kierowców autobusowych do pracy na terenie 

powiatu strzeleckiego i krapkowickiego,
  

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Kadr 
 pod nr telefonu 77 461 32 81 wew. 524.

Badania rolników - udane

4 listopada nastąpiło oficjalne przekazanie 200 narkotestów na rzecz Zakładu Karnego nr 2 
w Strzelcach Opolskich. Dyrektorowi Zakładu Karnego płk Andrzejowi Tesarewiczowi 
narkotesty przekazał starosta Józef Swaczyna.

Przekazanie narkotestów

16 listopada odbyła się inauguracja akcji sadzenia drzew czereśniowych w ramach 
projektu „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bio-
różnorodności w województwie opolskim”.  Podczas niej ma zostać posadzonych łącznie 
420 czereśni na terenie Parku Krajobrazowego „Góra św.Anny”. 

Sadzą czereśnie
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gdzie można organizować wielkie 
koncerty i nikt nie będzie się bał, że 
za chwilę jakiś kamień spadnie ko-
muś na głowę. W planach była także 
rewitalizacja nawierzchni leśnickiego 
rynku, powstanie parkingów i moder-
nizacja prowadzących na Górę św. 
Anny dróg dojazdowych, tych gmin-
nych i powiatowych. I w zasadzie to 
one stały się przyczyną, że projekt 
został odrzucony. 

Lata przygotowywania projek-
tu, uzgodnień między samorządem 
gminny i powiatowym.

Tak więc z szeroką delegacją 
„ostatniej szansy” samorządowcy 
udali się do Warszawy, na spotkanie z 
Marią Bromską-Smoleń, dyrektor de-

Tak najkrócej można by podsu-
mować spotkanie członków Subre-
gionu-Kędzierzyńsko-Strzeleckiego 
z Marszałkiem Województwa Opol-
skiego. 

Do spotkania z marszałkiem An-
drzejem Bułą doszło 16 listopada, a 
uczestniczyli w nich również przed-
stawiciele Departamentu Koordyna-
cji Programów Operacyjnych.

Już to dopowiedzenie może być 
wskazówką, że w sumie chodziło  o 
pieniądze unijne (Poddziałanie 3.2.1, 
z którego można dofinansować ter-
momodernizację Domów Pomocy 
Społecznej), ale sedno sporu było 
gdzie indziej: w zmianach zapisów 
wprowadzonych przez marszałka bez 
konsultacji z samorządowcami, co 
stawiało pod dużym znakiem zapyta-

Jest kompromis!
nia plany samorządów i ich współpra-
cę w ramach subregionu. 

- Podczas spotkania marszałek 
województwa zapewnił, że w przy-
szłości, jeszcze przed opublikowa-
niem regulaminów konkursów, ich 
zapisy będą konsultowane z członka-
mi Subregionu, a obecny regulamin 
zostanie poddany korekcie - mówi 
Waldemar Gaida, członek Zarządu 
Powiatu. - Cieszy nas również za-
pewnienie, że zatrzymana obecnie 
rezerwa dla Poddziałania 3.2.1. - a 
jest tego niemało, bo ok. 169 tysię-
cy euro) zostanie uwolniona w roku 
2019 i przeznaczona wyłącznie na 
potrzeby Subregionu Kędzierzyńsko-
-Strzeleckiego. Być może również 
zostanie ogłoszony kolejny konkurs 
dla tego poddziałania.

Góra św. Anny nie będzie zachwycać 
partamentu w Ministerstwie Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 

Wielu słów otuchy nie usłysze-
li. Zakres projektu jest zbyt szeroki:  
schody to w zasadzie zadanie Za-
konu Franciszkanów, koszty nowej 
nawierzchni rynku w Leśnicy oraz 
remontu i modernizacji dróg dojazdo-
wych, tych wspomnianych wcześniej 
gminnych i powiatowych, nie byłyby 
kosztem kwalifikowanym (nie mó-
wiąc już o VAT), więc mimo wyło-
żenia przez Gminę Leśnica i Powiat 
Strzelecki sporych pieniędzy, nikt by 
ich nie zwrócił.

- Poza stwierdzeniem, że w mar-
cu 2017 możemy znów startować 
w konkursie i składać projekt, ten 

dok. ze str. 1
wyjazd nie przyniósł oczekiwanych 
efektów – ocenia wizytę Waldemar 
Gaida, który wraz ze starostą Józefem 
Swaczyną i burmistrzem Łukaszem 
Jastrzembskim uczestniczył w spot-
kaniu w Warszawie.

- Gdyby projekt obejmował wy-
łącznie prace renowacyjne dwóch 
obiektów – amfiteatru i terenów wo-
kół Pomnika Czynu Powstańczego, 
projekt zyskałby akceptację. Tyle, że 
oznaczałoby to, że samorządy podję-
ły się finansowania nienależących do 
nich obiektów, przecież one stanowią 
własność Skarbu Państwa - mówi 
Waldemar Gaida. – Po co mamy to 
robić – pyta retorycznie – skoro na-
szym, samorządowych potrzeb jest 
wiele?

Trzecie Walne Zgromadzenie 
Członków Związku Celowego „Jedź 
z nami” odbyło się 14 listopada br. i 
podjęło ważne decyzje.

- Pierwsza dotyczyła przyjęcia 
Planu Zintegrowanego Transportu, 
według wskazanych przez wszystkie 
samorządy gminne na terenie nasze-
go powiatu tras i kursów. Druga de-
cyzja – mówi Waldemar Gaida, prze-
wodniczący Zarządu Związku „Jedź 
z nami!” – dotyczyła powierzeniach 
strzeleckiemu PKS-owi transportu 
szkolnego we wszystkich gminach. 
To efekt wprowadzonego przez usta-

wodawcę vacatio legis dla ustawy o 
publicznym transporcie, który od  po-
czątku 2017 roku miał stać się jednym 
z zadań samorządów. Kiedy ustawa w 
życie ostatecznie wejdzie, jeszcze nie 
wiadomo, ale dzięki naszym (czytaj: 
wszystkich samorządów funkcjo-
nujących na terenie naszego powia-
tu)  przygotowaniom, od 1 stycznia 
2017 zapewniamy dojazd uczniów do 
szkół w naszym powiecie. Dodatko-
wo – zgodnie z potrzebami zgłasza-
nymi przez gminę Zawadzkie, PKS 
uruchomi połączenia na trasie przez 
Kielczę do Krupskiego Młyna, a 

więc z województwem śląskim, na-
tomiast gmina Ujazd, w porozumie-
niu z kędzierzyńskim MZK zyska 
prawdopodobnie nowe połączenia z 
firmami funkcjonującymi w Strefie 
Aktywności Gospodarczej. Dodać w 
tym miejscu należy, że nasz Strzele-
cki PKS i tak już uruchomił dojazdy 
pracownicze do firmy MUBEA w 
Zimnej Wódce.

Kolejna decyzja, podjęta na ostat-
nim Walnym Zgromadzeniu dotyczy-
ła ustalenia wysokości składek człon-
kowskich.

(mg)

Jedź z nami!

Na renowację jednego z obra-
zów znajdujących się w kościele 
parafialnym  pw. Wniebowzięcia 
NMP w Jemielnicy Powiat Strzele-
cki przyznał dotację celową w wy-
sokości 15 tysięcy złotych.

„Zwiastowanie” po renowacji

Ten obraz to „Zwiastowanie” 
(olej na płótnie), namalowany w la-
tach 1767-1768, jeden z cyklu sześciu 
obrazów z życia Maryi w jemielni-
ckim kościele, reprezentatywnych  
dla sztuki epoki baroku na Ślasku i 
związanych z historią jemielnickiego 

założenia cysterskiego.  Obraz został 
poddany konserwacji i renowacji 
we wrocławskiej pracowni Drabik i 
Wojtowicz Konserwacja i Renowacja 
Dzieł Sztuki. 

Uroczysty końcowy odbiór dzie-
ła po renowacji odbył się w Jemiel-
nicy 8 listopada br., a uczestniczyli 
w nim: ks. dr hab. Piotr Paweł Ma-
niurka – Rzeczoznawca Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Anna Molenda  - starszy specjalista 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków w Opolu, Anna Strzoda - 
kierownik Wydziału Zabytków Ru-
chomych  Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Opolu, ks. mgr 
Henryk Pichen  - proboszcz Parafii 
Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia 
NMP w Jemielnicy, Ryszard Wójto-
wicz - konserwator dzieł sztuki oraz 
w imieniu Powiatu Strzeleckiego: 
Janusz Żyłka – wicestarosta i Berna-
detta Kaluza - inspektor w Wydziale 
Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej 
i Turystyki Starostwa Powiatowego.

 

-  U nas liczy 
się jakość. Pierw-
sza jakość! – pod-
kreśla z dumą 
Grzegorz Pyka, 
właściciel i szef za-
kładu masarskiego, 
który powstał w 
1990 roku.

 – Jak tylko wprowadzili uryn-
kowienie – od razu uruchomiliśmy 
prywatny zakład, mimo że w rodzinie 
tradycji masarskich nie było. Za to 
nauka w PSS w Zawadzkiem, potem 
praca w GS (- Przez 7 lat byłem kie-
rownikiem – przypomina)  dały takie 
doświadczenie, że otwierając zakład 
dobrze wiedział, co robi.

- Wykorzystywaliśmy stare re-
ceptury, ale powstawały też nowe, 
według mojego pomysłu i smaku. 
Jedne przypadły do gustu klientom 
(np. kiełbasa cysterska, produkowana 
od 6 lat), z innych rezygnowaliśmy. 
Jednak z jednego: jakości mięsa i 
przypraw, czy jelit nigdy nie zrezyg-
nujemy. Pieprz to muszą być konkret-
ne ziarna, a nie jakiś śrut, podobnie 
jak majeranek. Dostawców znamy 
dobrze, bo wszyscy to hodowcy z 

Asortyment nieduży. 
Pierwszej jakości

naszego powiatu, sprawdzeni od lat. 
Mamy do nich zaufanie, a oni do nas. 
Jak od kogoś innego wezmę mięso, 
to wyjdzie, że tych swoich, znanych 
długo, nie szanuję. Zmiana dostawcy 
przypraw?! Przecież nie połakomię 
się na 10 groszy, kiedy wiem, że ja-
kość związana jest z ceną bezpośred-
nio! 

 Z nastrzykiwarek nie korzysta-
my, a był okres, gdzieś w połowie lat 
90., że nie można się było opędzić od 
ich producentów. Nasze wędliny to 
konkretny stosunek do użytego „wsa-
du”. Kilogram krakowskiej pieczonej 
powstaje z 1,3 kg mięsa, podobnie 
ogonówka, szynka z tłuszczykiem. 
No i  dotrzymany musi być reżim 
wędzenia: zarówno temperatura, jak  
i czas. Kiełbasę polską surową wędzi 
się w 20 stopniach, ale np. kabanosy 
czy myśliwską – powyżej 70 stopni. 
Zawsze wędzi się drewnem olcho-
wym; owocowym – to tylko w do-
mowej wędzarni. I w Zależności od 
gatunku wędliny – raz może to być 
pół godziny, innym razem - sześć czy 
siedem godzin. Wszystko ma swój 
czas.

Pod tym hasłem w bieżącym roku 
obchodzony był Tydzień Edukacji 
Globalnej - inicjatywa łącząca pra-
ce wielu europejskich organizacji i 
stowarzyszeń działających na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. 

Czym jest edukacja globalna? 
To część kształcenia obywatelskiego 
i wychowania, która rozszerza jego 
zakres przez uświadamianie istnienia 
zjawisk i współzależności łączących 
ludzi i miejsca. Jej celem jest przy-
gotowanie odbiorców do stawiania 
czoła wyzwaniom dotyczącym całej 
ludzkości.

Problematyka dotycząca kwestii 
dysproporcji w funkcjonowaniu kra-
jów Globalnego Południa i Globalnej 
Północy stała się  przedmiotem pro-
jektu edukacyjnego, w który zaanga-
żowali się strzeleccy licealiści. 

Szkoła w trzecim tygodniu listo-
pada zmieniła swój wystrój, inne niż 
zwykle były także niektóre przerwy. 
Projektowym pomysłem uczniów 
były: akcja informacyjna, konkurs 
plastyczny i happening ilustrujący 
hasło przewodnie tegorocznego Ty-

#RazemDlaPokoju
godnia Edukacji Globalnej.

Integralną częścią obchodów Ty-
godnia Edukacji Globalnej była kam-
pania informacyjna na temat owoców 
tropikalnych sprzedawanych w Euro-
pie (w tym również w Polsce). 

Nadmierne używanie pestycy-
dów, łamanie praw pracowniczych 
oraz praw człowieka to fakty, które 
wiążą się z obecnością bananów i 
ananasów na naszych stołach. Tych 
trudnych do zignorowania i poru-
szających faktów również dotyczyły 
działania szkolnej grupy edukacji 
globalnej ,,Patrz i zmieniaj”, która 
swoją nazwę zawdzięcza pierwszemu 
realizowanemu w szkole projektowi 
edukacyjnemu na temat zależności 
między krajami Globalnego Południa 
i Globalnej Północy. 

 Dziewięć lat istnienia gru-
py to powód do zadowolenia, ale i zo-
bowiązanie do wychowania młodych 
ludzi świadomych własnego miejsca 
we współczesnym świecie             

I odpowiedzialnie je zajmują-
cych. 

Dorota Maćkula
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Coraz więcej konsumentów przycho-
dzi i dzwoni do mnie w sprawach ubezpie-
czeniowych, coraz więcej składa skargi, a 
wielu również rozważa drogę sądową. A 
wszystko niby takie proste – kompleksowe 
ubezpieczenia od wszystkiego, bezpieczne 
oferty. Tylko, niestety, w razie zdarzenia 
okazuje się, że wiele rzeczy napisanych 
jest drobnym druczkiem lub nie ma ich w 
zapisach w ogóle, choć agent ubezpiecze-
niowy o nich zapewniał.

Przykładowo – konsument miał kom-
pleksowe ubezpieczenie telefonu, zapew-
niany był, że obejmuje ono wszelki zakres, 
m.in. od zalania. Pech chciał, iż telefon 
wpadł mu do wody. Okazało się, iż ubez-
pieczenie tego nie obejmuje! Konsument 
musi udowadniać, iż było to przypadek, od 
którego był ubezpieczony. 

Praktycznie każdego tygodnia przy-
chodzą do mnie konsumenci, twierdząc, iż 
mieli ubezpieczenie telefonu „od wszyst-

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Czytajcie warunki ubezpieczenia!!!

kiego”, a odmówiono im naprawienia 
szkody. Okazuje się bowiem, że telefony 
nie są ubezpieczone od uszkodzeń me-
chanicznych, czyli, gdy po prostu spadnie 
nam telefon, nie mamy co liczyć na zapisy 
warunków ubezpieczenia. Musi najczęś-
ciej zaistnieć nieszczęśliwy wypadek spo-
wodowany siłą zewnętrzną. 

Konsument miał ubezpieczenie odpo-
wiedzialności cywilnej w życiu prywat-
nym.                            Jednak zdarzyło 
się, że oblodzony chodnik na jego posesji 
stał się przyczyną wypadku przechodnia. 
Teraz ubezpieczyciel odmawia wypłaty 
świadczenia tłumacząc, że był to po prostu 
nieszczęśliwy wypadek, na który konsu-
ment (ten ubezpieczony od odpowiedzial-
ności cywilnej) nie miał wpływu. Miał, bo 
przecież oblodzony chodnik to ewidentnie 
jego zaniedbanie, można go było posypać 
czy odśnieżyć, a więc ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej to obejmuje. 

Dziecko ubezpieczone było w szkole 
i rodzice zapewniani byli, iż ubezpiecze-
nie obejmuje również zdarzenia podczas 
wakacji. Jednak gdy dziecko uległo wy-
padkowi, okazało się, iż w ostatniej klasie 
gimnazjum karencja podczas wakacji nie 
obowiązuje. 

Przedsiębiorca ubezpieczył komplek-
sowo swój sklep, m.in. od kradzieży. Spał 
spokojnie. Gdy nastąpiła kradzież, okaza-
ło się, że ubezpieczenie obejmuje jedynie 
kradzież z włamaniem i rabunek.

Przypadków jest wiele. Udowadnia-
nie obietnic jest trudne. Dlatego - żądaj-
my potwierdzenia obietnic na piśmie. Był 
ostatnio u mnie bardzo przezorny kon-
sument, który właśnie tak zrobił. Agent 
obiecywał mu wiele rzeczy. Konsument 
przeglądał dokumenty i mówi: – Wszyst-
ko pięknie, tylko ja tego nie widzę, gdzie 
to jest napisane? Na jego żądanie agent 
potwierdził na piśmie, podpisując naji-
stotniejsze kwestie ubezpieczenia, na któ-
rych konsumentowi zależało. Dlatego jeśli 
mamy wątpliwości – pytajmy i wybieraj-
my ubezpieczenia, które naprawdę będą 
nas chronić. 

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Kupując praktycznie dowolne urządzenie, możemy się spotkać z ofertą dodatkowego 
ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Według opinii sprzedawców sprawi to, że 
sprzęt zostanie wymieniony lub naprawiony niezależnie od okoliczności jego uszkodze-
nia. W praktyce jednak nigdy nie jest tak różowo.

W ramach ogólnopolskiego progra-
mu „Ożywić pola” oraz współpracy Pub-
licznej Szkoły Podstawowej w Suchej  z 
Kołem Łowieckim  nr 1 „Jeleń” w Strzel-
cach Opolskich zorganizowano podchody 
edukacyjno-myśliwskie. Pomysłodawcą 
i koordynatorem był Jan Zubek, myśliwy 
i Teresa Furman, dyrektor szkoły. Dużą 
pomocą wykazała się nauczycielka Klau-
dia Nocoń, która przygotowała zadania do 
rozwiązywania.

Pomysł podchodów to pokłosie 
uczestnictwa Teresy Furman i Jana Zubka 
w kwietniowych warsztatach w Techni-
kum Leśnym w Tułowicach „O bioróżno-
rodności dla przyszłości, czyli jak uczyć, 
że sarna nie jest żoną jelenia”. Zajęcia 
prowadzone były przez wykładowców 
SGGW w Warszawie.

Jesienna aura okazała się przyja-
zna niecodziennej wycieczce do lasu w 
Gąsiorowicach. Uczniowie klas IV-VI, 
ogrzewani przez październikowe słońce, 
spędzili miłe chwile w lesie, gdzie zo-
stali zaproszeni na niezwykłe podchody.  
Ich przewodnikami byli: Jan Piper, Jan 
Tatoj i Norbert Konieczny, myśliwi Koła 
Łowieckiego „Jeleń”. Dla każdej kla-
sy była przygotowana oddzielna trasa  
do przejścia. Uczniowie musieli odszukać 
znaki i koperty z zadaniami do wykonania. 
A następnie wykazać się wiedzą w rozpo-

Suskie podchody

znawaniu zwierząt, ich tropów, nazywaniu 
roślinności i odgadywaniu innych leśnych 
zagadek. Po pasjonującym tropieniu wszy-
scy spotkali się na „Krampie”. Krampa to 
piękne miejsce w gąsiorowickim lesie, 
zagospodarowane przez Nadleśnictwo w 
Strzelcach Opolskich, gdzie można palić 
ognisko i schronić się pod dużą wiatą.

Po leśnej wędrówce przyszedł czas 
na dzielenie się przez uczniów zdobytą 
wiedzą. W jury zasiedli przewodnicy grup 
wraz z Janem Zubkiem. Pasjonująca roz-
grywka wyłoniła grupowego zwycięzcę 

czyli klasę piątą. Indywidualnie najlep-
szą wiedzą wykazali się: Mateusz Kała z 
kl. IV, Jakub Stolc z kl. V, Teresa Nocon  
z kl. VI. Wszyscy wymienieni otrzymali 
nagrody ufundowane przez koło łowie-
ckie.

Po wszystkich trudach gorąca kieł-
baska pozwoliła zregenerować utracone 
siły. Na zakończenie prezes koła Jan Piper 
pogratulował uczniom wiedzy, a dyrektor 
Teresa Furman podziękowała wychowaw-
czyniom i dzieciom za bardzo duże zaan-
gażowanie w przedsięwzięcie.

5 listopada br. w Leśnicy odbyły się 
biegi „Leśnicka Piątka”, których organiza-
torem  był Leśnicki Ośrodek Kultury i Re-
kreacji. Biegały dzieci, młodzież i dorośli, 
odbyły się też  zawody w nordic walking. 
Celem imprezy była popularyzacja i upo-
wszechnianie biegania i marszu z kijkami 
jako sposobu na aktywny wypoczynek i na 
integrację rodzin poprzez sport. 

W biegu głównym wystartowali za-
wodnicy z terenu powiatu strzeleckiego. 
Byli to sportowcy ze Strzelec Opolskich, 
Lichyni, Leśnicy, Raszowej, Zawadz-
kiego, Kalinowic, Ujazdu i Jemielnicy. 
Na zawody do Leśnicy przyjechali tak-
że biegacze i miłośnicy nordic walking 
z Kędzierzyna-Koźla, Lublińca, Starej 
Kuźni, Zdzieszowic, Krapkowic, Reńskiej 
Wsi, Biedrzychowic, Kotlarni, Gogolina, 
Zawadzkiego, Rokicz, Opola, Tworkowa, 
Januszkowic, Gliwic, Branic, Kluczborka, 
Starego Koźla, Szczerbic, Wiesiółka, Dłu-
gomiłowic, Kuźni Raciborskiej, Słupska, 
Wrocławia, Olsztyna, Jastrzębia Zdrój, 
Sosnowca, Bytomia, Wodzisławia Ślą-
skiego i Rybnika.

Każdy zawodnik, który ukończył 
bieg, otrzymał pamiątkowy medal. 
Najmłodsi biegacze dostali pamiątkowe 
dyplomy. W trakcie uroczystej dekoracji 
najlepszych zawodników dla licznie ze-
branej publiczności wystąpiły mażoretki 
Słoneczka i La Bella. Nagrody wręczali 
Burmistrz Łukasz Jastrzembski, Starosta 
Strzelecki Józef Swaczyna, Dyrektor 
LOKiRu Gizela Szendzielorz oraz Gmin-
ny Animator Sportu Katarzyna Kozołup.

Leśnicka Piątka nie mogłaby się 
odbyć bez wsparcia sponsorów, który-
mi byli: Leśnickie Centrum Medyczne, 
Sklep „Malorny”, Starostwo Powiatowe w 

Pod patronatem Starosty Strzeleckiego

Leśnicka Piątka

Strzelcach Opolskich, Firma Hermos Sp. z 
o o., Bank Spółdzielczy w Leśnicy, Apteka 
„Pod lipami” w Leśnicy, Cukiernia Ptyś ze 
Zdzieszowic, firma „Twoje Napoje”, Har-
dware Storm ze Zdzieszowic, Hurtowania 
Papiernicza „Speed” w Kędzierzynie-
-Koźlu, Firma Usługowo-Handlowa Mar 
Tim w Leśnicy, firma Usługi Informatycz-
ne ze Szczedrzyka, Apteka „Vita” Leśnica, 
Salon Kosmetyczny Harr Leśnica i Tele-
pizzeria „Don Pepe” z Leśnicy, oraz firma 
Pyka z Jemielnicy.

LOKiR serdecznie dziękuje wszyst-
kim sponsorom oraz osobom, które pomo-
gły w organizacji imprezy.

Uczniowie CKZiU Emilia Pigło, Na-
talia Wotka, Rafael Migas oraz Sebastian 
Wotka wzięli udział w polsko-niemieckim 
projekcie o nazwie „e-historie” organizo-
wanym przez Dom Współpracy Polsko-
-Niemieckiej. Projekt ma za zadanie ocalić 
od zapomnienia wspomnienia ludzi miesz-
kających w naszej Małej Ojczyźnie.

Uczniowie po przeszkoleniu przez 
dziennikarzy NTO, Radia Opole oraz Pro 
Futury oraz po wysłuchaniu szeregu wy-
kładów na wydziale historii Uniwersytetu 
Opolskiego  na temat historii Ślaska wyru-
szyli w teren, by znaleźć i przeprowadzić 
wywiady z tzw. świadkami czasu. Każdy 
z uczniów zrobił po dwa lub trzy wywia-
dy (można je znaleźć na stronie www.e-
-historie.pl), a następnie pod okiem dzien-
nikarzy opracował je i umieścił na stronie 
projektu.

W nagrodę uczniowie mogli pojechać 

na kilka dni do Berlina, by zwiedzić jego 
zabytki. Spotkali się również w Bundesta-
gu z ministrem Hartmutem Koschykiem, 
który ma śląskie korzenie. Minister roz-
mawiał z uczestnikami projektu przez 
półtorej godziny. Pytał, po co biorą udział 
w tym projekcie, jak się do niego zakwa-
lifikowali itd. - Nie było w tym nic z ofi-
cjalności - podkreśla Izabela Waloszek z 
DWPN.

Młodzież chwilami wręcz wyrywała 
się, żeby - oczywiście po niemiecku - od-
powiadać, kogo wybierali na świadków 
czasu, jak prowadzili wywiady, dlaczego 
to dla nich ważne, że np. historie z dzie-
ciństwa babci czy dziadka znalazły się 
dzięki Archiwum w globalnej sieci. Pan 
Koschyk docenił to, co robią. Przypo-
mniał, że są mieszkańcami bardzo cieka-
wego regionu, którego dzieje warto ocalić 
od zapomnienia. 

Beata Czech 

 Berlin za projekt
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Grudzień w Powiatowym Centrum Kultury 

VIII Opolski Dzień Treningowy Programu 
Aktywności Motorycznej MATP

3 Listopada 2016 r. w brzeskim Aquaparku odbył się VIII Opolski Dzień Trenin-
gowy w Środowisku Wodnym MATP. Wzięło w nim udział dwóch uczniów naszej pla-
cówki reprezentujący jednocześnie klub „Karlusy” Olimpiad Specjalnych działających 
przy naszej szkole: Mateusz Podstawka i Mateusz Socha. Obaj spisali się bardzo dobrze, 
wykonując swoje zadania w wodzie polegające na trudnej sztuce (dla uczniów z dys-
funkcjami) zanurzenia głowy pod wodą czy też pokonaniu dystansu na plecach z pomocą 
opiekuna. Nagrodą dla nich był aplauz kibiców oraz licznie przybyłych widzów oraz wo-
lontariuszy, a super dodatkiem były również: medal, dyplom, nagroda rzeczowa i słodki 
poczęstunek. Zawodników wspierał w ich poczynaniach w wodzie nauczyciel ZPO Marek 
Walichowski. Na pewno wrócimy tam za rok :)

Wiadomości Sportowe z ZPO w Leśnicy
VIII Ogólnopolski Mityng 

Pływacki Olimpiad Specjalnych 
w Katowicach

Mateusze jak rybki w wodzie

Srebrna sztafeta i srebrny Łukasz

3-6 listopada 2016 r. w Katowicach 
odbył się VIII Ogólnopolski Mityng Pły-
wacki Olimpiad Specjalnych. Nasza szko-
łę i Oddział Regionalny Olimpiad Spe-
cjalnych Opolskie oraz Klub „Karlusy” 
reprezentował Łukasz Janoszka. Impreza 
przygotowana była wzorowo. Łukasz wró-
cił bardzo zadowolony zdobywając trzy 
srebrne medale: dwa w konkurencjach  in-
dywidualnych na 25 i 50 m stylem dowol-
nym oraz jeden w sztafecie 4x50m stylem 
dowolnym. Gratulujemy !

15. 11. 2016 r. po raz pierwszy w historii zorganizowano Wojewódzki Turniej  Uniho-
keja w Kluczborku. Poza gospodarzami zawodów  wzięły w nich udział zespoły z Na-
mysłowa, Opola, Głogówka, Kędzierzyna-Koźla i oczywiście nie mogło zabraknąć nas - 
Leśnicy. Zawody przewidziane były dla gimnazjalistów lecz u nas uczestniczki ze szkoły 
podstawowej znacznie wsparły drużynę swoja ruchliwością i zaangażowaniem. Wszyscy 
bawili się świetnie a nasz zespół zajął w klasyfikacji końcowej IV miejsce :-). Opiekunem 
drużyny był nauczyciel ZPO Tomasz Siciak

Unihokej w Kluczborku

Drużyna

Unihokej w Kluczborku

Opracował Marek Walichowski

W dniu 09.11.2016 uczniowie klasy V SP i 
Gimnazjum Zespołu Szkół Specjalnych przy 
DPS w Kadłubie dzięki wsparciu finansowe-
mu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edu-
kacji i Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych pojechali pociągiem do kina Cinema 
City w Gliwicach na film pt.” „Sekretne ży-
cie zwierzaków domowych”. Wraz z psami, 
kotami oraz innymi zwierzętami uczniowie 
przeżyli ciekawą i zabawną przygodę. Wy-
jazd wniósł w życie naszych uczniów wiele 
wrażeń i pozytywnych emocji, jak i wspo-
mógł rozwój prawidłowych zachowań w 
miejscach publicznych.

Na niezwykłą lekcję muzyki w czwartek 18 
listopada zaprosiły uczniów Zespołu Szkół 
Specjalnych w Kadłubie panie ze „Stowa-
rzyszenia Węgry na Plus” które w ramach 
projektu „Pracownia kreatywności - stymu-
lowanie aktywności społeczno-kulturowej 
osób niepełnosprawnych” przeprowadziły 
dla naszych uczniów warsztaty muzykotera-
pii - „Odpoczywaj przy muzyce- śmiej się”. 
Rzeczywiście śmiechu i radości ze wspólne-
go tworzenia muzyki było mnóstwo...

Wycieczkowo…

Muzycznie...

Konkurs  „The Most Impressive Jack 
O’Lantern 2016” w ZSO  rozstrzygnięty! 

W tym roku po burzliwych debatach 
nagrodzono pracę Darii Mordak z klasy 
I c gimnazjum. To ona została nagrodzona 
naszym tradycyjnym zdjęciem z Dyrektorem 
Szkoły.

II miejsce zdobyły dziewczyny z I a gim-
nazjum - Joanna Czok i Alicja Waszczuk.

III miejsce przyznano Marcie Pinkawie 
z I b gimnazjum. Marta kontynuuje rodzinną 
tradycję – 2 lata wcześniej jej siostra- Moni-
ka- również brała udział w naszym konkursie.

Podobnie zresztą jak Anna Golombek 
(miejsce II w 2015 roku) w tym roku zapre-
zentowała bardzo pomysłową pracę - Kubusia 
Puchatka z beczułką miodu.

Warto zwrócić też uwagę na pracę z pro-zdrowotnym przesłaniem. Dynia Natalii 
Gołębiowskiej i Alicji Stasińskiej z 2a gimnazjum przedstawiała dynię o nieciekawym 
kolorze z papierosem w ustach. Obok widniał transparent „NO SMOKING” -  w domyśle 
– nie pal, bo też będziesz wyglądał „nieciekawie”.

Wszyscy uczestnicy otrzymali torby pełne słodyczy i wspaniałe dyplomy wykonane 
przez ich koleżankę – Annę Michalik z 1 b gimnazjum. 

Komisja w składzie pani Teresa Marchewka, Dorota Małczak i Zofia Sowa oraz organi-
zator Katarzyna Maciaszczyk-Paprotny jeszcze raz serdecznie gratuluje wszystkim uczest-
nikom, których prace wystawione w bibliotece mogli podziwiać wszyscy odwiedzający. 

Katarzyna Maciaszczyk-Paprotny

Dyniowe lampiony
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Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

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

tel kom. 604 540 402 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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Jeśli nie są Państwo pewni, która apteka pełni w danym dniu dyżur 
– można upewnić się, dzwoniąc pod numer 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 664 480 500 

Dyżury pełnią:
Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie” ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00 
Apteka „Multifarm” Zdrowie i Uroda Sp. z o.o. ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383   
Apteka „AWOS 3”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03 
Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43 
Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56  
Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05 
Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92
Apteka „Vademecum”, ul. Powstańców Śl. 12, Izbicko, tel. 77/463-15-57
Apteka „Pod Lipami”, Plac Narutowicza 2, Leśnica, tel. 77/461-53-14 

Grudzień 2016
1. „Śląska”
2. „Vita”
3. „Słoneczna”
4. „Vita”
5. „Dr. Max”
6. „DOZ Apteka” 
7. „DOZ Apteka”
8. „Multifarm”
9. „Pro-Pharma”
10. „Awos 3”
11. „Śląska”

12.  „Dr. Max”
13. „Słoneczna”
14. „Vita”
15. „Dr. Max”
16. „DOZ Apteka” 
17. „DOZ Apteka”
18. „Multifarm”
19. „Pro-Pharma”
20. „Awos 3”
21. „Śląska”

22. „Pod lipami”
23. „Słoneczna”
24.  „Vita”
25. „Dr. Max”
26. „DOZ Apteka” 
27. „DOZ Apteka”
28. „Multifarm”
29. „Pro-Pharma”
30. „Awos 3”
31. „Śląska”

DYŻURY  APTEK 
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2016 r.

Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00   

OGŁOSZENIE
Zarządu Powiatu Strzeleckiego
z dnia 7  listopada  2016 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust.1. i ust. 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami ( Dz. U.  z 2015 r. poz. 1774) Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłasza,

że z zasobu nieruchomości powiatowych przeznaczono do sprzedaży nieruchomości :

położenie nieruchomości

1. Leśnica, ul. Dworcowa 
 działka nr 1227/1 
 o powierzchni 0,1131 ha
  z mapy 4, niezabudowana
  Księga wieczysta 
 numer OP1S/00069194/5

2.  Leśnica, ul. Dworcowa 
  działka nr 1227/2 
 o powierzchni 0,0885 ha
  z mapy 4, niezabudowana
  Księga wieczysta 
 numer OP1S/00069194/5

3.  Leśnica, ul. Dworcowa 
  działka nr 1227/3 
 o powierzchni 0,0887 ha
  z mapy 4, niezabudowana
 Księga wieczysta 
 numer OP1S/00069194/5

4.  Leśnica, ul. Dworcowa 
  działka nr 1227/4 
 o powierzchni 0,0892 ha
  z mapy 4, niezabudowana
 Księga wieczysta 
 numer OP1S/00069194/5

5.  Leśnica, ul. Dworcowa 
  działka nr 1227/5 
 o powierzchni 0,0895 ha
  z mapy 4, niezabudowana
 Księga wieczysta 
 numer OP1S/00069194/5

6. Leśnica, ul. Dworcowa 
  działka nr 1227/6 
 o powierzchni 0,0897 ha
  z mapy 4, niezabudowana
 Księga wieczysta 
 numer OP1S/00069194/5

7.  Leśnica, ul. Dworcowa 
  działka nr 1227/7 
 o powierzchni 0,0989 ha
  z mapy 4, niezabudowana
   Księga wieczysta 
 numer OP1S/00069194/5

przeznaczenie w planie 
zagospodarowania 

przestrzennego

teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną

teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną

teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną

teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną

teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną

teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną

teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną

cena 
nieruchomości 

netto

39 000,00 zł

31 000,00 zł

31 000,00 zł

31 000,00 zł

31 000,00 zł

31 000,00 zł

31 000,00 zł

Ustalona cena nieruchomości netto będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT (23 %).
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wnio-
sek w Starostwie Strzeleckim o jej nabycie, na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1. i pkt 2. 
wymienionej na wstępie ustawy, w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

I N F O R M A C J A
Informujemy ,że z dniem 02 .11.2016 r. uruchomiliśmy nowe kursy autobusowe 

na trasie Strzelce Op. - Krapkowice p. Gogolin

 odjazd    przyjazd

 Strzelce Op. godz.7.05   Krapkowice godz.7.45
 Krapkowice. godz. 16.15  Strzelce Op. godz.16.55
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Powiatowe Centrum Kultury 

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy dziś Państwu  mieszkankę nasze-
go powiatu, która w ostatnim czasie obchodziła swoje okrągłe urodziny. 

To Pani Martha Pyka, mieszkająca w Jemielnicy, która 6 listopada br. 
obchodziła jubileusz 90-lecia urodzin.

W imieniu władz samorządowych i całej społeczności naszego powiatu Se-
kretarz Powiatu Ewelina Jelito odwiedziła Jubilatkę z listem gratulacyjnym, 
upominkowym koszem oraz najlepszymi życzeniami.

Do wszystkich urodzinowych życzeń az okazji 90. urodzin przekazujemy 
również swoje: wielu jeszcze lat w jak najlepszym zdrowiu, pełnych słońca i 
radości. 

 W dniu 9 listopada br. w Powia-
towej Bibliotece Publicznej Powiato-
wego Centrum Kultury w Strzelcach 
Opolskich odbył się II Turniej Wie-
dzy o Powiecie Strzeleckim „Co wie-
cie (o)powiecie”?

W turnieju uczestniczyli ucznio-
wie szkół ponadgimnazjalnych z tere-
nu naszego powiatu. Tematem turnie-
ju był powiat strzelecki jego historia, 
geografia, kultura. Patronat honorowy 
nad imprezą objął Starosta Strzelecki.

 Udział w konkursie wzięło 24 
uczniów z Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego w Strzel-
cach Op., Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Zawadzkiem oraz 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Strzelcach Op.

Turniej odbywał się w dwóch 
etapach. W pierwszym, indywidu-
alnym – każdy z uczestników odpo-
wiadał pisemnie na test z pytaniami 
zamkniętymi.

W etapie I – indywidualnym zwy-
ciężyła Dorota Pasternok z Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Strzelcach Opolskich, 
zdobywając 19 punktów na max. 20 
możliwych do zdobycia. Drugie miej-
sce zajął Adam Trojok zdobywając 18 
punktów z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Zawadzkiem. Trzecie 
miejsce zajęły ex aequo uczennice z 
Centrum Kształcenia Zawodowego i 
w Strzelcach Opolskich zdobywając 
po 17 punktów: Andrea Szotka, San-
dra Kałuża, Sandra Pallus. 

W etapie II - drużynowym - do-
minowały pytania otwarte o wyższym 
stopniu trudności. Drużyny, których 
członkowie zdobyli w I etapie naj-
więcej punktów przeszli do II etapu. 

Z 8 drużyn reprezentujących ucz-
niów z trzech szkół z powiatu strzele-
ckiego cztery zakwalifikowały się do 
II etapu. Drużyna nr 5 reprezentująca 
Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego ze Strzelec Opolskich 
w składzie: Andrea Szotka, Dominika 
Lipok, Sandra Kałuża zdobyły po eta-
pie indywidualnym łącznie 50 punk-
tów. Kolejna drużyna, która weszła 
do II etapu, zdobywając 47 punktów 
to: Kamila Orłowska, Adam Trojok 
Adam, Szymon Kochanek to repre-
zentanci Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Zawadzkiem (drużyna nr 
4). Trzecia drużyna nr 6 w składzie: 
Dorota Pasternok, Emilia Pigło, Iwo-

na Skrzypczyk zdobyła łącznie 47 
punktów oraz czwarta drużyna nr 8, 
w składzie: Julia Żyła, Sandra Pallus, 
Agnieszka Podsadni reprezentująca 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelcach Opol-
skich – zdobyła 47 punktów. 

W etapie II - drużynowym - 
zwyciężyła drużyna nr 5 z Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego, zdobywając 35 punktów. 
O jeden punkt mniej i drugie miejsce 
zdobyła drużyna nr 4 z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem, 
a trzecie ex aequo zdobyła drużyna nr 
6 oraz drużyna nr 8 z Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego, 
które zdobyły po 33 punkty.

Opiekunami drużyn byli nauczy-
ciele: Beata Gratzke z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem, 
Dariusz Szczypura z Liceum Ogól-

nokształcącego z Oddziałami Dwu-
języcznymi w Strzelcach Opolskich 
oraz nauczyciele z Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Strzelcach Opolskich – Mirosława 
Stańczak i Eligiusz Stańczak.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni dy-
plomami i nagrodami.

W skład jury wchodziły: Joanna 
Popów-Bogdoł – przewodnicząca, 
Anna Galas – członek, Grażyna Ko-
walewska – członek (pełniąca obo-
wiązki sekretarza komisji). Podczas 
konkursu obecna była również pani 
Ewa Pinkawa - Naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej 
i Turystyki Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich, która także 
złożyła gratulacje i wręczyła nagrody 
uczestnikom konkursu.

Oprac. Grażyna Kowalewska

II Staniszczańskie Wieczory 
Muzyki Adwentowej

Zapraszamy na

4 grudnia 2016 r. godz. 17.00
11 grudnia 2016 r. godz. 17.00

w kościele pw. św. Karola Boromeusza w Staniszczach Wlk.


