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Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia 

wszystkim Mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego
życzymy

spokoju i radości w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
a Nowy Rok 2017

niech przyniesie Państwu 
wiele sukcesów, pomyślności i szczęścia.

Zarząd i Rada Powiatu Strzeleckiego
oraz 

pracownicy Starostwa Powiatowego 
i Jednostek Organizacyjnych Powiatu

O śląskich tradycjach bożonarodzeniowych czytaj na str. 8

 13
Nieferalna

Popołudniowa środa 14 grudnia została przeznaczona na przedświąteczne 
spotkanie z Czytelnikami – z okazji zupełnie nieokrągłej 13 rocznicy wydawa-
nia naszego dwutygodnika. Dziękujemy, że zechcieliście spotkać się z nami! 
Było niezwykle sympatycznie. I z atrakcjami!

Wiedzieli Państwo, że emerytka porwała świętego Mikołaja dla okupu?! I 
w jaki sposób ten tak oczekiwany przez dzieci (a dorosłych to nie?) na począt-
ku grudnia gość, zmieniał się grafi cznie? I do kogo coraz młodsze pokolenia 
są przywiązane bardziej: do biskupa z pastorałem czy do jowialnego, grubego 
i potężnego krasnala z białą brodą wykrzykującego „ho! ho! ho!”?  Skarpety 
pełne prezentów, które podrzucił nocą Mikołaj to nie jest tradycja amerykańska.

Moja Choinka Malutka - I, II i III nagroda w konkursie 
(nazwiska laureatów wszystkich konkursów na str. 9)

Wystrzałowy Piernik - I nagroda

dok. na str. 9

Gości witają starosta Józef Swaczyna, redaktor naczelna Marta Górka i Waldemar Gaida 
członek Zarządu Powiatu

Bombki chcieli malować wszyscy, starsi i młodsi...

Wydział komunikacji strzeleckiego starostwa czynny będzie 20 grudnia do 15.30, a 30 grudnia rejestracja pojazdów będzie odbywała się  do 14.00.
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Ponad cztery godziny trwała sesja 
Rady Powiatu zwołana na 28 listopada 
br. Głównymi jej tematami były: Infor-
macja o działalności Domów Pomocy 
Społecznej prowadzonych przez Powiat 
Strzelecki oraz instytucje kościelne; 
Informacja Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej o stanie 
bezpieczeństwa ochrony przeciwpoża-
rowej w powiecie oraz o zagrożeniach 
pożarowych powiatu oraz „Program 
Ochrony środowiska dla Powiatu Strze-
leckiego na lata 2016-2020 z perspekty-
wą na lata 2021-2024”.

Nawiązując do przedstawionej przez 
wicestarostę Janusza Żyłkę informacji o 
pracy Zarządu Powiatu Strzeleckiego w 
okresie międzysesyjnym, radny Jan Bo-
gusz poprosił o przybliżenie szczegółów 
na temat spotkań w okresie międzysesyj-
nym. 

Waldemar Gaida, członek Zarządu 
Powiatu omówił spotkanie z Opolskim 
Kuratorem Oświaty Michałem Siekiem. 
- Spotkania z naczelnikami wydziałów 
starostw powiatowych z całego woje-
wództwa opolskiego odbywają się raz na 
kwartał. Podczas ostatniego rozmawia-
liśmy o potencjalnym funkcjonowaniu 
szkół branżowych. Wstępnie można po-
wiedzieć, że zagrożeń kadrowych, poza li-
kwidacją gimnazjum dwujęzycznego, nie 
ma. Jest to też powiązane ze strukturą niżu 
demograficznego, który dotyczy wszyst-
kich etapów kształcenia. Poza strukturą 
sieci w nowym typie reforma dotknie nas 
trochę później - w roku wejścia nowych 
roczników do nowego typu szkoły po-
nadpodstawowej, jak i wydłużeniu cyklu 
kształcenia. W tym aspekcie reformy jest 
to korzystniejsze dla powiatów, niż było 
dotychczas.

Radny Andrzej Wróbel zapytał z 
kolei o powody niewyrażenia zgody przez 
Zarząd Powiatu na założenie z dniem 1 
września 2018 roku ponadgimnazjalnej 
szkoły zawodowej z klasą wielozawo-
dową w Ujeździe, o co wnioskował bur-
mistrz Ujazdu, by zabezpieczyć potrzeby 
pracodawców ze strefy ekonomicznej. 
Drugie pytanie radnego dotyczyło zgody 
na przedłużenie terminu wykonania doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej inwe-
stycji drogowej. 

W. Gaida: - Nie jest kompetencją 
Zarządu przekazywanie własnych zadań 
samorządu powiatowego. Przypomnę, że 
Gminy prowadzą zadania z zakresu „na 
dzisiaj” sześcioletniej szkoły podstawo-
wej, trzyletniego gimnazjum, szkoły po-
nadgimnazjalne, szkoły zawodowe i spe-
cjalne należą do kompetencji Powiatów, 
bądź też połączenia zadań Gmin i Powia-
tów w postaci pełnej polityki edukacyjnej 
na terenie miasta. Przypomnę tylko, że 
mamy największą szkołę wielobranżową 
w województwie opolskim utworzoną 
za zgodą tej Rady - Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego, który łą-
czy kształcenie teoretyczne i praktyczne 
dla uczniów, ale także kształci dorosłych. 
Przy inwestycjach w bazę dydaktyczną i 
wyposażenie tej placówki korzystaliśmy 
ze środków unijnych. Niedługo będzie 
druga szansa projektu systemowego, któ-
ry wzmocni jeszcze bardziej potencjał tej 
placówki jak i dla uczniów, tak i dla doro-
słych. Potężne firmy lokują się nie tylko 
w strefie w Ujeździe, ale też w Strzelcach. 
CKZIU ma podpisane umowy partnerskie 
ze wszystkimi firmami, które już są, nie-
długo będzie także z IFA. Oznacza to, że 
pracodawcy doceniają możliwość współ-
pracy na bazie silnej jednostki z silnym 

Sesja Rady Powiatu
zapleczem własnym, jak i partnerskim. 
Sytuacja druga - reforma edukacji a niż 
demograficzny: trzeba będzie znaleźć al-
ternatywę dla pustych obiektów szkolnych 
i dla kadry po gimnazjach, stąd wniosek 
pana burmistrza. Pozostaje aspekt trzeci 
- finansowy. Jeżeli potencjalnie Powiat 
byłby zainteresowany oddaniem za zgodą 
Rady części zadań własnych, to jedno-
cześnie zrzeka się części świadczeń z tytu-
łu subwencjonowania zadań oświatowych, 
które stanowią dochód Powiatu. Jeżeli sy-
stem miałby być stworzony w oparciu o 
rzeczywiste potrzeby pracodawców z któ-
rymi rozmawialiśmy - żaden nie zgłaszał 
potrzeb tworzenia szkoły jednooddziało-
wej na terenie miejscowości Ujazd, czy 
też problemów związanych z realizacją 
zadań w ramach stażu, bądź praktyk za-
równo na terenie CKZiU, jak i na terenie 
zakładów pracy. W innym przypadku z 
pewnością Zarząd by się zastanawiał, czy 
takie zadanie przekazywać, czy nie. 

Wicestarosta Janusz Żyłka: - Py-
tanie dotyczy zadania na odcinku Zalesie 
Śląskie-Cisowa, a więc nie tylko naszego 
powiatu, ale kędzierzyńsko-kozielskiego, 
a także miasta Kędzierzyn-Koźle. Nie 
było tu pomyłki, zostały zawarte dwa 
aneksy, pierwszy związany był z tym, by 
projekt, który powstaje i którego przede 
wszystkim wyliczenia wartościowe były 
wpasowane w obszar Subregionu. Aneks 
kolejny wynika z konieczności uzgadnia-
nia każdej zmiany z partnerami. 

Radny Waldemar Bednarek: - W 
gminie Leśnica słynne są aleje czereśnio-
we. W ubiegłym roku akcja nasadzania 
nowych drzew ruszyła, ale spora liczba 
tych drzewek albo się nie przyjęła, albo 
została zniszczona z różnych powodów. 
W tym roku akcja została znowu powtó-
rzona. Tym razem tych drzewek pojawiło 
się znacznie więcej. Czy Powiat Strzelecki 
partycypował w kosztach tego nasadzenia, 
czy przewidujemy jakąś opiekę nad tymi 
drzewkami? 

Wicestarosta J. Żyłka: - Dobrze, 
że tradycje trwa i mam nadzieję, że na-
dal będzie trwała. Można założyć, że 
przy nasadzeniach jakaś część będzie nie 
efektywna. Nie znaczy to, że nie czynimy 
starań, aby drzewka zabezpieczy, ale w 
100 procentach nie jesteśmy w stanie tego 
zrobić. Myślę, że ten temat poruszymy w 
czasie spotkania z burmistrzem Jastrzęb-
skim, może wypracujemy jakieś wspólne 
metody działania, aby ta efektywność była 
większa.

Radna Gizela Szendzielorz: - Chcia-
łam podziękować w imieniu organizato-
rów „Leśnickiej 5”, w której uczestniczyło 
wiele osób, za przyznanie przez Zarząd 
kwoty 400 zł na zakup pucharów. 

Radny Joachim Szostok: - Na ostat-
nim posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa 
tematem wiodącym była informacja Ko-
mendanta PSP o stanie bezpieczeństwa 
pożarowego na terenie Powiatu Strzele-
ckiego. W dyskusji radni pytali m.in. o 
ilość zdarzeń ratowniczych w stosunku 
do całkowitej ilości zgłoszeń. Jak się 
dowiedzieliśmy, obecnie około 2/3 zgło-
szeń dotyczy zdarzeń innych niż pożaro-
we i ta ilość rośnie, jak zauważył radny 
Stefan Szłapa. Obecnie PSP pełni coraz 
bardziej rolę ratowniczą, a w mniejszym 
stopniu gaśniczą. W dyskusji wiele czasu 
poświecono na omówienie szkoleń straża-
ków zarówno z PSP jak i ochotników. Jak 
podkreślił Komendant Lisowski, zarówno 
zawodowi strażacy jak i ochotnicy są do-
brze wyszkoleni, zarówno w działaniach 
gaśniczych jak i ratowniczych. Komen-
dant Lisowski omówił również problem 
zgłaszania zdarzeń pod numer 112: są 
często nieprecyzyjne, co powoduje, że są 
wysyłane 3 zastępy - jak do zdarzenia o 
wysokim stopniu zagrożenia - a na miej-
scu okazuje się, że to tylko stłuczka. Dla-
tego też system zgłaszania przez nr 112 
wymaga jeszcze dopracowania. Radny 
Bogusz zwrócił uwagę na zabezpieczenia 
przeciwpożarowe w zakładach przemy-
słowych i stwierdził, że nawet najlepsze 
zabezpieczenia nie w pełni zabezpieczą 
firmę przed głupotą pracowników. W 
dyskusji poruszono również sprawę za-
bezpieczenia wody do celów gaśniczych 
na terenie Strzelec Opolskich. Komendant 
Lisowski zaznaczył, że istniejąca sieć wo-
dociągowa nie spełnia wymogów co do 
wydajności wody do celów gaśniczych, a 
wynika to m.in. z warunków technicznych 

sieci, dlatego też gminy radzą sobie z za-
pewnieniem odpowiedniej ilości wody do 
celów gaśniczych w inny sposób, np. przez 
budowanie zbiorników wody. Komendant 
Lisowski zwrócił uwagę na wpływ dobrze 
działającej jednostki OSP na całą społecz-
ność wsi: tam, gdzie jest dobra współpraca 
wioski z OSP, tam wioska jest ładna i upo-
rządkowana, wręcz wzorcowa. Omówio-
no też szkolenie strażaków OSP z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy. Na prośbę 
komendanta PSP Komisja Bezpieczeń-
stwa uznaje za zasadne złożenie prośby 
do Zarządu Powiatu o przeprowadzenie w 
szkołach podległych powiatowi kampanii 
informacyjnej o zagrożeniach powodowa-
nych przez czad wśród młodzieży szkolnej 
w placówkach oświatowych podległych 
Powiatowi. 

Radny Hubert Ibrom nawiązał do 
przedstawionej przez Komendanta PSP 
Informacji, z której wynika, że większość 
budżetu stanowią płace, a inne wydatki są 
na niezmienionym, bardzo niskim pozio-
mie. Stanowi to duże zagrożenie dla sta-
bilnego funkcjonowania naszej komendy. 
Dlatego nieodzownym będzie koniecz-
ność zabiegania o wsparcie ze strony sa-
morządów. Czy mógłby Pan Komendant 
rozwinąć o jakie zagrożenia chodzi, czy 
my jako samorządowcy możemy się spo-
dziewać w najbliższym czasie zwrócenia 
się o pomoc? 

Komendant W. Lisowski: - Niedo-
bory budżetu nie są rzeczą nową, np. w 
ogóle nie posiadamy w budżecie moż-
liwości prowadzenia np. bieżących re-
montów. Wszystkie prace remontowe, 
które teraz w naszej Komendzie, robim ze 
środków pozyskanych. W tym roku otrzy-
maliśmy dotację z Powiatu Strzeleckiego 
w wysokości 20 tys. zł i około 200 tys. zł 
z innych instytucji, czy też firm. Brakuje 
nam też pieniędzy na podstawowy sprzęt 
ochrony osobistej strażaka. Posiłkujemy 
się też w tej kwestii pomocą samorządów. 
W roku bieżącym Gmina Strzel-
ce Opolskie przekazała nam 10 heł-
mów, Gmina Ujazd przekazała nam  
15 tys. zł na paliwo i sprzęt informatycz-
ny. Proszę Państwa gaszenie pożarów to 
nie tylko samochody, ale musimy przyjąć 
zgłoszenie i obsłużyć, a do tego jest po-
trzebny sprzęt informatyczny dobrej klasy. 
Jak sobie komendant nie poradzi z tym i 
nie załatwi z zewnątrz, to przyjdzie inny, 
który będzie robił dokładnie to samo.

Radny J. Bogusz: - Komendant PSP 
w swojej informacji przedstawił główne 
zagrożenia występujące na terenie powia-
tu, ilość i charakterystykę zdarzeń mają-
cych wpływ na bezpieczeństwo. Jednak 
chciałbym zwrócić uwagę, że jednostki 
OSP, zwłaszcza te spoza systemu JRG – 
taka jest przynajmniej opinia strażaków-
-ochotników - są pomijane, żeby nie 
powiedzieć lekceważone. W przypadku 

jakiegoś zdarzenia trudno by sobie było 
bez nich poradzić. Tak na marginesie, to 
należałoby wspomnieć, że PSP funkcjo-
nuje chyba od 25 lat, a jednostki OSP w 
naszym powiecie funkcjonują od 150 lat. 
OSP to nie tylko gaszenie pożarów, czy li-
kwidacja miejscowych zagrożeń. To także 
wykonywanie szeregu innych działań na 
rzecz społeczności lokalnej. Napisano o 
tym wiele opracowań, były specjalne kon-
ferencje. W naszych lokalnych działaniach 
to m.in.: wymiana partnerska, działalność 
kulturalna (orkiestry, zespoły, mażoret-
ki), działalność społeczna członków OSP 
w Radach Sołeckich, współorganizacja i 
udział w uroczystościach państwowych, 
świeckich czy kościelnych, kronikarstwo, 
współpraca z młodzieżą, organizacja i 
pomoc działalności drużyn pożarniczych, 
zawody, obozy szkoleniowe i wiele in-
nych - możemy się poszczycić wieloma 
osiągnieciami. To są również konkursy 
plastyczne. Szkoda, że tak wielki doro-
bek wielu pokoleń naszych mieszkańców 
może zostać przez odgórne działania 
zmarnotrawiony. Współpraca, mimo, że 
takie trochę gorzkie słowa padają, pomię-
dzy jednostkami Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Strzelcach Opolskich, a Komen-
dą Powiatową układa się bardzo dobrze. 

Komendant W. Lisowski: - Ustawa o 
Ochronie Przeciwpożarowej Państwowej 
Straży Pożarnej przewiduje do likwidacji 
zdarzeń siły Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego. Natomiast  oczywiście, 
ja ze swej strony nie pomijam jednostek 
spoza systemu. W naszym powiecie w 
gminie Leśnica i w gminie Jemielnica bę-
dzie włączonych do Krajowego Systemu 
jednostek więcej. OSP Raszowa i OSP 
Łaziska są tak dobrze wyszkolone i tak 
dobrze wyposażone w sprzęt ratowniczy, 
poza nowoczesnymi samochodami, że 
podjęliśmy próbę i starania, żeby włączyć 
je do systemu. Na terenie gminy Leśnica 
jest jeszcze kolejna jednostka, która teraz 
zgłasza akces przystąpienia do systemu 
- OSP Wysoka, którą przeszkoliliśmy i 
włączamy do bardzo trudnych zadań na 
autostradzie A4. Również na takim pozio-
mie jest OSP Olszowa. Jednostki spoza 
systemu, jeżeli są dobrze wyszkolone i 
mobilne, są ujęte jako pierwsze jako jed-
nostki wyjazdowe w swojej miejscowości. 
Nie ma takiego zdarzenia, abyśmy nie 
zadysponowali tej jednostki miejscowej. 
Pragnę uspokoić radnego Bogusza, że bę-
dziemy dalej tak robić i jesteśmy jedynym 
powiatem na terenie województwa opol-
skiego, gdzie te jednostki poza systemowe 
cyklicznie wyjeżdżają. Nas obliguje prze-
pis prawny, opieramy się wyłącznie na 
systemie KSRG i to musi być zachowane, 
jeżeli chodzi o działalność pożarniczą.

Radny Stefan Szłapa: - Komen-
dant PSP przedstawił Informację o stanie 
ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeń-

stwa na terenie Powiatu Strzeleckiego. 
Ta ochrona przeciwpożarowa między 
jednostkami tej ochrony przeciwpożaro-
wej właśnie jest Państwowa Straż Pożar-
na przez jednostki ratowniczo-gaśnicza, 
ale później są ochotnicze Straże Pożarne 
i są Zarządy - Gminny i Powiatowy. To 
wszystko razem stanowi ochronę przeciw-
pożarową i jak to wszystko się zazębia i 
współpracuje, to ochrona przeciwpożaro-
wa dobrze funkcjonuje. Na terenie nasze-
go powiatu funkcjonuje to dobrze. Chciał-
bym dodać, że odbył się w sobotę zjazd 
powiatowy z prezesem Zarządu Powiato-
wego na kolejną pięcioletnią kadencję zo-
stał nasz starosta - druh Józef Swaczyna. 
Na zjeździe dość szeroko mówiliśmy o 
różnych sprawach. Część tych informacji 
została dzisiaj przedstawiona. Chciałem 
też dopowiedzieć, że wszystkie jednostki 
spoza systemu są ujęte w naszych proce-
durach. Dysponowanie się nie zmienia, 
są tylko problemy ze szkoleniem, niektó-
re przepisy się zmieniają oraz są pewne 
utrudnienia, ale chyba nikt nigdy nie bę-
dzie o tych OSP zapominał, gdyż jest to 
duża siła w naszym powiecie. Państwowa 
Straż Pożarna, mimo, że z nazwy jest pań-
stwowa, która zawsze potrzebowała, po-
trzebuje i prawdopodobnie będzie potrze-
bować pomocy zewnętrznej od instytucji, 
samorządów, czy przedsiębiorstw. Mimo 
tego, że z nazwy jest państwowa, to nigdy 
nie starczało sił i środków finansowych, 
aby wszystkie niezbędne rzeczy zapewnić. 
Może się tak kiedyś stanie, że wystarczy, 
czego Panu Komendantowi życzę.

Radni przyjęli jednogłośnie informa-
cję o stanie ochrony przeciwpożarowej i 
bezpieczeństwa powiatu.

Kolejnym punktem obrad była In-
formacja o działalności Domów Pomocy 
Społecznej prowadzonych przez Powiat 
Strzelecki oraz instytucje kościelne. 
Wszyscy dyrektorzy tych jednostek przed-
stawili informacje o funkcjonowaniu pla-
cówek. 

Radny Waldemar Bednarek: - W 
naszym powiecie działają: Dom Pomocy 
Społecznej w Strzelcach Opolskich z filia 
w Szymiszowie i z filią w Leśnicy, Dom 
Pomocy Społecznej w Kadłubie prowa-
dzony przez Zgromadzenie Sióstr Fran-
ciszkanek oraz Dom Pomocy Społecznej 
prowadzony przez Zgromadzenie Braci 
Szkół Chrześcijańskich. Komisja Eduka-
cji podczas ostatniego posiedzenia wy-
jazdowego do DPS w Leśnicy zajmowała 
się oceną działalności DPS prowadzonych 
przez Powiat Strzelecki oraz Instytucje 
Kościelne. Dom Pomocy Społecznej w 
Strzelcach Opolskich z filiami świad-
czy usługi w zakresie potrzeb bytowych, 

Tradycyjnie już, zanim przystąpiono do dyskusji, rozpoczęto ją od uhonorowania tych, którzy w ostatnim czasie rozsławili nasz 
powiat. Tym razem były to dwie drużyny strażaków-ochotników, które z sukcesami wystąpiły w V Ogólnopolskich Zawodach Sporto-
wo- Pożarniczych wg Regulaminu CTIF w Polanicy-Zdroju. Mowa o OSP Raszowa i OSP Kadłub. Obie drużyny otrzymały też nagrody 
ufundowane przez Powiat Strzelecki: OSP Raszowa w kwocie 4 tysięcy, a OSP Kadłub – 2,5 tysiąca zł.

W imieniu strażaków z OSP Raszowa i OSP Kadłub podziękowania złożył M. Murlowski: - Z pewnością pieniądze wykorzystamy 
na sprzęt do ratowania życia i mienia ludzkiego. Jednocześnie bardzo dziękujemy za pomoc, dzięki której mogliśmy na wspomniane 
zawody już wyjechać. 

dok. na str. 11
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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
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PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY OLSZOWA - wykształcenie średnie 
  -  znajomość obsługi komputera oraz pakietu Offi ce 
    szczególnie Excel), - dyspozycyjność
  -  podstawowa znajomość j. angielskiego
SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH ZAWADZKIE -  wykształcenie wyższe
(SPRZEDAŻY)  -  mile widziane znajomość branży stalowej
  -  umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych
  -  dyspozycyjność, - prawo jazdy kat. B
  -  gotowość do wyjazdów służbowych
  -  znajomość obsługi MS Offi ce
  -  biegła znajomość j. niemieckiego
HANDLOWIEC JEMIELNICA -  wykształcenie wyższe
  -  znajomość j. ang. i rosyjskiego w stopniu dobrym
  -  prawo jazdy B, - znajomość branży rolniczej
HANDLOWIEC WYDAWCA STALI  OTMICE -  wykształcenie średnie techniczne
  -  prawo jazdy kat. B, - uprawnienia na wózek widłowy
  -  znajomość wyrobów stalowych
PRACOWNIK BIUROWY ZAWADZKIE -  wykształcenie wyższe, - dobra znajomość j. niem.
- TECHNOLOG  -  dobra znajomość obsługi komputera
SPECJALISTA DS. REKLAMY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe, - min. rok doświadczenia
  -  biegła znajomość j.niemieckiego, 
  -  znajomość j.angielskiego
TECHNOLOG - PRACOWNIK GRODZISKO -  wykształcenie wyższe, - obsługa komputera
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
SPRZEDAWCA UJAZD -  obsługa komputera
KELNER STRZELCE OPOLSKIE -  książeczka sanepidowska
KELNER- BARMAN KAMIEŃ ŚLĄSKI -  wykształcenie zawodowe, - obsługa kasy fi skalnej
  -  aktualne badania lekarskie
KELNER - BARMAN STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe, 
  -  mile widziane doświadczenie, - znajomość j. obcego
PRACOWNIK OCHRONY 1/2 STRZELCE OPOLSKIE -  obsługa komputera, - mile widziane doświadczenie
PRACOWNIK OCHRONY ZAWADZKIE -  wykształcenie zawodowe
  -  podstawowa obsługa komputera
  -  mile widziane doświadczenie
STRAŻNIK KOLONOWSKIE -  orzeczenie o niepełnosprawności
PRACOWNIK OCHRONY OLSZOWA -  orzeczenie o niepełnosprawności
  -  niekaralność, - mile widziane doświadczenie
ROBOTNIK BUDOWLANY JEMIELNICA 
ROBOTNIK BUDOWLANY ROZMIERZ / WG ZLECEŃ -  dyspozycyjność, - aktualne badania wysokościowe
  -  doświadczenie w budowlance
MECHANIK SAMOCHODÓW STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe 
CIĘŻAROWYCH  -  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 
FREZER CNC ZAWADZKIE -  wykształcenie m.in. zasadnicze zawodowe – branża me-

talowa
  -  uprawnienia UDT  na sterowanie suwnicy z poziomu ro-

boczego II s + hakowy
ŚLUSARZ / TOKARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykszt. zawodowe, - mile widziane doświadczenie
TOKARZ ZAWADZKIE -  mile widziane doświadczenie
SPAWACZ DO PRZYUCZENIA ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK FIZYCZNY GRODZISKO -  uprawnienia operatora wózka widłowego
DO OBSŁUGI MASZYNY CNC  -  doświadczenie w obsłudze maszyny CNC
SPAWACZ METODĄ MIG/MAG ZAWADZKIE -  wykszt. zawodowe - czytanie rysunku technicznego
INSPEKTOR DZIAŁU JAKOŚCI ZAWADZKIE -  wykształcenie zawodowe
PRACOWNIK PRODUKCJI ZAWADZKIE -  wykształcenie zawodowe
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO OLSZOWA -   możliwość przeszkolenia na terenie zakładu pracy
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO STRZELCE OPOLSKIE  -  uprawnienia
 / WG ZLECEŃ -  mile widziane na podobnym stanowisku
OPERATOR MASZYN STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe
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.niemieckiego
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
KROJCZY OLSZOWA -  wykszt. zawodowe, - mile widziane doświadczenie
  -  umiejętność trasowania i krojenia skór tapicerskich
AUTOMATYK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe, - umiejętność programowania,
  -  znajomość j.niemieckiego, j.angielskiego
MONTER OKIEN ZAWADZKIE -  wykształcenie zawodowe
  -  mile widziane doświadczenie w pracach monterskich
PIELĘGNIARKA SZYMISZÓW -  wykształcenie średnie pielęgniarskie, 
  -  opieka i pielęgnacja osób starszych
  -  aktualna książeczka sanepidowska
  -  prawo wykonywania zawodu
KOSMETYCZKA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie lub wyższe
  -  mile widziane doświadczenie

Bóg, który niesie sens i nadzieję,
rodzi się wśród nocnej ciszy.
Z dala od zgiełku dnia,
z dala od sporów i rywalizacji.
Wyjdźmy na spotkanie ciszy 
bożonarodzeniowej nocy.
Zatrzymajmy się i umiejmy dostrzec, 
że prawdziwy sens naszego życia jest 
trochę gdzie indziej,
niż to się nam na co dzień wydaje.

Spokojnych Świąt 
Bożego Narodzenia,

nadziei na lepsze jutro 
oraz zdrowia i pomyślności 

w Nowym 2017 Roku
życzą

Dyrektor i Pracownicy
Powiatowego Urzędu Pracy

w Strzelcach Opolskich

 

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   

Szanowni Państwo,

 Zachęcamy Państwa do głosowania na Górę Św. Anny – głosowania internetowe-
go w ramach krajowego etapu selekcji obiektów ubiegających się o Znak Dziedzictwa 
Europejskiego w edycji 2017. 

Spośród obiektów, które otrzymają największe poparcie głosujących, Komitet do 
spraw Znaku Dziedzictwa Europejskiego, powołany przez Ministra Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego, wskaże dwóch kandydatów, którzy przedstawieni zostaną Komisji 
Europejskiej, jako laureaci wstępnej selekcji na szczeblu krajowym. Ostateczny wybór 
zostanie dokonany przez panel ekspertów na poziomie unijnym.

Prosimy o głosy na Górę Św. Anny !!!
 

Link do strony głosowania: http://konkursy.mkidn.gov.pl

 W głosowaniu internetowym można brać udział do końca grudnia 2016 r.
 

Liczymy na Państwa głosy !
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25.11.2016 r. w Krakowie w 
Domu Polonii odbyła się uroczy-
sta konferencja podsumowująca 56 
Ogólnopolski Konkurs Współza-
wodnictwa Szkolnych Schronisk 
Młodzieżowych organizowana przez  
Zarząd Główny Polskiego Towa-
rzystwa Schronisk Młodzieżowych. 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
w Górze Św. Anny otrzymało po raz 
pierwszy w tym prestiżowym konkur-
sie brązowe  wyróżnienie oraz list z 
uznaniem od Pani Minister Edukacji 
Narodowej Anny Zalewskiej.

To wyróżnienie przyznawane jest 
za szereg działań mających na celu 
upowszechnianie turystyki młodzie-
żowej, przekazywanie informacji 
krajoznawczo-turystycznej o swoim 
regionie, ale  także wysoko została 
oceniona nasza baza lokalowa i este-
tyka wnętrza . Pod uwagę w powyż-
szym współzawodnictwie brana jest 
również działalność opiekuńczo- wy-
chowawcza Schroniska i zaangażo-
wanie w organizację pobytu dzieci i 
młodzieży.

Dziękujemy!!! Opinia naszych 
gości jest dla nas najważniejsza. 
Dziękujemy za zaufanie. Świadczy 
to o tym, że sumiennie wykonujemy 
naszą pracę.

Dziękujemy również, że Powiat 
Strzelecki jako nasz Organ Prowadzą-

cy, nieustannie wspiera na różnych 
płaszczyznach, naszą działalność. 
Dzięki temu, możemy się rozwijać i 
stwarzać możliwie jak najlepsze wa-
runki pobytu dla Naszych gości. 

Szkolne Schronisko Młodzieżo-
we w Górze Św. Anny zaprasza przez 
cały rok w nasze piękne okolice.

Przy ocenie działalności schro-
nisk uwzględnia się obiektywne wa-
runki pracy placówek; wielkość i stan 
techniczny budynku, pomieszczeń 
gospodarczych, stan zaplecza sanitar-
no -higienicznego, liczbę personelu, 
lokalizację schroniska (miasto, wieś) 
itp.

Danuta Kupny

Nasze Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe z brązem Uroczystość wręczenia dyplo-

mów stypendystom Przesa rady Mi-
nistrów odbyła się – tradycyjnie – w 
sali koncertowej Państwowej Szkoły 
Muzycznej im. Fryderyka Chopina w 
Opolu.  W tym roku miało to miejsce 
24 listopada.  

W gronie wybitnych uczniów 
z całego województwa opolskiego 
– podstawą do ubiegania się o ta-
kie stypendium są ponadprzeciętne 
osiągnięcia w nauce i sporcie – zna-
lazła się czwórka uczniów „naszych” 
szkół, tzn. tych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Strzelecki. 
Stypendystom dyplomy wręczali: wi-
cewojewoda opolski Violetta Porow-
ska oraz Opolski Kurator Oświaty 
Michał Siek. 

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów
Oto ci nasi najlepsi:

Damian Czempiel - klasa III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwu-
języcznymi im. Władysława Broniewskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych w Strzelcach Opolskich

Maksymilian Polis - klasa II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem

Amadeusz Strzoda klasa III Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Zawadzkiem

Patrycja Gregarek klasa IV  Technikum w Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

 Serdeczne gratulacje dla całej czwórki uczniów, ich rodziców i nauczycieli! 
I wielu jeszcze osiągnięć!

Uczniowie ZSP w Zawadzkiem 
z dyplomami stypendystów Premiera

Uczeń ZSO w Strzelcach Opolskich
z dyplomem stypendysty Premiera

„Mój zawód jest super!/Mein Be-
ruf ist spitze!”, to nazwa krajowego 
konkursu zorganizowanego już po raz 
drugi przez Instytut Goethego w War-
szawie i Krakowie, a skierowanego 
do uczniów szkół średnich o profilu 
zawodowym uczących się języka nie-
mieckiego, jako języka zawodowego.

Zadaniem konkursowym było 
przedstawienie w języku niemieckim 
za pomocą glogstera (plakatu mul-
timedialnego zawierającego filmy, 
teksty i zdjęcia) wizji przyszłości 
swojego wybranego zawodu.

Również uczniowie Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Strzelcach Opolskich, 
a mianowicie uczniowie technikum 
gastronomicznego Dariusz Janocha, 
Dominika Kała, Agnieszka Piontek 
oraz Justyna Suchan wzięli udział w 
konkursie i zdobyli na prawie 100 
szkół zaszczytne 3 miejsce.

Uczniowie dzięki uprzejmości 
Pana Siegmunda Dransfelda zreali-
zowali swój projekt w jego hotelu 
tj.  „Pałacu Lucja” w Zakrzowie, a 
w filmie przedstawili w języku nie-

Mój zawód jest super!

mieckim prawdopodobną ewaluację 
zawodu kucharza oraz kelnera. Jury 
doceniło pomysłowość oraz umiejęt-
ności językowe uczniów.

W nagrodę uczniowie wraz z 
opiekunem, Panią Beatą Czech, udali 
się na 3-dniowy pobyt do Warszawy, 
by podczas uroczystej gali odebrać z 
rąk Dyrektorów Instytutu Goethego 
w Warszawie, Krakowie, przedstawi-
ciela Ambasady Niemiec we Warsza-
wie oraz Dyrektor Polsko-Niemie-
ckiej Izby Gospodarczej dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe.

Coraz częściej w naszym regio-
nie pojawiają się firmy z kapitałem 
zagranicznym i by móc ubiegać się o 
pracę na wyższych stanowiskach nie-
zbędna jest znajomość języka obce-
go, w tym niemieckiego zawodowe-
go. CKZiU w Strzelcach Opolskich  
umożliwia taką naukę uczniom, któ-
rzy się na nią zdecydują.

Link do pracy: 
http://kori858146f18d44a7.edu.

glogster.com/strzelceopolskie-ckziu-
-gastro-berufevonubermorgen

Pomagać można na różne sposoby

Z inicjatywy uczennic klasy III 
Tgc, 25 listopada br. zorganizowa-
liśmy akcję „Czerwona Wstążecz-
ka”. Dominika Kała przygotowała 
czerwone kokardki, Klaudia Niewo-
lik wykonała plakaty informujące 
o wydarzeniu, a w piątek razem z 
Małgorzatą Lipok zachęcały ucz-
niów, nauczycieli oraz pracowników 
administracji do zakupu wstążeczek. 
Szczytny cel, jakim było zwrócenie 
uwagi na problem zakażeń wiru-
sem HIV i zachorowań na AIDS (1 
grudnia przypada „Światowy Dzień 
AIDS”) oraz zbiórka środków na pre-
zenty dla dzieciaczków z Centrum 
Administracyjnego Regionalnych 
Placówek Instytucjonalnej Pieczy Za-
stępczej został osiągnięty. 

Dziękujemy za duże zaintereso-
wanie naszym pomysłem, a także za 
każdy zebrany grosz. W tym roku, 
dzięki zaangażowaniu wspomnia-
nych uczennic, zebrano 330 zł, które 

Kolejna akcja „Czerwona Wstążeczka” za nami

klasa IV Tek zainwestuje w zakup 
upominków dla dzieciaczków z wy-
branej placówki.  Bardzo cieszy fakt, 

że młodzież z CKZiU nie jest obojęt-
na na los drugiego człowieka  i chęt-
nie angażuje się w pomaganie.  

Anna Mainka i Anna Dalibóg 

Angażując się w honorowe krwiodawstwo

Pomagać można na różne sposoby
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Wszystko dzięki dobrej pogodzie, 
o czym na ostatniej sesji rady powia-
tu mówił wicestarosta Janusz Żyłka, 
mówiąc, że do końca tego jeszcze 
roku zostaną wyremontowane pewne 
odcinki dróg powiatowych. 

Wśród nich jest m.in. zadanie pn. 
Odnowa nawierzchni bitumicznych 
dróg powiatowych Powiatu Strzele-
ckiego – III Etap” – droga powiatowa 
1958 O Myślina – Staniszcze Małe – 
Spórok na odcinku granica Powiatu – 
Staniszcze Małe. Koszt planowanego 
remontu odcinka drogi o długości ok. 
480 m będzie wynosił ponad 77 tys. zł 
(całość finansowana wyłączeni przez 
Powiat Strzelecki), a zadanie chcemy 
zakończyć do świąt. Do końca roku 
zostaną zlikwidowane dwa przejazdy 
kolejowe (nieczynne) na w Raszowej. 
Mniej więcej jedną trzecią kosztów 
inwestycji (ponad 38,5 tys. zł) ponie-
sie Gmina Leśnica. Termin zakończe-
nia wszystkich tych prac planowany 
jest do 28 grudnia br.

 - Musimy się też pochwalić inny-
mi wykonanymi już pracami – doda-
je. - Do 26 października zakończyły 
się prace przy budowie chodnika w 
ciągu drogi powiatowej 1805 O – w 
Raszowej wzdłuż ul. Góra Św. Anny. 
Trzeba uzupełnić, że był to I etap prac 
– na długości 181 m; do wykonania 
pozostaną jeszcze dwa kolejne etapy 
budowy chodnika o łącznej długoś-
ci ok. 400 m, wraz z odwodnieniem 
oczywiście. Ale to już inwestycja pla-
nowana na przyszły rok.

Niedawno odebrane zostały prace 
kończące budowę chodnika w Kolo-
nowskiem przy ul. 1 Maja od posesji 

nr 42 do posesji nr 54, na odcinku 
o długości 135 m. Podobnie jak w 
przypadku Raszowej opracowana do-
kumentacja projektowa obejmujące 
zakresem budowę chodnika wraz z 
odwodnieniem w następnych dwóch 
etapach, na odcinku o łącznej długoś-
ci ok. 265 m. Zakończenie tej inwe-
stycji też planowane jest na przyszły 
rok – dodaje wicestarosta Żyłka.

Natomiast do końca roku zostanie 
zakończona budowa 387 m chodnika 
w ciągu drogi powiatowej w Szymi-
szowie wzdłuż ul. Dworcowej. Rea-
lizujemy ją wspólnie z gminą Strzel-
ce Opolskie – oba nasze samorządy 
podziału się kosztami inwestycji po 
połowie.  Zadanie polega na budowie 
ciągu pieszo-rowerowego o szeroko-
ści 2,5 m, od skrzyżowania z drogą 
dojazdową do wysypiska odpadów 

Prace na drogach jeszcze trwają

Odbiór chodnika w Kolonowskiem przy ul. 1 Maja 

komunalnych do początku istniejącej 
zatoki autobusowej przy szkole. Za-
kres wykonywanych prac obejmuje 
także budowę ścieku przykrawęż-
nikowego, przebudowę kanalizacji 
deszczowej w obrębie skrzyżowa-
nia z ulicą Suską oraz przestawienie 
dwóch słupów energetycznych

- Ważne było też dla nas inne 
zadanie – mówi wicestarosta Żyłka - 
przebudowa muru oporowego na od-
cinku 128 m w Starym Ujeździe przy 
ul. Czterdziestolecia,  w ciągu drogi 
powiatowej Olszowa – Ujazd naprze-
ciw posesji nr 58-60. Nową konstruk-
cję oporową wykonano z betonowych 
elementów. To wspólne zadanie Po-
wiatu Strzeleckiego z Gminą Ujazd 
– oba samorządy pokryły po 50 proc. 
kosztów inwestycji o wartości ponad 
92 tys. zł. 

W migawkowym skrócie

28 listopada w Głubczycach odbył się Konwent Starostów województwa opol-
skiego, na którym omawiano działalność powiatowych zespołów ds. orzekania o 
stopniu niepełnosprawności oraz podział środków NFZ dla szpitali w I półroczu 
2017 r. W spotkaniu uczestniczył wicestarosta J. Żyłka.

8 grudnia na Górze św. Anny odbyła się Gala Mostów Dialogu 2016. Nagrody 
są przyznawane w trzech kategoriach: Instytucja, Organizacja Pozarządowa, 
Ludzie. Nagrodę specjalną Złote Mosty Dialogu 2016 przyznano Polsko-Nie-
mieckiej Współpracy Młodzieży, a wśród nominowanych Organizacje Poza-
rządowe znalazło się Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe, w jego imieniu  
- z nominacją starosta Józef Swaczyna.

9 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe strażaków z biskupem Andrzejem 
Czają i wojewodą Andrzejem Bułą

1 grudnia w sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach odbyło się spotka-
nie naczelników wydziałów oświaty z całego województwa, z kuratorem oświaty 
Michałem Siekiem i wojewodą Andrzejem Bułą. Tematem spotkanie była oczy-
wiście reforma systemu oświaty. Trzeba pamiętać, że wprowadzenie ustawy 
Prawo oświatowe wiąże się z wprowadzeniem zmian w wielu innych ustawach. 

W ubiegły piątek 18 listopada 
odwiedziła nas córka autora „Roz-
mów z katem” Elżbieta Moczarska. 
Spotkanie miało związek z pracami 
Młodzieżowego Klubu Historycz-
nego im. Kazimierza Moczarskiego, 
który działa w naszej szkole. Zada-
niem Klubu jest przeczytanie 10 ksią-
żek historycznych wydanych w tym 
roku i nominowanych do Nagrody 
Historycznej im. Kazimierza Moczar-
skiego. Na spotkaniu przedstawicieli 
Klubów w Warszawie w dniach 2 – 
3 grudnia młodzież ma wytypować 
jedną z nich i przyznać Młodzieżową 
Nagrodę Historyczną.  

Elżbieta Moczarska w ZSP w Zawadzkiem

Przyznawanie od 2009 roku na-
grody im. Kazimierza Moczarskiego 
należało dotychczas do tradycyjne-
go jury złożone z zawodowych hi-
storyków. Organizująca konkurs na 
książkę historyczną roku Fundacja 
im. Kazimierza i Zofii Moczarskich 
zdecydowała, że tegoroczna edycja 
zostanie poszerzona o nagrodę przy-
znawaną przez młodych czytelników. 
Nasza szkoła należy do ośmiu w Pol-
sce wytypowanych do przeprowadze-
nia tego eksperymentu. Młodzież ma 
ocenić przystępność określonej publi-
kacji dla młodego człowieka oraz jej 
zgodność z podstawą programową.

Pani Elżbieta odwiedziła naszą 
szkolę w celu zapoznania się z praca-
mi Klubu oraz aby  spopularyzować 
samą ideę nagrody, a także przypo-
mnieć postaci swoich zasłużonych dla 
naszego kraju rodziców. Obejrzeli-
śmy piękny film o losach Kazimierza 
Moczarskiego i mogliśmy usłyszeć 

kilka uwag o nim z ust najbardziej 
przecież kompetentnej osoby mogą-
cej o nim mówić. Sami staraliśmy się 
przedstawić kilka własnych spostrze-
żeń o idei klubów i czytaniu książek 
historycznych przez młodzież.

Nasi uczniowie byli chyba dość 
stremowani wizytą i bardziej słuchali 
aniżeli się odzywali. Jednak po wizy-
cie byli bardzo ożywieni i zmobilizo-
wani do pracy. Wydaje się, że takie 
odwiedziny, w tak małych ośrodkach 
jak nasze Zawadzkie maja głęboki 
sens – ośmielają nas i dodają wiary 
w swoje działania. Bardzo przekonu-
ją, że warto coś robić. Senne i żyjące 
swoim rytmem miasteczka potrzebu-
ją takich impulsów. Bardzo się cie-
szymy z nominacji naszej szkoły do 
prac klubowych oraz z perspektywy 
wyjazdu do Warszawy na spotkanie 
z rówieśnikami. Opiszemy to po po-
wrocie. Damy radę.
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9 grudnia br. odbył się już po raz 
dwunasty Konkurs Kolęd w Języku 
Niemieckim „Es Weihnachtet”. Autor-
ką formuły oraz tytułu konkursu jest 
nauczycielka języka niemieckiego w 
Publicznej Szkole Podstawowej w Błot-
nicy Strzeleckiej Edyta Malecko.

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

Od 15 lat z dwiema przerwami Koło 
DFK wraz z Publiczną Szkołą Podstawo-
wą w Błotnicy Strzeleckiej realizuje ten 
„fl agowy” projekt, który w 2010 roku, 
spośród ponad 400 projektów kultural-
nych wyróżniony został nagrodą „DFK 
Kulturpreis 2010”.

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

Osiągnięcie tych celów nie byłoby 
możliwe bez ogromnego zaangażowania 
pani Edyty Malecko, nauczycieli, rodzi-
ców, dziadków i uczniów, przy wydatnym 
wsparciu i osobistej pomocy dyrektora 
szkoły pani Agnieszki Sobczyk.

XII edycja projektu „Es Weihnach-
tet” objęta została Patronatem Honoro-
wym oraz wsparta fi nansowo m.in. przez 
Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w 
Opolu i

Powiat Strzelecki. Wszystkim nie 
wymienionym tu sponsorom oraz dar-
czyńcom składamy nasze najserdecz-
niejsze podziękowania. 

Z naszego zaproszenia w tym roku 
skorzystało grono znamienitych go-
ści, m.in Konsula RFN w Opolu Sabine 
Haake, Starosta Strzelecki Józef Swaczy-
na i Wicestarosta, Janusz Żyłka, przedsta-
wiciele samorządów, które udzieliły nam 
wsparcia oraz przedstawiciele zarządów 
kół DFK.

W I części konkursu - pieśni bożona-
rodzeniowe - wzięło udział 11 szkół repre-
zentowanych przez 103 wykonawców: z 
klas I-III – 40 uczestników, a klas IV-VI 
- 63 uczestników. 

Konkurs Kolęd w Języku Niemieckim „Es Weihnachtet”
W II części – prace plastyczne – wzię-

ło udział 12 szkół podstawowych, gdzie 
swoje wielopokoleniowe prace wystawiło 
169 uczniów: 30 wieńców adwentowych, 
20 kalendarzy adwentowych, 27 lampio-
nów roratnych, 45 stroików świątecznych, 
47 szopek bożonarodzeniowych.

Uczestników oceniały dwie komisje 
konkursowe. Jury konkursu - pieśni bo-
żonarodzeniowe - przewodniczył Janusz 
Żyłka, Wicestarosta Strzelecki, a jury kon-
kursu – prace plastyczne – przewodniczyła 
Ewa Kotyrba z Gminnego Zarządu Oświa-
ty i Wychowania w Strzelcach Opolskich, 
ale też nauczyciel plastyki.

 
Jury konkursu 

- pieśni bożonarodzeniowe 
- wyłoniła następujących laureatów:

- w kategorii klas I-III 
szkół podstawowych:

I miejsce - zespół „Gwiazdeczki” w skła-
dzie: Julia Szewczyk, Karolina Walczak, 
Emilia Pallus, Kinga Krupa, Denis Widera 
i Szymon Jarzyński ze Szkoły Podstawo-
wej w Kotulinie,
II miejsce - Xavier Klonek i Klaudia By-
tomski ze Szkoły Podstawowej w Toszku,
III miejsce - Paweł Krupski z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Błotnicy Strzele-
ckiej,
Wyróżnienie - Marta Jureczko z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelcach 
Opolskich

- w kategorii klas IV-VI 
szkół podstawowych:

I miejsce - zespół „Eins, zwei, drei” w 
składzie: Aleksandra Pieruch, Kaja Mir-
kowska, Kamila Krzysztyniak, Agata Po-
wrósło, Agata Szewczyk i Kinga Krupa ze 
Szkoły Podstawowej w Kotulinie,
II miejsce - zespół w składzie: Magdale-
na Filusz, Monika Filusz, Emilia Mainka, 
Oliwia Mainka, Denis Bogdoł, Kacper Fi-
liński, Maciej Kokot, Adam Marek, Piotr 
Miensok i Marcin Morawiec z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Dziewkowicach,
III miejsce - Julia Koloch i Emil Gola z 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej,
Wyróżnienie - Jan Daniel z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Olszowej,

Jury konkursu - prace plastyczne 
- wyłoniła następujących laureatów:

- w kategorii - wieniec adwentowy:
I miejsce - Klaudia Bytomski ze Szkoły 
Podstawowej w Toszku,
II miejsce - Patryk Wijatyk z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Błotnicy Strzele-
ckiej,
III miejsce - Karolina Gralka z Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzelcach 
Opolskich
IV miejsce - Natalia Malon z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Błotnicy Strzele-
ckiej,
V miejsce - Julia Jaksik ze Szkoły Podsta-
wowej w Toszku;

- w kategorii - kalendarz adwentowy:
I miejsce - Julia Mahlhofer ze Szkoły Pod-
stawowej w Toszku,
II miejsce - Patryk Janota z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Olszowej,
III miejsce - Armin Feluks z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Błotnicy Strzele-
ckiej,
IV miejsce - Marcin Bogdał z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Błotnicy Strzele-
ckiej,
V miejsce - Marta Mnochy z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Błotnicy Strzele-
ckiej,

- w kategorii - lampion:
I miejsce - Karolina Walczak ze Szkoły 

Podstawowej w Kotulinie,
II miejsce - Patrycja Operskalska z Pub-
licznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzel-
cach Opolskich
III miejsce - Daria Nocoń z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Suchej,
IV miejsce - Oliver Krupa ze Szkoły Pod-
stawowej w Kotulinie,
V miejsce - Wiktoria i Magdalena Nocoń 
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Szy-
miszowie;

- w kategorii - stroik świąteczny:
I miejsce - Beata Koziołek z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Błotnicy Strzele-
ckiej,
II miejsce - Paweł Krupski z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Błotnicy Strzele-
ckiej,
III miejsce - Grzegorz Kapica z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Suchej,
IV miejsce - Wiktoria Gawlik z Niepub-
licznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku,
V miejsce - Julia Koźlik z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Błotnicy Strzele-
ckiej,

- w kategorii 
- szopka bożonarodzeniowa:

I miejsce - Lena Karpińska z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Błotnicy Strzele-
ckiej,
II miejsce - Iwona Kondziela z Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelcach 
Opolskich, 

III miejsce - Karolina Ploch z Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzelcach 
Opolskich
IV miejsce - Rafał i Michał Pantka z Pub-
licznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzel-
cach Opolskich
V miejsce - Emilia Radziej z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Błotnicy Strzele-
ckiej.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał 
dyplom za udział i drobny upominek.

Pod ogromnym wrażeniem zarówno 
wysokiego poziomu muzycznego i pla-
stycznego uczestników była konsul Sabi-
ne Haake, która pogratulowała młodym 
artystom. 

Po występach uczestników z klas I-
-III, na prośbę organizatorów, wystąpił 
pan Janusz Żyłka, który zaśpiewał kilka 
pieśni bożonarodzeniowych w ciekawej 
aranżacji.

Natomiast po prezentacji konkursowi-
czów z klas IV-VI na scenie zaprezento-
wała się nasza była uczennica Simona Bie-
niek, która zagrała na trąbce i zaśpiewała 
kolędę „An das Postamt Wolke 7”. Simona 
jest uczennicą szkoły muzycznej II stopnia 
w Gliwicach. Śpiewa w zespole „Simona 
i Denis”, koncertując już w całej Polsce. 

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

Organizatorzy

Pod patronatem Starosty Strzeleckiego

Impreza kulturalna została zorgani-
zowana dla dzieci i młodzieży niepełno-
sprawnej, zrzeszonej w Stowarzyszeniu 
Rodzin i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej „Ognik.” Impreza zo-
stała objęta patronatem Starosty Strzele-
ckiego.

Zabawa „Mikołajki 2016” odbyła się 
04.12.2016 r. w Strzeleckiej Spółdzielni 
Socjalnej przy ulicy Wyszyńskiego. W 
imprezie uczestniczyło 50 osób niepełno-
sprawnych wraz z ich rodzinami.

Zabawa rozpoczęła się o godzinie 
15.00 ofi cjalnym przywitaniem gości 
przez Prezes Stowarzyszenia Ognik Danu-
tę Szpyrkę. Zabawę poprowadził wynajęty 
wodzirej. Podopieczni naszego Stowa-
rzyszenia i ich rodzinny uczestniczyły w 
różnych zabawach, konkursach i wystę-
pach indywidualnych dostosowanych do 
ich rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 
W trakcie zabawy przybył Mikołaj, który 

rozdał osobom niepełnosprawnym paczki 
mikołajkowe. Dla uczestników był rów-
nież przewidziany słodki poczęstunek. 
Podczas przygotowań imprezy i w trakcie 
jej trwania wspierali nas wolontariusze  z 
jednego z gimnazjów w Strzelcach Opol-
skich. Był to istotny element integracji 
społecznej osób niepełnosprawnych i peł-
nosprawnych w naszym mieście.

Impreza kulturalna „Mikołajki” stała 
się tradycją w naszym Stowarzyszeniu. 
Dla wielu była to jedyna okazja w roku 
aby spotkać się z rówieśnikami i choć 
na chwilę zapomnieć o swojej niepełno-
sprawności. Była to świetna okazja do 
przeciwdziałania wykluczeniu społeczne-
mu osób niepełnosprawnych. Radośnie 
spędzone chwile wraz z rówieśnikami 
i wspólna zabawa sprawiają, iż każdy 
podopieczny z niecierpliwością czeka na 
kolejną imprezę mikołajkową i chętnie w 
niej uczestniczy. 

Mikołajki 2016
Już po raz XIX zorganizowaliśmy 4 

grudnia dla naszych członków Mikołaj-
kowy Turniej Karate, w którym rywalizo-
wało 83 zawodników w wieku od 5 do 14 
lat z miejscowości Dobrodzień, Ozimek, 
Strzelce Opolskie i Zawadzkie. Rozegra-
no 22 konkurencje w tym 8 konkurencji 
kata, 8 konkurencji sprawnościowych i 6 
konkurencji kumite na fantomach. Spor-
towa rywalizacja trwała 2 godziny, po 
czym nastąpiła część ofi cjalna. Serdecznie 
przywitano wszystkich zebranych, a swoją 
obecnością turniej zaszczycili m.in.: Bur-
mistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski, 
Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik, jej 

zastępca Marek 
Witek i Dyrek-
tor DOKiS w 
Dobrodzieniu 
Agnieszka Hur-
nik, Członek 
Zarządu Powia-
tu Strzeleckiego 
Kazimierz Ku-
bal. 

Po przywi-
taniu zaproszo-
nych gości i pre-
zentacji sekcji 
Sabina Sworeń, 
członek zarządu 
przedstawiła sprawozdanie z działalności 
klubu w roku 2016. Po czym głos zabrał 
Burmistrz Zawadzkiego, a następnie Ka-
zimierz Kubal, który w imieniu Starosty 
Strzeleckiego wręczył puchar najmłod-
szemu uczestnikowi, a został nim 5-letni 
Gabriel Konieczko. 

W dalszej części za wywalczenie 
przez Wiktorię Grejner 3 medali (2 złote 
i 1 brązowy) podczas Mistrzostw Euro-
py Karate Shotokan, które odbyły się w 
terminie 25-27.11.2016 roku w Grecji 
,wręczono jej  nagrody specjalne, które 
ufundowali Łukasz Kalinowski i Firma 
ORLAND. Następnie odbyła się dekora-
cja  najlepszych zawodników w poszcze-
gólnych konkurencjach, na których cze-
kały nagrody w postaci pucharów, medali, 
dyplomów i książek. „Święty Mikołaj”, 
który przybył na tą uroczystość docenił 

trud wszystkich uczestników i wręczył 
im słodkie upominki. Serdeczności za 
wsparcie i pomoc organizacyjną kieruje-
my do wszystkich naszych sponsorów: 
Gminy Zawadzkie i GOSiT Zawadzkie, 
Spółki „Technodrew” Polska,  Active 
Plus,  Restauracji Zielona Oberża, Banku 
Spółdzielczego w Zawadzkiem, Drukar-
ni Sil-Veg-Druk, Firmy E-POPŁAWSKI, 
Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK, Fir-
my Bruk-Term,  Firmy RING, Firmy OR-
LAND,  Spółki Kolb, doktor Mirosławy 
Zajdel, Mariusza Łapota i Banku Zachod-
niego w Zawadzkiem. Również bardzo 
serdeczne i gorąco dziękujemy starszym 
członkom, trenerom i rodzicom, którzy 
przyczynili się do sprawnego przeprowa-
dzenia zawodów oraz  instytucjom, fi r-
mom i osobom fi zycznym, którzy współ-
pracowali z klubem w roku 2016. 

Mikołajkowy Turniej Karate 
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Pomagać można na różne sposoby

Uczniowie Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Zawadzkiem 
uczestniczą w programie ARS. To 
profilaktyczny program w zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniu od 
alkoholu, tytoniu i innych środków 
psychoaktywnych. Jest on realizowa-
ny w ramach Szwajcarsko - Polskie-
go Programu Współpracy od 2014. 
Obejmuje szereg działań mających 
za zadanie kształtowanie prozdro-
wotnych postaw i zachowań młodych 
ludzi, co może wpłynąć korzystnie na 
zdrowie i jakość życia przyszłych ro-
dziców i ich potomstwa.

Zajęcia mają na celu wyposaże-
nie uczestników w wiedzę oraz umie-
jętności zmniejszające ryzyko utraty 
zdrowia i życia ich samych oraz ich 
przyszłych dzieci. W czasie prowa-
dzonych spotkań zostają wykorzysta-
ne filmy edukacyjne „ Nikotyna- le-
galny narkotyk” , „ Wieczne dzieci”,  
„Marihuana a organizm człowie-
ka”. Tematyka zajęć ma pomagać w 
kształtowaniu stylu życia młodych 
ludzi, a szczególnie kobiet. Dbanie 
o życie i zdrowie jest dbaniem o mi-

ARS, czyli jak dbać o miłość?

łość w wielu jej wymiarach. Wartości 
rodzinne są nadal w naszym kraju 
bardzo wysoko cenione. Rodzina i 
jej stabilność, bezpieczeństwo, różne 
aspekty miłości tworzą, jakże wy-
marzoną przez wielu młodych ludzi, 
przyszłość.

Uświadamianie młodym ludziom 

zagrożeń jakie niosą ze sobą palenie 
tytoniu, picie napojów alkoholo-
wych, używanie dopalaczy czy ma-
rihuany jest  istotnym zadaniem dla 
każdego pedagoga. Może to wpłynąć 
w znaczny sposób na jakość życia 
młodych ludzi, stan ich zdrowia, 
przyszłość...

Z inicjatywy klubu młodzieżo-
wego Activa, działającego w ZSP w 
Zawadzkiem, uczniowie i pracowni-
cy szkoły stali się wolontariuszami 
ogólnopolskiej akcji „Szlachetna 
paczka”. Akcję zainicjowały dwie 
uczennice klasy pierwszej – Paulina 
Hertel i Paulina Wieszołek. Dziew-
czyny mają już pewne doświad-
czenie, bowiem organizowały taką 
zbiórkę jako uczennice Publicznego 
Gimnazjum w Zawadzkiem. Obie 
Pauliny zadbały o to, by informacja 
o potrzebach wybranej na spotkaniu 
Activy rodziny dotarła do wszyst-
kich uczniów i pracowników szkoły. 
W krótkim czasie szkolna biblioteka 
zapełniła się artykułami spożywczy-
mi, kosmetykami, słodyczami, za-
bawkami, ubraniami, proszkami do 
prania. Pojawiła się też kołdra, koce, 
pampersy, przybory szkolne, a nawet 
huśtawka i butla gazowa. Potem na-
stąpiło pakowanie do kartonów, które 

Szlachetna paczka – my też pomogliśmy

w wykonaniu naszych dzielnych dziewczyn i ich licznych pomocników po-
szło bardzo sprawnie. W sobotę, 10 grudnia, dary zostały przekazane do sztabu 
„Szlachetnej paczki”. Cieszymy się, że cała szkolna społeczność wykazała do-
bre serce i zaoferowała konkretną pomoc. Mamy nadzieję, że „nasza” rodzina 
radośnie spędzi Święta Bożego Narodzenia. 

26 listopada w kinoteatrze w Za-
wadzkiem odbyła się Wojewódzka 
Akademia z okazji Dni Honorowego 
Krwiodawstwa PCK. W uroczystości 
wzięli udział licznie zaproszeni go-
ście: Wicemarszałek Województwa 
Opolskiego Roman Kolek, Opolski 
Wicekurator Oświaty Artur Zapała, 
Wicestarosta Strzelecki Janusz Żył-
ka, Burmistrz Zawadzkiego Mariusz 
Stachowski, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Zawadzkiem Stanisław 
Kiełek oraz Dyrektor Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Opolu Iwona Rajca-
-Biernacka.

Podczas akademii zostały wrę-
czone liczne odznaczenia i wyróżnie-
nia dla zasłużonych działaczy PCK 
oraz honorowych dawców krwi. Pa-
miątkowe dyplomy otrzymały rów-
nież Kluby HD PCK z okazji swoich 
jubileuszy. Wsród nich swój jubileusz 
45-lecia istnienia świętował klub za-
wadczański. Gratulacje, podziękowa-
nia i piękny puchar zostały wręczone 
Prezesowi Klubu Tadeuszowi Jaraw-
ce.

Liczni mówcy dziękowali daw-
com za bezcenny dar jakim jest krew, 
za ich wspaniałą życiową postawę. 
Pomiędzy wystąpieniami gości i 
wręczaniem odznaczeń uroczystość 
uświetniały wystąpienia artystów. 
Miłe było to, że wsród nich byli ucz-
niowie i absolwenci naszej szkoły – 
Helena Wajrauch z klasy 3a liceum, 
Klaudia Budner i Szymon Lizurej.

Można oddać krew

Bardzo miłym zaskoczeniem było 
wywołanie na scenę dyrektora szkoły 
Zdzisława Żuchowskiego oraz Opie-
kuna SK PCK Annęym działaczom 
SK PCK w ZSP w Zawadzkiem w po-
przednich latach oraz obecnym, a w 
ostatnim roku szkolnym szczególnie 
Kamili Borek i Maksymilianowi Poli-
sowi z klasy 2a, Martinowi Ibromowi 
z klasy 3 technikum i absolwentkom 
Patrycji Dudarewicz i Patrycji Wil-
czek.

Bardzo serdecznie dziękujemy za 
zaproszenie na uroczystość i liczymy 
na kolejne lata owocnej współpracy.

                             

Uczniowie klasy 3T i 3A 
Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Zawadzkiem,  
którzy ukończyli 18 rok życia 
mieli możliwość zapoznania 
się z procedurami oddawania 
krwi. Wypełnili kwestiona-
riusz honorowego krwio-
dawcy RCKiK w Opolu, w 
którym bardzo szczegółowo 
informowali o stanie swoje-
go zdrowia. Lekarz kwali-
fikował osoby, które mogły 
honorowo oddać krew. Gru-
pa uczniów postanowiła tak 
zrobić i dzielnie oddała się 
w ręce pielęgniarek, które 
usadowiły ich na wygodnych 
fotelach. Oddawanie krwi nie 
trwało długo, ale po fakcie 
trzeba było uzupełnić płyny – 
wypić kawę, odebrać porcję kalorii (czekolady) i odebrać potwierdzenie uspra-
wiedliwionej nieobecności w szkole.

 Każda ilość krwi jest na wagę złota, nie można jej wyprodukować, ani 
kupić w sklepie. Dlatego staramy się szerzyć ideę honorowego krwiodawstwa.

Przy Święcie Chleba

Na uczniów CKZiU zawsze można liczyć przy organizacji Święta Chleba czy przy Gali 
Lauri. Nigdy nie zawiodą!
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O świętach Bożego Narodzenia, Wiel-
kanocnych napisano już wiele, wyjaśnia-
jąc ich genezę i obrzędowy przebieg. Jed-
nak również i dziś warto zastanowić się 
nad pytaniem, dlaczego świętujemy i co 
to oznacza dla zwykłego, zabieganego 
współczesnością człowieka. Otóż również 
w przeszłości ludzie dostrzegali uciążli-
wość i monotonię codzienności. Święto 
ze względu na swą niezwykłość odróżnia, 
odcinki czasu, również pory roku. Pamię-
tajmy, że w XIX wieku, a i w XX więk-
szość społeczeństwa prowadziło rolniczy 
tryb życia, utrzymując się z własnych pól. 
Cechą charakterystyczną była sezono-
wość. Momenty przejścia pór roku zazna-
czane były i są świętami. I tak Boże Na-
rodzenie przypada na równonoc (zimowe 
przesilenie). To zjawisko astronomiczne 
nie uszło uwagi dawnym społeczeństwom, 
a wraz z przyjęciem chrześcijaństwa stało 
się również ważnym momentem w koś-
cielnym roku obrzędowym. Stary rok na-
leżało zakończyć z godnością, dlatego też 
święta nazywano Godami. Do uroczysto-
ści należało się przygotować, posprzątać 
obejście i dom, przyszykować produkty do 
jedzenia (często w tym okresie urządzano 
świniobicie), ozdobić dom. Niezwykle 
odświętny był i jest dzień Wigilii – samo 
słowo oznaczało czuwanie, oczekiwanie 
na przyjęcie wyjątkowej chwili Bożego 
Narodzenia. Zatem istniało wiele przykła-
dów magii i wróżb, które należało wyko-
nać w ten dzień. Zabiegi te miały charak-
ter matrymonialny (podobnie jak wróżby 
wykonywane w dzień św. Andrzeja, czy 
św. Katarzyny), ale i agrarny – mający w 
przyszłym roku wegetacyjnym dać obfi-
tość wszelkiego dobra, jak również ważny 
dla zdrowia dla każdego członka rodziny. 
W ten jedyny w roku dzień trzeba było być 
grzecznym, bo: Jakiś w wigilię, takiś przez 
cały rok. Nie można hałasować, bo można 
spłoszyć dusze zmarłych, nie rąbać drzew-
na, bo będzie głowa bolała cały rok, nie 

wbijać gwoździ, by uchronić się od bólu 
zębów. Nie wywieszać upranej bielizny, 
bo mogło to spowodować śmierć. 

Dopiero w Wigilię powinniśmy ubrać 
choinkę. W społeczeństwach wiejskich 
i małomiasteczkowych jest to zwyczaj 
nowy (XX wiek). Dawniej gałązki jedli-
ny zawieszano pod sufitem, ubierając je 
w jabłka – symbol miłości, orzechy – by 
spłynęło na dom bogactwo, niemniej cho-
inka to zielone drzewko, które trafia do 
naszych domów przynosząc życie i siłę 
witalną, która ma nam się udzielić, i nie 
ważne czy jest prawdziwa, czy sztuczna. 
Pod drzewkiem znajdują się prezenty – od 
Dzieciątka, od Gwiazdora – ulubiony mo-
ment, na który z niecierpliwością czekają 
nie tylko dzieci. 

Biesiadę zaczynało się od zauważe-
nia na niebie pierwszej gwiazdki, był to 
dla wszystkich domowników sygnał do 
rozpoczęcia kolacji. Potem następowała 
wspólna modlitwa i składano sobie na-
wzajem życzenia, a w okresie po II wojnie 
światowej zaczęto praktykować zwyczaj 
dzielenia się opłatkiem. Następnie wszy-
scy siadają do kolacji, która składała się 
z obrzędowych, tradycyjnych potraw (w 
zależności od regionów pochodzenia bie-
siadników są one różne), lecz zawsze za-
wierają ziarna (zbóż, maku, fasoli, grochu) 
– jako wróżbę przyszłorocznej obfitości 
płodów, miód – coś co jest najsłodsze, 
grzyby suszone - przypominające pienią-
dze, ale i naszych krewnych, którzy ode-
szli, kompot z suszu, danie z maku – ma-
kówki, kutia, moczki – danie z piernika i 
bakalii, ryby – bo w wigilię jest post. Prze-
ważne w trakcie Wigilii spożywano 12 
potraw, które każdy powinien spróbować. 
Nie należy zapominać o pustym miejscu 
przeznaczonym dla gościa, (w sensie sym-
bolicznym dla dusz naszych ukochanych, 
którzy przybywają w ten wieczór poży-
wić razem z żywymi). Wszystkie potrawy 
znajdowało się na stole przykrytym białym 

W wigilijny wieczór
obrusem, pod którym umieszczano sianko 
– na znak narodzin Pana Jezusa w żłób-
ku. W trakcie wieczerzy wigiljnej mamy 
również do czynienia z przykładami magii 
sympatycznej. Na podstawie wielkości i 
koloru wylosowanie źdźbła siana wróżyło 
się w następnym roku zdrowie i siłę, tak 
potrzebne w pracy. Nikt nie mógł opuś-
cić stołu w trakcie wigilii, bo to ozna-
czałoby śmierć któregoś z domowników. 
Resztki potraw zostawiano na stole, albo 
zanoszono je dla zwierząt. W niektórych 
domach, w rogach izby ustawiano snopy 
nie wyżętego zboża, jako wróżbę przyszłej 
obfitości. Słoma z owych snopów służyła 
do obwijania drzewek owocowych, by w 
przyszłym roku rodziły dużo owoców. 

Po zakończeniu biesiady, udawano się 
o północy na uroczystą mszę św. – Paster-
kę. Jeśli kto nie był na nocnej mszy, szedł 
do kościoła rano. Pierwszy dzień świąt 
Bożego Narodzenia spędzano głównie w 
gronie rodziny. Dawniej w tym dniu śpie-
wano wspólnie kolędy, obecnie zwyczaj 
ten nie jest już tak powszechny. 

Jednym z nadal aktywnie obchodzo-
nych zwyczajów bożonarodzeniowych 
jest kolędowanie, kiedy to chłopcy prze-
brani za pastuszków odwiedzają domy, 
śpiewając kolędy, w zamian dostając drob-
ne datki lub jedzenie.

We współczesnym świecie tradycyj-
ne zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe 
przyjmują formę zabawy, zatracając swój 
pierwotny charakter. Święta coraz częś-
ciej nawiązują do trywialnej plastikowej 
komercji. Prezenty, ozdoby choinkowe to 
produkty wysoce wyspecjalizowanej gałę-
zi przemysłu, który otwiera swoje podwo-
je już w dzień po Wszystkich Świętych. A 
przecież wystarczyłoby wziąć nożyczki, 
papier, trochę orzechów, jabłek i tworzy-
my własny bożonarodzeniowy mikro-
świat.

Izabela Jasińska
Muzeum Śląska Opolskiego

Tradycję betlejki w moim rodzin-
nym domu wprowadziła Mama. Jej 
rodzina nie była zamożna, ale mój 
dziadek (tato Mamy) był malarzem i 
w tym fachu był artystą. I to właśnie 
dzięki niemu w czasach dzieciństwa 
Mamy pojawiła się śląska betlejka. W 
dodatku cała stanowi dzieło jego rąk. 

Zaczął od przygotowania form 
pod gipsowe odlewy, co na pewno 
nie było całkiem proste, bo trzeba 
było zachować wszystkie szczegóły. 
Potem pojawiły się gipsowe figurki - 
aż trzydzieści!  Wreszcie – ich malo-
wanie, z czym zapewne dziadek miał 
najmniej kłopotu. 

Figury są różnej wielkości, naj-
większe - liczące ok. 30 cm – to świę-
ty Józef, Maryja i Trzej Królowie. W 
betlejce są też oczywiście zwierzęta: 
owieczki, cielaczek, pies, a także słoń 
i wielbłąd. I słoń, i wielbłąd, podob-
nie jak Trzej Królowie, pojawiają się 
tam dopiero 6 grudnia, jak nakazuje 
tradycja, i tak samo jak dzieje się to w 
szopkach ustawianych w kościołach.

Cała betlejka ma już ok. 100 lat. 
Moja Mama pamięta, gdy Dziadek w 
Wigilię Bożego Narodzenia układał 
figury na specjalnym przez niego spo-
rządzonym postumencie, wszystko 
„dopieszczał” różnymi szczegółami, 
np. szyszkami, kamieniami, piaskiem 
itp. Nawet Gwiazda Betlejemska mia-
ła światełko! Po śmierci Babci całą 

betlejkę w „spadku” otrzymała moja 
Mama. 

Całość stawiana była albo pod 
choinką, albo w zupełnie innym miej-
scu. I zawsze odbywało się to w usta-
lonej kolejności. Rankiem w Wigilię 
ustawiano szopkę, ale dopiero po wi-
gilijnej wieczerzy mały Jezusek ukła-
dany był pieczołowicie do żłóbka. 

U nas w domu, a właściwie w 
domu mojej mamy, gdzie zawsze 
spędzamy Wigilię, oprócz betlejki za-
wsze stoi choinka, choć nie wszędzie, 
jak słyszałam, tak było, bo pewnie już 
miejsca nie starczało i na choinkę i na 
dużą szopkę, która nie mieściła się 
pod gałęziami drzewka. 

Po tym, gdy na świecie pojawił 
się mój syn i podrósł już trochę – na-
sza betlejka znów „ożyła”. Ostatnio 
były w niej misie a nawet autko, a 
owieczki często spacerują po całym 
pokoju. Taki element Świąt Bożego 
Narodzenia jest wspaniały, gdy są 
małe dzieci wtedy siadają na babci-
nych kolanach i wysłuchują opowie-
ści narodzeniu Chrystusa.

Mam nadzieję, że kiedyś sama 
otrzymam w „spadku” całą betlejkę 
i w moim domu też będzie stanowiła 
nieodłączny element Świąt Bożego 
Narodzenia. 

Przyznam, że w innych domach 
nie spotkałam się z tak dużą betlejką i 
z tak bogatą dekoracją.

Szopka w domu? 
Koniecznie!

Dawniej w wielu śląskich domach ustawiano betlejki – domowe 
szopki, ze wszystkim postaciami i zwierzątkami, które, zgodnie z tra-
dycją, pojawiały się przy żłóbku. Ale była to dość kosztowna inwesty-
cja. Na tyle, że figury kompletowano przez lata, a zbiór zaczynano od 
Świętej Rodziny. Przed następnymi świętami w betlejce pojawiały się 
kolejne figury, wykonane z gipsu lub drewna.

Dziś betlejki ustawiane są w domach znacznie rzadziej, ale tradycja 
ciągle trwa.

Tak jest w domu Aleksandry Labus-Gałuszki, przewodniczącej 
Komisji Budżetu Rady Powiatu Strzeleckiego.

W dniach 8 do 10.12.2016r. młodzież 
klasy III technikum żywienia i usług ga-
stronomicznych Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Strzel-
cach Opolskich uczestniczyła w Ogól-
nopolskim Konkursie Gastronomicznym 
„Gwiazdka 2016” w Wyższej Szkole Ho-
telarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Ucz-
niowie prezentowali świąteczny wystrój 
domu śląskiego oraz potrawy wigilijne na-
szego regionu. W pierwszym dniu konkur-
su przygotowali imitację pokoju z  domów 
naszych babć wraz ze stołem wigilijnym i 
naturalną, pachnącą choinką, udekorowa-
ną pierniczkami własnej roboty. W drugi 
dzień trzech przedstawicieli drużyny goto-
wało tradycyjne,  śląskie potrawy wigilij-
ne: makówki, makowiec, smażona ryba w 
cieście piwnym, rolmopsy inaczej, „pijany 
sledź, kulki rybne w galarecie. Uczniowie:  
Agnieszka Adamiec, Michał Goczoł, Ka-
rol Koprek, Emilia Kucharczyk, Sandra 
Smuda, Magdalena Stobierska, pod opieką 
nauczyciela gastronomii Małgorzaty Taci-
ca, wystąpili ze swoimi umiejętnościami 
kulinarnymi i dekoratorskimi, promując 

„Gwiazdka 2016” Poznań

szkołę i środowisko lokalne – Śląsk. Ich 
wysiłki zostały docenione i otrzymali II 
miejsce za przygotowanie wystroju izby 
śląskiej i wykonanie potraw regionalnych 

na kolację wigilijną. Udało im się to dzięki 
pomocy finansowej sponsorów z naszego 
regionu. 

Małgorzata Tacica

Mowa oczywiście o tej wyjątkowej 
kiełbasie, która na stołach pojawia się tak 
rzadko. - Co prawda już nie tylko raz w 
roku – mówi Zofia Habasz, wiceprezes 
GS Strzelce Opolskie – bo za namowami 
klientów przygotowujemy ją dwa razy: na 
Boże Narodzenie i na Wielkanoc. Ta kieł-
basa jest wyjątkowa nie tylko dlatego, ze 
w sklepach pojawia się tak rzadko, ale i z 
powodu wyjątkowej receptury, pochodzą-
cej sprzed wielu lat: z dodatkiem mleka (!) 
i cytryny (!). W tym miejscu dodać trzeba, 
że biała kiełbasa na wigilijnych stołach 
to tradycja niemiecka, i w wielu domach 
pojawiała się na terenie naszego powiatu 
jeszcze wtedy, kiedy 24 grudnia obowią-
zywał post. 

Trzymanie się receptury sprzed lat nie 
wystarczy, by kiełbasa była udana: ma-

sarz musi umieć ją zrobić. Tylko dlatego, 
po sparzeniu jej w domu i opieczeniu na 
maśle jest takim delikatesem - dopowiada 
wiceprezes Habasz. 

Nie tylko biała kiełbasa jest w strzele-
ckim GS-ie przygotowywana według sta-
rych sprawdzonych przepisów. Podobnie 
inne, choćby kiełbasa śląska czy szynka 
gotowana z tłuszczykiem (wcześniej leża-
kująca odpowiednio długo w solance) lub 
kiełbasa szynkowa. Wszystkie najlepiej 
sprzedające się wędliny tego producenta 
powstają zgodnie z dawnymi przepisami, 
opartymi jeszcze na tzw. Polskich Nor-
mach. I choć należą one do czasów daw-
no minionych, to rygory miały być ściśle 
przestrzegane: w kiełbasie danego rodza-
ju miała się znaleźć dokładnie określona 
ilość mięsa odpowiedniej klasy (klasa 1 

to mięso chude z szynki, klasa 2 to mięso 
tłuste to łopatka i boczek) i odpowiednia 
ilość przypraw (jakie i ile też określała 
PN). Do śląskiej daje się tylko sól i pieprz, 
ale na pewno nie kolendrę, która pojawia 
się w kiełbasie podsuszanej, a do białej – i 
tylko białej – dodaje się cytrynę i mleko, 
jak wspomniano. 

- Smak robią przyprawy, doświadcze-
nie masarzy, tradycyjne przepisy i oczywi-
ście dobre i zdrowe mięso, a to pochodzi 
wyłącznie od  sprawdzonych hodowców z 
terenu powiatu strzeleckiego – mówi Zofia 
Habasz. - Do wędzenia wędlin używa się 
wyłącznie drewna olchowego. To daje aro-
mat. Liczymy, że i w tym roku nasi klienci 
będą zadowoleni z naszych wyrobów.

(mg)

Na białą wigilijną już czas!
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Dlaczego kiedyś stawiano w kącie pokoju snopy zboża? I dlaczego w tak 
wielu wigilijnych potrawach pojawia się ziarno lub nasiona? 

Wiedzieli Państwo, że luteranie śpiewają te same kolędy i pieśni bożona-
rodzeniowe, co katolicy? Może tylko pieśni mają więcej i częściej je śpiewają.

Tak wiele podobieństw jest w świątecznych zwyczajach... Nie ma wpraw-
dzie pasterki, ale w dniu Wigilii trzeba obowiązkowo iść na specjalne nabo-
żeństwo o godzinie 17.  Jest i dzielenie się opłatkiem – nie wszędzie, to raczej 
wynika z lokalnych czy regionalnych tradycji. Ale przecież opłatek i na Śląsk 
Opolski dotarł późno, po roku 1945, choć i tak nie we wszystkich domach ten 
zwyczaj się przyjął. 

Za to wśród Kresowian zawsze dzieli się opłatkiem posmarowanym mio-
dem. Z Kresów przywieziono też wigilijne potrawy pełne ziaren i zbóż, np. 
kutię. Nawet wróżono z niej. Jeśli tej rzuconej łyżką na sufit zostawało tam dużo  
- zapowiadało to urodzajny rok.

Kolędnicy chodzili też po wschodnich kresach. I to już w dzień Wigilii. W 
tym samym dniu „chodzono za chłopa”. O tym, co to był za zwyczaj i jakie 
potrawy oraz zwyczaje świąteczne i noworoczne przywieźli z sobą na Śląsk ci, 
którzy musieli opuścić swoje rodzinne strony na wschodzie Rzeczypospolitej 
po roku 1945 opowiadał pasjonująco dr 
Krzysztof Kleszcz.

O tym, jak luteranie spędzają świę-
ta Bożego Narodzenia i o tym, jak waż-
ny jest ich pierwszy dzień, koniecznie 
spędzany wyłącznie w rodzinnym gro-
nie mówił podczas naszego wspólnego 
wieczoru ks. Ryszard Pieron, proboszcz 
parafii ewangelicko-augsburskiej w La-
sowicach Małych.

Natomiast o magii świąt i o tym, 
jak próbowano dawniej zapewnić sobie 
szczęście przez cały nadchodzący rok 
opowiadała Izabela Jasińska z Muzeum 

Julia Bem i Ania Bem, Lena Karpiń-

ska, Emilka Waligórska, Weronika 

Wycisło, Julia Czubała, Alicja Wasz-

czuk oraz Tobiasz Nowak i Florian 

Gabor. Bardzo dziękujemy za udział i 

za pomysłowość! Tej wszyscy dorośli 

mogliby Wam pozazdrościć!

Nieferalna  13dok. ze str 1

 Izabela Jasińska Ryszard Pieron

dr Krzysztof Kleszcz

Moja Choinka Malutka
I miejsce Barbara Horoszczak
II miejsce Joanna Cichocka- Czubała
III miejsce Anna Paździor

Zdjęcia większości zgłoszonych na konkurs choinek publikujemy na kolejnych 
stronach dwutygodnika

Wystrzałowy Piernik
I miejsca Sabina Miś
II miejsce Anna Małowska
III miejsce Bronisława Latocha

List do Dzieciątka
I miejsce Barbara Niedworok
II miejsce Jan Kraszewski
III miejsce Bronisława Latocha

Wyniki naszych konkursów

Serdecznie dziękujemy tym, bez których nie moglibyśmy przygotować 
tak wyjątkowego popołudnia i wieczoru. Po pierwsze - Powiatowi Strzele-
ckiemu, co zrozumiałe, bo jest przecież wydawcą naszego dwutygodnika. 
Ale nie spodziewaliśmy się, że spotkamy się z tak ogromną życzliwością 
i pomocą wielu pracowników starostwa, dzięki którym atmosfera okazała 
się wyjątkowa nie tylko za sprawą przedświątecznej 
magii. 
Ogromnie Wam wszystkim dziękujemy!

Podziękowania – szczere i serdeczne nad wyraz – 
kierujemy do naszych sponsorów: Grzegorza Pyki, 
który ufundował nagrodę w postaci zestawu produ-
kowanych w swoim zakładzie wędlin oraz Gmin-
nej Spółdzielni SCH w Strzelcach Opolskich, która 
ufundowała podobny prezent. Zestaw fajerwerków 
podarował nam Sergiusz Zaremba – w sam raz na 
sylwestra! Zestawy słodkości, głównie pierniczków 
ufundowała Ciastkarnia Grabowski.
Dziękujemy także: Drukarni 29 w Strzelcach Opol-
skich, strzeleckiej Galerii Niezapominajka, PKS 
w Strzelcach Opolskich a także anonimowym dar-
czyńcom!

Najmłodsi uczestnicy konkursów

Darczyńcy, którzy chcą pozostać anonimowi, ufundowali nagrody w kategorii 
dzieci i młodzieży dla wszystkich uczestników.

Największy List do Dzieciątka 

przygotowała 5-letnia Emilka

Malowanie bombek było 
największą atrakcją!

28 choinek, 6 pierników i listy do Dzieciątka 
- to wszystko można było oglądać przed rozpoczęciem wieczoru, w jego trakcie i tuż przed wyjściem
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W ostatnią środę (30 listopada 
2016 r.) pięciu uczniów naszej szkoły 
uczestniczyło w etapie finałowym III 
edycji Olimpiady Wiedzy i Wartości 
w Sporcie: Paraolimpiady – Sportow-
cy Niepełnosprawni. To był bardzo 
emocjonujący czas. Rywalizowało ze 
sobą 420 uczniów z ponad 100 szkół 
z całej Polski. Wśród nagrodzonych 
znalazła się uczennica naszej szkoły 
Paulina Pluder. Gratulujemy!

Równie emocjonujące było spot-
kanie z gościem specjalnym Janem 
Melą. Jako trzynastolatek uległ on 
poważnemu wypadkowi w wyniku 
którego stracił rękę i nogę. Dzięki 
wielu ludziom odzyskał wiarę w sie-
bie i sens życia. W 2004 roku jako 
pierwszy nastolatek zdobył oba bie-
guny Polarne.

A tak o spotkaniu z Jankiem 
mówią uczestnicy, uczniowie naszej 
szkoły:

„Jan Mela to dla mnie niesamo-
wity człowiek. Pomimo amputacji ręki 
i nogi zdobył oba bieguny.  Dzieląc 
się swoimi przeżyciami zwrócił uwa-
gę, że dużą rolę w odnalezieniu się po 
wypadku odegrał w jego życiu Bóg. W 
tym co mówił znalazłem wiele wska-
zówek dla swojego życia. Na przykład 
to że słowo niepełnosprawny nie jest 
właściwym określeniem dla takich lu-
dzi jak Jan. On udowodnił, że bywają 
bardziej sprawni niż ludzie zdrowi, a 
jednocześnie silni wewnętrznie”. 

(Adam Trojok)

„Jan Mela – zdobywca biegu-
nów opowiedział nam o swoim życiu, 
trudnościach jakie wiążą się z niepeł-
nosprawnością, jego początkowych 
słabościach i o tym, że obecnie jest 

W dniu 30 listopada odbyło się 
uroczyste podsumowanie IV Woje-
wódzkiego Konkursu Plastycznego 
pt. „Las wokół nas”, którego organiza-
torem był Specjalny Ośrodek Szkolno 
– Wychowawczy w Kluczborku. Ce-
lem konkursu było rozbudzenie wraż-
liwości na piękno i bogactwo naszych 
lasów, promowanie ochrony przyrody 
w lasach, przedstawienie w pracach 
lasu jako naturalnego siedliska byto-
wania  różnych organizmów, a także 
miejsca odpoczynku i rekreacji czło-
wieka żyjącego w zgodzie z naturą, 
a przede wszystkim rozwijanie moż-

bardzo szczęśliwym człowiekiem. Jako osoba mająca doświadczenie wypadku 
i na nowo poszukująca sensu życia, założył fundację <Poza horyzonty> przez 
którą pomaga osobom po amputacjach. Podczas prelekcji Jaś stworzył bardzo 
miłą atmosferę – opowiadając o swoim życiu ciągle się uśmiechał, a w każdej 
historii znajdował coś zabawnego. Odebrałam Go jako osobę, która pomimo 
trudnych doświadczeń maksymalnie korzysta z życia, cieszy się nim, a przy 
okazji pomaga innym. Spotkanie z takim człowiekiem było dla mnie nagrodą i 
inspiracją”. 

(Paulina Pluder)

„Spotkanie z Jaśkiem Melą bardzo mi się podobało. Jego świadectwo skła-
nia do przemyśleń i refleksji nad swoim życiem. Imponuje mi ta postać, ponie-
waż mimo niepełnosprawności jest w pełni sprawny. Dawno nie widziałem  tak 
pozytywnie nastawionego do życia człowieka niepełnosprawnego”. 

(Martin Ibrom)

„Spotkanie z Janem Melą było dla mnie bardzo wartościowym przeżyciem. 
Jest to wspaniały człowiek i podziwiam Go za jego siłę, i to co udało Mu się 
osiągnąć pomimo przeciwności losu. Bardzo wiele wyniosłam z tego spotkania, 
zmieniło to też moje myślenie na temat osób niepełnosprawnych”. 

(Natalia Jelonek)

„Prelekcja Jana Meli bardzo mi się podobała. Sposób w jaki opowiadał 
sprawił, że wszyscy na sali słuchali go z zaciekawieniem. Jego interesujące, 
a także zabawne wspomnienia wprowadziły miłą atmosferę. Dzięki temu mo-
gliśmy swobodnie z nim porozmawiać oraz zadać pytania o rzeczy, które nas 
interesowały”. 

(Kamila Borek)

Sukcesy plastyczne uczniów 
ZSP w Kadłubie

liwości twórczych oraz umiejętności 
wypowiadania się poprzez działanie 
plastyczne.  

Wśród laureatów znaleźli się nasi 
uczniowie: Adrian Bryczkowski, któ-
ry otrzymał wyróżnienie, a pracował 
na swój sukces z wychowawcą panią 
Iwoną Mielcarz.

III miejsce otrzymał Marcin Król, 
który stworzył swoją pracę podczas 
kółka plastycznego prowadzonego 
przez panią Barbarę Macygon.

Składamy gratulacje i życzymy  
kolejnych sukcesów.

Paulina Pluder - wśród nagrodzonych Opolski Hipokrates wybrany
Czytelnicy NTO wybrali najlepszych lekarzy i najlepsze szpitale roku 2016. 

Miło nam poinformować że, Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w 
Strzelcach Opolskich wśród 19 zgłoszonych szpitali zajął IV miejsce!. 

Dr n. med. Jarosław Mijas, pracujący w tej placówce zajął II miejsce wśród 
pediatrów. Ewa Kasprzyk-Michali, strzelecki okulista, zajęła I miejsce wśród 
okulistów, a Dariusz Parkitny III miejsce wśród stomatologów w województwie 
opolskim.

O miejscach zajętych przez „naszych” lekarzy w województwie juz pisali-
śmy w listopadzie br. Dodajmy, że drugie miejsce w województwie Kardiolog 
Roku zajął dr. n. med. Michał Ploch, który wprawdzie nie praktykuje w naszym 
powiecie, ale mieszka w Staniszczach.

I miejsce w powiecie strzeleckim zajęli:
Lekarz Rodzinny Roku - Elżbieta Kulisa, Kolonowskie
Pediatra Roku - dr n. med. Jarosław Mijas
Stomatolog Roku - Dariusz Parkitny
Pielęgniarka/Położna Roku - Agnieszka Kawałko
Farmaceuta Roku - Agnieszka Urbanowicz
Przechodnia/Gabinet Roku - Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. 

Piotr Faryan, Strzelce Opolskie

  Uczniowie z klasy I i II Tg za-
prosili w poniedziałek 12-12-2016 
nauczycieli i swoich kolegów z 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelcach Opol-
skich na konkursową wystawę pod 
tytułem „ Świąteczne choinki z pie-
karnika”. 

Piernikowe choinki udekoro-
wane kolorowymi lukrami pięknie 
prezentowały się na odświętnie ude-
korowanych stołach. Szczególne za-
interesowanie wśród zwiedzających 
wystawę, wzbudzała wysoka choin-
ka, wykonana z kulek ciasta ptysio-
wego i opleciona złotą nicią karmelu. 

Na wystawie nie brakowało rów-
nież bardzo starannie dekorowanych 
pierników i różnych świątecznych 
ciasteczek. 

W konkursie brało udział dwana-
ście dwuosobowych zespołów. 

I miejsce zajęły uczennice klasy 
II Tg Wiktoria Żaczek i Hanna Wła-
dyka

II miejsce Anna Lipok i Agniesz-
ka Kruppa z klasy I Tg a trzecie miej-
sce Ewelina i Karolina Socha z klasy 
II Tg.

Laureaci konkursu otrzymali z 
rąk Pani Dyrektor pamiątkowe dyplo-
my oraz nagrody, a wszyscy uczestni-
cy słodkie upominki.

Przygotowanie prac konkurso-
wych wymagało wiele przemyśleń, 
czasu i pracy lecz najważniejsze były 
chęci, za które wszystkim należą się 
podziękowania.

Organizator konkursu 
-  Krystian Grondes

Świąteczne choinki 
z piekarnika

Podczas Gali Opolski Hipokrates - Stomatolog Roku Dariusz Parkitny z wice-
starostą Januszem Żyłką
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Dnia 29 listopada odbył się kolejny finał Konkursu „Kartek Świątecznych – Bożonaro-
dzeniowych Dzieci Specjalnej Troski – Kadłub 2016”, którego organizatorem jest Zespół 
Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie. Głównym celem konkursu jest prezentacja i po-
pularyzacja artystycznej twórczości młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu 
umiarkowanym i znacznym. Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym przy-
gotowanym przez uczniów szkoły pod kierunkiem Lidii Choroba i Agnieszki Sepioło. 
Zaproszenie przyjęli i swoja obecnością uświetnili finał konkursu p. Waldemar Gaida - 
Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego i p. Ewa Pinkawa - Naczelnik Wydziału EKT. 

W konkursie wzięli udział uczniowie z następujących placówek oświatowych: 
Zespołu Szkół Specjalnych przy SOSW w Głubczycach, Zespołu Szkół Specjalnych w 
Brzegu, Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wycho-
wawczego w Głogówku, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kluczborku
Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowaw-
czego w Grodkowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Prudniku, Ze-
społu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu, Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w 
Kadłubie,
z których nadesłano 134 kartki, wykonane różnymi technikami plastycznymi m.in.: 
wyszywanie, wydzieranie, stemplowanie, rysowanie, malowanie, modelowanie, wy-
cinanie, z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi i materiałów.

Konkurs kartek świątecznych w Kadłubie

Za udział w konkursie wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. Nagrody i dyplomy zostały ufundowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 
Powiatowy w Strzelcach Opolskich i Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie.

Szkoła podstawowa
I miejsce – Marysia Wnętrzak - SOSW w Głubczycach
II miejsce – Klaudia Korpal - SOSW w Grodkowie
III miejsce –  Martyna Marcinek - SOSW w Głubczycach 
Wyróżnienie  
1. Natalia Korzeniec - ZSS przy DPS w Kadłubie
2. Karolina Adasik - ZSS w Brzegu
3.Kacper Cichosz -  ZPS w Praszce
4. Agnieszka Szymczyk - ZSS w Opolu
5. Adrian Bryczkowski - ZSS przy DPS w Kadłubie
6. Vanessa Strzys - ZSS w Opolu
7. Mikołaj Karpiuk - ZPS w Praszce
8. Kamil Sala - ZSS przy DPS w Kadłubie
9. Krzysztof Popczyk - ZPS w Praszce
10. Melania Niesler - ZPE w Dobrodzieniu
11. Paulina Żurawska - SOSW w Głubczycach
12. Paweł Siwak - ZSS w Brzegu

Wśród uczestników wyłoniono 9 nagród głównych i 30 wyróżnień, które przyznano w poszczególnych etapach edukacyjnych:

Gimnazjum 
I miejsce – Kamil Mochnik - ZSS przy DPS w Kadłubie
II miejsce – Aleksandra Pawlik - SOSW w Kluczborku
III miejsce – Rafał Szlotawa - SOSW w Głogówku
Wyróżnienie 
1. Wiktoria Lorek - SOSW w Prudniku
2. Renata Czach - ZSS przy DPS w Kadłubie
3. Michael Sawoń - ZSS przy DPS w Kadłubie
4. Krzysztof Wieczorek - ZSS w Opolu
5. Maciej Gamura - ZSS w Opolu
6. Marzena Polis - ZPS w Praszce
7. Angelika Rawska - ZSS przy DPS w Kadłubie
8. Iwona Rusz - SOSW w Kluczborku
9.  Natalia Cieślik - SOSW w Głogówku

Szkoła ponadgimnazjalna
I miejsce – Ditmar Werner - ZSS przy DPS w Kadłubie
II miejsce – Jacek Kardas - SOSW w Kluczborku
III miejsce – Jan Marcinek - ZSS przy DPS w Kadłubie
Wyróżnienie:
1. Michał Samborski - SOSW w Prudniku
2.  Wioletta Jończyk - ZSS w Opolu
3. Paweł Sadzik - SOSW w Prudniku
4. Arian Smoliński - ZSS przy DPS w Kadłubie
5. Aleksandra Fergisz - SOSW w Głubczycach
6. Michał Rykowski - ZSS przy DPS w Kadłubie
7. Mateusz Piszczałka - ZSS przy DPS w Kadłubie
8. Sara Bołdyzer - SOSW w Prudniku
9. Michał Szewczuk - SOSW w Prudniku

Po uroczystym wręczeniu nagród, wyróżnień i dyplomów wszyscy  mogli skosztować wspaniałych słodkości – pierników, przygotowanych przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie na pozalekcyjnych 
zajęciach kulinarnych prowadzonych przez p. Monikę Szendzielorz - Nowakowską. Serdecznie dziękuję moim koleżankom i kolegom za pomoc w przygotowaniu i uświetnieniu tej uroczystości . Wszystkie prace można zobaczyć 
podczas odwiedzin w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, gdzie zorganizowana jest pokonkursowa wystawa. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest p. Iwona Mielcarz.

opiekuńczych, wspomagających, zapew-
nia opiekę lekarską, pielęgniarską, reha-
bilitacyjną na poziomie obowiązujących 
świadczeń. Obecnie w w/w placówkach 
przebywa 238 osób. DPS w Kadłubie 
przeznaczony jest dla niepełnosprawnych 
intelektualnie osób płci męskiej. W domu 
tym stworzono warunki, które dają opty-
malne możliwości rozwoju osobowości, 
zabezpieczenia potrzeb życiowych oraz 
integracji społecznej. DPS w Zawadzkiem 
świadczy usługi opiekuńcze, bytowe, 
wspomagające oraz edukacyjne. Podczas 
posiedzenia Komisji Edukacji dyrektor 
Jolanta Osuch szczegółowo przedstawiła 
sposób funkcjonowania swoich placó-
wek. W ostatnich latach wydatki bieżące 
finansowane ze środków dotacji celowych 
z budżetu  państwa oraz dochodów włas-
nych z budżetu powiatu utrzymują się na 
stałym poziomie. Koszt utrzymania jed-
nego mieszkańca jest wysoki, oscyluje w 
granicach 2.900 zł. Komisja stwierdziła, 
iż wszystkie DPS zarządzane są w prawid-
łowy sposób, w międzyczasie przeprowa-
dzono remonty doprowadzając warunki 
życia mieszkańców do wysokiego stan-
dardu. Przeprowadzane remonty poprawi-
ły znacznie wygląd i estetykę , ale także 
ułatwiły mieszkańcom funkcjonowanie 
w życiu codziennym. Zatrudniony perso-
nel we wszystkich placówkach zapewnia 
kompleks usług dla swoich mieszkańców, 
zgodnie z przyjętym statutem i standarda-
mi. Placówki pozyskują w miarę możli-
wości środki finansowe z różnych źródeł 
na wykonywanie remontów bieżących 
oraz zakup sprzętu niezbędnego do pra-
widłowego funkcjonowania. Duży wkład 
w codzienne funkcjonowanie DPS mają 
wolontariusze, którzy wykonują wiele 

prac użytecznych na rzecz mieszkańców . 
Komisja zwróciła także uwagę na proble-
my z jakimi borykają się DPS-y. Miedzy 
innymi, zaczyna pojawiać się problem 
braku pielęgniarek, które często rezygnują 
z pracy wybierając pracę za wyższe wy-
nagrodzenie w innych miejscach. Za kil-
ka lat może okazać się, iż pojawi się brak 
osób do wykonywania zawodu opiekuna 
w DPS. Innym problemem, który zaczy-
na się pojawiać to konkurencja- powsta-
wanie nowych prywatnych domów dla 
seniora, oraz tańszych form opieki nad 
osobami starszymi i niepełnosprawnymi 
wprowadzonych przez Gminę i Miejskie 
Ośrodki Pomocy Społecznej. Członkowie 
Komisji Edukacji bardzo wysoko oceniają 
pracę dyrektorów DPS oraz wszystkich 
pracowników w/w jednostek. Proszę o 
przekazanie im ogromnych słów uznania 
za całokształt pracy, ogromne zaangażo-
wanie i wzorowe wypełnianie swojej mi-
sji. Życzymy im spokojnych i zdrowych 
Świąt. Komisja Edukacji pozytywnie 
ocenia informację o działalności DPS pro-
wadzonych przez Powiat Strzelecki oraz 
instytucje kościelne.

Radny J. Bogusz: - Z przedstawione-
go przez dyrektor Osuch materiału wyni-
ka, że w 2016 roku na rzecz DPS przepra-
cowano prawie 15.600 godzin, co daje w 
sumie ponad 1900 dni: pracowały osoby 
osadzone w zakładzie karnym, stażyści, 
pracownicy OPS. Skazani, którzy przepra-
cowali tyle dniówek, wykonywali prace 
dodatkowe na rzecz DPS, m.in. wyprowa-
dzanie na spacery. Prace te bez tych osób 
wymagałyby dodatkowych nakładów sił 
i środków ze strony DPS. Chciałem wró-
cić do moich stałych pytań, korzystając z 
obecności pani dyrektor. Czy nadal Pani 

uważa, że trzy posiłki dziennie są właś-
ciwe i wystarczające dla podopiecznych 
i mieszkańców DPS? Jaka jest przerwa 
czasowa między tymi posiłkami? Czy po 
upływie trzech lat od zakazu wydawa-
nia odpłatnych posiłków dla samotnych 
mieszkańców Szymiszowa podejmowała 
pani próby uregulowania tego tematu, czy 
może zmieniły się zapisy prawa umożli-
wiające prowadzenie takiej działalności? 
Prosi się o zabezpieczenie środków, o 
których wspominał też Przewodniczący 
Komisji Edukacji na funkcjonowanie DPS 
w tym dochodów pochodzących z odpłat-
ności za pobyt tj. 2990 zł, dąży Pani wszel-
kimi swoimi sposobami do „zapewnienia 
obsady w 100%”. Pytanie dotyczy DPS w 
Szymiszowie - ile osób mieszka w poko-
jach wieloosobowych? Jaki metraż przy-
pada na jedną osobę? Czy DPS w Szymi-
szowie został podłączony do kanalizacji 
sanitarnej, która była wykonywana przez 
Gminę Strzelce Opolskie? Na zakończenie 
chciałbym podziękować Pani Dyrektor za 
zaangażowanie na rzecz społeczności lo-
kalnej.

Dyrektor J. Osuch: - Osoby osa-
dzone wykonują pracę dodatkową, dzięki 
czemu mamy oszczędności - nie musimy 
żadnych firm zewnętrznych zatrudniać 
do malowania pokojów, do grabienia li-
ści, itp. Nie wyręczają pracowników z 
codziennej pracy przy naszych miesz-
kańcach. Nie wyobrażam sobie sytuacji, 
aby osoba skazana kąpała mieszkańca, 
karmiła, czy uczestniczyła w pielęgnacji. 
Jeżeli chodzi o wydawanie posiłków, to od 
godziny 8.00 do 10.00 śniadanie, od 12.00 
do 14.00 – obiad, od 18.00-20.00 kolacja. 
Każdy mieszkaniec może sobie wybrać 
sam w jakiej porze będzie korzystał z po-

siłków. Nie ukrywam, że nasi mieszkańcy 
o godzinie 12.00 wszyscy są przed salą 
obiadową, dlatego, że nie korzystają z tej 
możliwości, że mogą sobie zjeść w okre-
sie dwóch godzin, tylko wszyscy o godz. 
12.00 są pod stołówką. Zawsze jakiś pod-
wieczorek, czy jakiś jogurt. Nie jest to za-
pisane obligatoryjnie. Każdy mieszkaniec 
może skorzystać z dodatkowego posiłku 
jeżeli jest głodny. Z obiadu zostają zupy, 
czy drugie dania. Tego też nie wyrzuca-
my. Zawsze czekamy do 19.00, gdyby się 
komuś przypomniało, że chciałby jeszcze 
zupy, to nadal serwujemy te dania. W tym 
roku przeszliśmy trzy kontrole sanitarne. 
Jedna dotyczyła pionu żywienia i została 
oceniona bardzo wysoko. Produkty były 
wszystkie świeże, pyszne, było wysokiej 
jakości. Wywiady kontrolujących z na-
szymi mieszkańcami potwierdziły to. Stan 
dzisiejszy wystarczy naszym mieszkań-
com. W Szymiszowie są pokoje od jedno-
osobowego do czteroosobowego. Zgodnie 
ze standardami w pokoju wieloosobowym 
jest 6 m2, w pokoju jednoosobowym 9 m2. 
Także standardy są zachowane i nie ma za-
gęszczenia, chyba że zdarzy się jakaś na-
gła sytuacja. Od stycznia 2017 będziemy 
korzystać formalnie z kanalizacji sanitar-
nej. Współpraca ze społecznością lokalną 
układa się bardzo dobrze.

Przedstawioną informację przez dy-
rektorów DPS-ów przyjęto jednogłośnie, 
podobnie jak uchwałę w sprawie przyjęcia 
„Programu Ochrony Środowiska dla Po-
wiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 z 
perspektywą na lata 2021-2024”. 

Radny A. Wróbel zapytał, czy taki 
program ochrony środowiska jest w ogóle 
pomocny komuś, czy jest tylko robiony po 
to, aby był i przez Radę zatwierdzony? Co 

z tego wynika, tak praktycznie, tak dla nas, 
dla mieszkańców, dla władzy. Czy to nie 
jest bez sensu robienie programu tylko dla 
programu?  

J. Górniak: - Ten program ochrony 
środowiska jest niezbędny choćby w sytu-
acji, gdy samorząd powiatowy  staracie się 
o fundusze unijne.

Uchwała została podjęta w zapropo-
nowanym brzmieniu.

Jednogłośnie przyjęto również 
uchwały w sprawach:
-  emisji obligacji komunalnych Powia-

tu Strzeleckiego oraz określenia zasad 
ich zbywania, nabywania i wykupu 

-  dopuszczenia zapłaty podatków sta-
nowiących dochody budżetu Powiatu 
Strzeleckiego kartą płatniczą 

-  trybu udzielania dotacji, oraz trybu i 
zakresu kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystywania, dla nie-
publicznych szkół i placówek oświa-
towych prowadzonych na terenie 
powiatu strzeleckiego przez inne niż 
Powiat Strzelecki organy prowadzące

- zmiany wieloletniej prognozy finan-
sowej Powiatu Strzeleckiego na lata 
2016-2019

- zmiany budżetu i zmian w budżecie 
Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
Pod koniec obrad radny J. Bogusz 

zauważył, że w związku ze zbliżającą 
się zimą należałoby uzupełnić ubytki w 
nawierzchni dróg. Opowiedział mu wice-
starosta Janusz Żyłka: - Do 28 grudnia za-
kończy się realizacja 26 odcinków remon-
towanych dróg powiatowych przy użyciu 
mieszanki mineralno-bitumicznej, to są 
ostatnie remonty w tym roku.

oprac. mg
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Jesteś właścicielem domu? 
Koniecznie przeczytaj

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opol-
skich  odwiedzili wiodącą na europejskim rynku ładunków cało- pojazdowych firmę 
transportową LKW WALTER. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie się z funkcjo-
nowaniem firmy, poznania jej struktury, warunków pracy i kryteriów według których, 
firma chętnie zatrudnia młodych i ambitnych ludzi do pracy. Wizyta firmie była także  
zaproszeniem uczniów do dalszej współpracy w przyszłości, już po zakończeniu kształ-
cenia. W trakcie tej wizyty można było odbyć wstępną rozmowę kwalifikacyjną do odby-
cia praktyki / stażu zawodowego jeszcze  w czasie trwania nauki. Niejednokrotnie ucz-
niowie CKZiU  po zakończeniu nauki otrzymują szanse na rozpoczęcie pracy  właśnie  
w firmie LKW Walter.

Uczniowie CKZiU w Austrii

Uzupełnieniem wyjazdu było  zwiedzanie miasta Wiednia. Przejazd słynną ulicą 
„RING” , przejście do kompleksu mieszkalnego  Friedensreicha Hundertwassera, oraz spacer  
w  centrum traktem cesarskim  Hoffburg , zwiedzenie katedry Św. Szczepana, parlamentu 
, ratusza i opery ,wizyta w muzeum historii naturalnej oraz pobyt  na Wiedeńskim Jarmar-
ku Świątecznym  należało do kolejnych   atrakcji tego wyjazdu. 

 Uczestnicy wrócili do domów w świetnych humorach z niezapomnianymi przeżyciami 
oraz chęcią powrotu do Wiednia nie tylko w celach turystycznych ale może  i w przyszłości  
w celach zawodowych.

W ramach ogólnopolskiej kampanii, której celem jest wzmocnienie świadomości 
społecznej na temat przyczyn i skutków powstania pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla,  
kierownictwo i strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach 
Opolskich apelują do mieszkańców naszego powiatu: sprawcie swoim bliskim w prezen-
cie urządzenie, które może uratować im życie, tj.: 
• czujnik tlenku węgla - urządzenie służące do wczesnego wykrywania obecności 

czadu,  akustycznie i optycznie sygnalizujące wykrycie tlenku węgla, zanim stężenie 
stanie się niebezpieczne dla ludzi,

• czujnik dymu - urządzenie do wczesnego wykrywania pożaru poprzez wykrycie 
obecności dymu, akustycznie i optycznie sygnalizujące wykrycie dymu.
Jeżeli do wnętrza czujnika wniknie dym bądź tlenek węgla, natychmiast uruchomi 

się głośny alarm dźwiękowy oraz alarm optyczny. Urządzenie, mimo że nie zapobiegnie 
powstaniu pożaru, skutecznie może zaalarmować Ciebie i Twoich najbliższych o powsta-
łym pożarze, co umożliwi szybkie opuszczenie zagrożonego mieszkania lub domu. Ma to 
istotne znaczenie zwłaszcza w porze nocnej, kiedy wszyscy śpią.

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i 
bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w 
nim rozprzestrzenia. Poprzez swoje właściwości fizyko-chemiczne nazywany jest cichym 
zabójcą. 

 Jako gaz niewyczuwalny przez zmysły człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozba-
wiony smaku), blokuje dostęp tlenu do organizmu – zajmuje jego miejsce w czerwonych 
ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć 
przez uduszenie. Nie można więc bagatelizować takich objawów jak: duszności, ból i 
zawroty głowy, nudności, wymioty, oszołomienia, osłabienia, przyśpieszenia czynności 
serca i oddychania, ponieważ mogą być sygnałem, zatrucia czadem. W takiej sytuacji na-
tychmiast należy przewietrzyć mieszkanie, w którym się znajdujemy, wyjść na zewnątrz, 
zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny, wezwać straż pożarną i zasięgnąć porady le-
karskiej.

Jak się zatem zachować jeżeli wybuchnie pożar i co można zrobić zanim przy-
jedzie straż pożarna ?
• Jak najszybciej powiadomić odpowiednie służby dzwoniąc na nr 998 lub 112,
• wyprowadzić z mieszkania dzieci i osoby niepełnosprawne;
• jeżeli jest na to czas – zabrać ze sobą dokumenty oraz niezbędne lekar-

stwa; 
• dbając o własne bezpieczeństwo 
– spróbować wyłączyć dopływ gazu i ener-
gii elektrycznej oraz usunąć z zasięgu ognia 
materiały palne lub wartościowe rzeczy;
• jeżeli pozostaje taka możliwość 
można zacząć gasić pożar. Należy jednak 
zachować szczególną ostrożność i nie do-
puść do tego, by pożar odciął nam drogę 
ewakuacji,

Pamiętajmy, że warto zadbać o swoje 
bezpieczeństwo i zrobić wszystko co pozo-
staje w naszej mocy, by ochronić swoich bli-
skich. Zakup czujki to stosunkowo niewielki 
wydatek, a na pewno nam w tym pomoże.

Kampania społeczna

„Czad i ogień. Obudź czujność”

12 P O W I A T   S T R Z E L E C K I  =  744  km2  W R A Ż E Ń
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Seniorzy ze Strzeleckiego Stowarzy-
szenia Seniorów w dniach 1 -12 paździer-
nika przebywali na turnusie rehabilitacyj-
nym w Ciechocinku korzystając z licznych 
zabiegów poprawiających kondycję  zdro-
wotną. W trakcie turnusu odbyły się 4 wy-
cieczki. Po niedzielnym zwiedzeniu Cie-
chocinka z przewodniczką -  krótki wyjazd 
nad Wisłę i do zabytkowej warzelni soli. 
Środowym popołudniem odwiedzono 
Toruń – miasto Kopernika uczestnicząc 
w warsztatach piernikowych w Muzeum 
Piernika. W sobotę – dzień wolny od za-
biegów – wycieczka do osady łużyckiej w  
Biskupinie przez Żnin z Muzeum Kolejki 
Wąskotorowej i Gniezna do Muzeum Pań-
stwa Polskiego i Katedry Gnieźnieńskiej. 
Niedziela to kolejna wycieczka tym razem 
do Malborka, gdzie zwiedzano Muzeum 
Zamkowe przez 3,5 godziny.

 W tym roku w dniu „ Święta pieczo-
nego ziemniaka” 15 i 22 października był 
pieczony w piecu chlebowym świniak. 

Od 1 września 2016 w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Strzelcach Opolskich w czterech kla-
sach technikum kształcą się uczniowie w 
tzw. „klasach mundurowych”. W klasie 
technik elektronik specjalność elektroni-
ka i łączność wojskowa, w klasie technik 
mechanik specjalność obsługa urządzeń 
i sprzętu ratowniczo-gaśniczego i klasie 
technik logistyk specjalność logistyka 
służby więziennej. 

Klasy mundurowe w CKZiU na dobre 
zagościły w szkole. Olbrzymim zainte-
resowaniem cieszą się uczniowie w tzw. 
DNI MUNDUROWE, kiedy uczestniczą 
w lekcjach w mundurach dostosowanych 
do specyfi ki innowacji. Większą część  
umundurowania sfi nansował Powiat 
Strzelecki. Prowadzone są też zajęcia do-

Klasy mundurowe w CKZiU

datkowe dla uczniów. I tak uczniowie II 
klasy wojskowej uczestniczą w ramach 
lekcji wychowania fi zycznego w inten-
sywnych lekcjach pływania, które zakoń-
czą się egzaminem na kartę pływacką. Od 
stycznia dla chętnych będzie możliwość 
uczestniczenia w kursie młodszego ra-
townika WOPR. Klasy I mundurowe, tj. 
penitencjarna, strażacka i wojskowa, po 
zakończeniu zajęć z musztry wojskowej, 
rozpoczęły zajęcia z samoobrony prowa-
dzone przez Mistrza Karate Shotokan Ar-
kadiusza Janickiego. 

Dodatkowe zajęcia związane z reali-
zowaną specjalizacją poszerzają wiedzę i 
umiejętności uczniów oraz przygotowują 
do przyszłej pracy zawodowej w służbach 
mundurowych.

W dniu 24.11.2016 uczniowie klasy 
patronackiej Kronospan (technik mecha-
tronik ) odbyli lekcje na terenie zakładu w 
Strzelcach Opolskich. Lekcje prowadzone 
przez mentorów z fi rmy Kronospan,  do-
tyczyły zagadnień pneumatyki przemysło-
wej. Oprócz teorii dotyczącej elementów 
sterujących w układach pneumatycznych 
uczniowie mogli zapoznać się z prak-
tycznym wykorzystaniem elementów o 

Lekcje w Kronospan

Po raz drugi nasi uczniowie Weroni-
ka Zwior i Mateusz Płaczek wraz  z opie-
kunem Krzysztofem Kaliszem (CKZiU 
Strzelce Opolskie) gościli na zaproszenie 
FM Logistic w siedzibie głównej fi rmy w 
Mszczonowie. Podczas kilkugodzinnego 
spotkania nasi Ambasadorzy uczestniczy-
li w szkoleniu „Techniki komunikacji” 
prowadzonym przez p. Artura Ciuch-
ta – managera ds. szkoleń i komunikacji 
wewnętrznej, który w ciekawy sposób 
przedstawił m.in. znaczenie gestykulacji 
w komunikacji. Uczniowie poznali na 
„własnej skórze” poprzez grę sytuacyjną 
„Po omacku” jak ważna jest rola komuni-

Projekt Ambasador 
FM Logistic

kacji we wzajemnej współpracy. W dalszej 
części szkolenia uczestnicy mieli m.in. 
przekazać informacje o sobie prostymi 
symbolami grafi cznymi.

 Po krótkiej przerwie spotkanie popro-
wadziły p. Anna Cieślik i p. Romana Wal-
czak – specjalistki ds. HR. We wspólnej 
burzy mózgów z uczestnictwem studen-
tów kierunków logistycznych  m.in. z Po-
litechniki Śląskiej, Akademii Sztuki Wo-
jennej młodzież wypracowała propozycje 
spotkań, warsztatów i innych działań słu-
żących współpracy, wymianie doświad-
czeń, edukacji  i budowaniu wizerunku 
FM Logistic . Wizytę zakończył wspólny 
świąteczny obiad i wzajemne życzenia. 

Już wkrótce, bo 20 stycznia 2017r. 
przedstawiciele fi rmy FM Logistic odwie-
dzą naszą szkołę ze szkoleniem warsztato-
wym Lean Management. Weronika i Ma-
teusz będą przeprowadzać wśród uczniów 
CKZiU rekrutację na to spotkanie Jak 
dowiedzieliśmy się z opowiadań i zdjęć z 
innych szkół to zapowiadają się ciekawe, 
bardzo aktywne oraz praktyczne warsztaty 
typu design thinking. 

Dzięki współpracy z FM Logistic 
możemy  co roku odwiedzać platformę w 
Olszowej, gdzie uczniowie klas spedycyj-
nych poznają w praktyce zasady pracy i 
organizacji magazynu. 

których rozmawiali na lekcji teoretycz-
nej. Przekazana w ten sposób wiedza te-
oretyczna została ugruntowana pokazem 
praktycznych zastosowań elementów. 
Lekcje takie to zysk dla obu stron. Ucz-
niowie uczą się na układach rzeczywi-
stych, fi rma Kronospan przygotowuje po-
tencjalnych pracowników skracając czas 
wdrożenia ich do pracy w zakładzie. 

Marcin Buszman

Seniorzy jesienią też się nie nudzą

Impreza odbyła się w świetlicy „Caritasu” 
w Kotulinie przy oprawie muzycznej. Po-
nieważ chętnych do uczestnictwa w tego 
rodzaju imprezie było tak wielu zorgani-
zowano ją w dwóch terminach (2x po 60 
osób).

Wieczór andrzejkowy odbył się w re-
stauracji „Alter-Ego” przy równie licznym 
uczestnictwie seniorów z całego powiatu 
strzeleckiego. Bawiono się przy wspania-
łej oprawie muzycznej zespołu „Simona i 
Denis”.

Prezes Stowarzyszenia – Janusz 
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Reklama jest nagrodą dla laureata konkursu „Poznaj Moją Nową Firmę” –  edycja 2015/2016”

ZAKRES  USŁUG  
REHABILITACYJNYCH

• 2-tygodniowe turnusy rehabilitacyjne
• Rehabilitacja domowa 
• Masaż klasyczny 
• Masaż limfatyczny 
• Masaż wibracyjny AQUAVIBRON
• Masaż bańkami szklanymi
• Stawianie baniek przy przeziębieniu
• Okłady borowinowe 
• Fale ultradźwiękowe 
• Lampa SOLLUX 

(niebieska, czerwona)
• Ćwiczenia indywidualne dla dzieci
• Ćwiczenia indywidualne dla doro-

słych 
• Pilates i joga ćwiczenia grupowe 

codziennie
• Joga (każda środa godz.18:00)
• Ćwiczenia bierne 
• Ćwiczenia czynno-bierne
• Ćwiczenia samowspomagane 
• Ćwiczenia w odciążeniu – UGUL
• Ćwiczenia czynne
• Ćwiczenia z oporem 
• Ćwiczenia oddechowe 
• Pionizacja i nauka chodu 
• Nordic walking 

(każdy wtorek i czwartek)

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim fi rmom, które wsparły Powiat Strzelecki w organizacji Powiatowego Święta Chleba ! 

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

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

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

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

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

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

tel kom. 604 540 402 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

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

Strzelce Opolskie, dnia 28.11.2016r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości infor-
mację, o wydaniu w dniu 24.11.2016r. na rzecz Gminy Leśnica, decyzji nr 384/16 o pozwoleniu 
na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lichynia - Łąki Kozielskie na działkach 
ewid. nr: 761, 641, 521, 582 obręb ewid. Lichynia i na działkach ewid. nr: 353, 362, 331 obręb 
ewid. Łąki Kozielskie, jednostka ewid. Leśnica - obszar wiejski.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany,                     
ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212, 

(w godzinach pn.7.30÷17.00, wt.÷cz.7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00) 
można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy. 

z up. Starosty
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

STAROSTA   STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (J.t. Dz.U. z  2016r. poz. 353 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości 
informację o wydaniu w dniu 13.12.2016r. na rzecz Pana Roberta Kubzdy prowadzącego 
działalność gospodarczą AUTO KOMPLEX ROBERT KUBZDA z siedzibą w Strzelcach 
Opolskich przy ul. Opolskiej 15a, decyzji administracyjnej Nr 406/16 zatwierdzającej projekt 
budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku stacji paliw płynnych, stacji diag-
nostycznej, myjni samochodowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą techniczną 
w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej, na działkach nr 3704/3, 3704/1.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno – Budowlany, 
ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 213 

(w godzinach pn. 7.30 – 17.00, wt.-cz. 7.30 – 15.30,pt. 7.30 – 14.00)
można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.

 z up. Starosty                      
Teresa Wanecka                       

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Strzelce Opolskie dnia 02.12.2016r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości infor-
mację o wydaniu w dniu 1 grudnia 2016r., na rzecz spółki Euro-Wind Sp. z o.o., ul. Konsular-
na 1/10, 45-089 Opole, decyzji administracyjnej nr 394/16, o pozwoleniu na budowę elektrowni 
wiatrowej, składającej się z turbiny wiatrowej o max. mocy 3,0 MW, wraz z budową drogi 
dojazdowej, w Gąsiorowicach na działce nr 292, obr. ewid Gąsiorowice, jedn. ewid. Jemielnica.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany,                   
ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212, 

(w godzinach pn. 7.30÷17.00, wt.÷cz. 7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00) 
można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy. 

z up. Starosty
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

STAROSTA   STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziały-
wania na środowisko (J.t. Dz.U. z  2016r. poz. 353 z późn. zm.), podaje do publicznej wiado-
mości informację o wydaniu w dniu 14.12.2016r. na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej 
„ZAW-KOM” Sp. z o. o. z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Świerklańskiej 2, decyzji admini-
stracyjnej Nr 409/16 zmieniającej decyzję nr 207/07 z dnia 28 maja 2007r. wydanej przez Sta-
rostę Strzeleckiego na rzecz Gminy Zawadzkie z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13, 
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej z 
przepompowniami ścieków dla rejonu m. Zawadzkie oraz zabudowę sita z piaskownikiem i stacji 
zlewczej na oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zasilanie 
eNN pompowni ścieków w m. Żędowice i Kielcza, przeniesionej na rzecz Zakładu Gospodarki 
Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o. o. decyzją Nr UA.7351-Z-233/09 z dnia 9 lipca 2009r., w części 
projektu budowlanego, w zakresie zmiany lokalizacji przepompowni ścieków wraz z rurociągami 
tłocznymi oraz zmiany lokalizacji niektórych odcinków kanałów w m. Kielcza na działkach nr 967, 
1307/3, 1334/1, 1334/2, 1339, 1324, 1348/1, 1348/2, 1349, 1308/2, 1187/1, 1307/2, 1391, 1458/1, 
1380, 1485/2, 1404, 1403, 1422, 2168, 1412, 1413/3, 1415/6, 2122, 182/11 w ramach zadania pn 
„Poprawa Gospodarki Wodnościekowej na obszarze Gminy Zawadzkie – budowa kanalizacji sani-
tarnej z przepompowniami sieciowymi w m. Kielcza. Etap III. Rozwiązania zamienne”

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany,                   
ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212, 

(w godzinach pn. 7.30÷17.00, wt.÷cz. 7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00) 
można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy. 

z up. Starosty
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
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W dniu 8 grudnia  w Powiato-
wym Centrum Kultury w Strzelcach 
Opolskich odbyło się rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego pt. „Mikołaj”.  
Do 30 listopada zarówno najmłodsi 
mieszkańcy powiatu strzeleckiego, 
jak i starsi mogli składać przestrzenne 
prace plastyczne o tematyce mikołajo-
wej. Pracownicy PCK byli bardzo mile 
zaskoczeni różnorodnością i kreatyw-
nością, a także ilością złożonych prac. Każda z nich była godna uwagi. Komi-
sja konkursowa miała bardzo trudne zadanie wyboru najlepszych prac ze 146 
złożonych w następujących kategoriach: dzieci przedszkolne oraz uczniowie 
kl. 1-3; uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych; uczniowie gimnazjum oraz 
młodzież ponadgimnazjalna. Po wnikliwej ocenie wszystkich nadesłanych prac 
komisja konkursowa dokonała wyboru zwycięskich prac w trzech kategoriach 
wiekowych:

Powiatowe Centrum Kultury 
Konkurs plastyczny „Mikołaj”

I miejsce – Zofi a Mańczyk
II miejsce – Lena Karpińska
III miejsce – Amelia Drejka

Wyróżnienia: Kacper Kielan, Jakub 
Kącki, Paweł Leks, Martyna Goczoł, 
Emilia Jureczko, Łukasz Bednorz

Uczniowie klas 4-6 
szkół podstawowych:

I miejsce – Amalia Kinder
II miejsce – Emilia Mika
III miejsce – Łukasz Michałek

Uczniowie gimnazjum 
oraz młodzież ponadgimnazjalna:

I miejsce – Barbara Klyszcz
II miejsce – Julia Czubała
III miejsce – Alicja Waszczuk
Wyróżnienie: Paweł Mika

Wszystkim zwycięzcom 
i wyróżnionym składamy 

serdeczne gratulacje!

Dzieci przedszkolne oraz kl. 1-3:

Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością przed-

stawiamy dziś Państwu  dwóch miesz-
kańców naszego powiatu, którzy w 
ostatnim czasie obchodzili swoje okrą-
głe urodziny. W dodatku jubileuszowe 
urodziny świętowali tego samego dnia.

W imieniu władz samorządowych i całej społeczności naszego powiatu Pana 
Ryszarda Jendrzejczyka, mieszkańca Strzelec Opolskich, który 11 grudnia br. ob-
chodził 95 rocznicę urodzin odwiedził Jubilata z listem gratulacyjnym, upominko-
wym koszem oraz najlepszymi życzeniami Waldemar Gaida, członek Zarządu Po-
wiatu. W tym samym dniu Jubilata odwiedził też burmistrz Tadeusz Goc. 

Pan Gerard Barteczko, mieszkający w Dolnej, 11 grudnia również obchodził 
swój jubileusz: skończył w tym roku 90 lat. 

Z okazji tej okrągłej rocznicy z listem gratulacyjnym, koszem upominkowym 
oraz najlepszymi życzeniami Jubilata odwiedził starosta Józef Swaczyna i burmistrz 
Łukasz Jastrzembski.

Do wszystkich urodzinowych ży-
czeń z okazji jubileuszy przekazujemy 
również swoje: wielu jeszcze lat w jak 
najlepszym zdrowiu, pełnych słońca i 
radości. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i  Nowego Roku

wszystkim naszym Czytelnikom życzymy:
spokoju, szczęścia, zdrowia, optymizmu, 

życzliwości dla siebie i dla innych

Redakcja


