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Jak zdawać maturę – to tylko w naszych szkołach! Mamy najwyższą 
zdawalność egzaminów dojrzałości w całym makroregionie, czyli woje-
wództwie opolskim i dolnośląskim. 

- Jest się czym chwalić: to właśnie w szkołach Powiatu Strzeleckiego 
najwięcej uczniów zdaje maturę – cieszy się Waldemar Gaida, członek 
Zarządu Powiatu, od lat odpowiedzialny za całą sferę edukacyjną. 

Pierwsi w rankingu maturalnym!

- Lepiej przyjść do lekarza, niż przyjechać z zawałem karetką. Ryzyko zagrożenia życia rośnie w takim przypadku aż trzykrotnie 
– mówi dr nauk med. Janusz Prokopczuk, ordynator IV Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Elektrostymulacji i Angiologii w 
Polsko-Amerykańskich Klinikach Serca w Kędzierzynie-Koźlu, który angażuje się w akcje Białej Soboty od pierwszej jej edycji.

- Wielkie słowa uznania należą Powiatowi Strzeleckiemu za tak szerokie badania przesiewowe swoich mieszkańców. To jeden z 
nielicznych samorządów, który taką akcję prozdrowotną organizuje systematycznie i na taką skalę. Bardzo cenne są takie inicjatywy. 
Tym bardziej, że podczas poprzedniej edycji aż 11 mieszkańców powiatu strzeleckiego zostało skierowanych przez kardiologów do 
szpitala, a 38 – do dalszej diagnostyki! To doskonale obrazuje problem. A więc jeszcze raz – profi laktyka jest najważniejsza!

Profi laktyka! 
     Profi laktyka! 
            Profi laktyka!

dok. na str. 4

7 października

– Te wyniki, o których wprawdzie pisaliśmy juz w po-
przednim numerze naszego dwutygodnika warto przyto-
czyć jeszcze raz.
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W dniu 09.10.2017 roku o godz. 10.00 
sala nr 5 - parter w PUP w Strzelcach Opolskich 

odbędzie się spotkanie rekrutacyjne 
z Agencją Pracy PARETTI Sp. z o.o. Sp. k. 

na stanowisko:
Pracownik produkcji

miejsce pracy:
Coroplast – Strzelce Opolskie

W dniu 18.10.2017 roku o godz. 10.00
w PUP w Strzelcach Opolskich; sala nr 22

odbędzie się spotkanie rekrutacyjne z fi rmą:
IFA  POWERTRAIN  POLSKA Sp. z o.o.

na stanowiska: 
Pracownik Produkcji, Operator CNC, Magazynier 

Koordynator Zmiany Magazynowej
Technik Utrzymania Ruchu

Mistrz Utrzymania Ruchu, Kontroler Jakości

miejsce pracy:
Zimna Wódka

W dniu 09.10.2017 roku o godz. 11.00 
sala nr 5 - parter w PUP w Strzelcach Opolskich 

odbędzie się spotkanie rekrutacyjne 
z Agencją Pracy PARETTI Sp. z o.o. Sp. k. 

 
na stanowiska:

- operator wózka widłowego - mechanik maszyn - elektryk 
- pomocnik operatora - pakowacz

miejsce pracy:
DSO Sp. z o.o. (Kronospan) – Strzelce Opolskie

STUDENCI  
NIEPEŁNOSPRAWNI 

Informujemy, iż przyjmujemy już wnioski
na dofi nansowanie do nauki na poziomie wyższym.

OSTATECZNY  TERMIN 
SKŁADANIA  WNIOSKÓW

UPŁYWA  Z  DNIEM  10.10.2017 r. 

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

ul. B. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Op., w p. 6 
lub pod numerem telefonu 77-461-33-81 

oraz na stronie internetowej: 
www.pcpr.strzelceop.pl 

oraz na stronie 
bip.pcpr.strzelceop.pl 

(Menu Główne → zakładka Aktywny Samorząd).

Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się 
zasady rozliczeń z ZUS. Przedsię-
biorcy do końca roku dostaną jeden 
indywidualny numer rachunku skład-
kowego. Nie będą już aktywne do-

e-Składka – jeden przelew 
na własny rachunek do ZUS

Zmiany w opłacaniu składek ZUS

W sobotę, 21 października, stanowiska 
Wydziału Komunikacji i Transportu 

w strzeleckim starostwie 
związane z rejestracją pojazdów oraz kasa 
czynne będą w godzinach od 9.00 do 13.00.

Nasz projekt znalazł się na liście 
podstawowej! Przeszedł już pierwszy 
stopień oceny merytorycznej, a pozy-
tywna ocena i liczba przyznanych po 
niej punktów sprawiły, że znalazł się 
wśród projektów zakwalifi kowanych 
do dofi nansowania w ramach VII osi 
priorytetowej Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i rozwój zasobów kul-

Nowe życie Pomnika Historii 
zacznie się wkrótce

tury Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014-2020. 
Zadanie, które Powiat Strzelecki 
będzie realizował w partnerstwie z 
Gminą Leśnica pn.„Ochrona dziedzi-
ctwa  kulturowego  Pomnika  Historii 
Góra  św. Anny”, zostało dopisane 
do aneksu  Kontraktu  Terytorialne-
go  dla Województwa Opolskiego 

jako  jedno z sześciu zadań w za-
kresie ochrony kultury i dziedzictwa 
narodowego. Koszt projektu to ponad 
12,3 mln złotych. 

Teraz czekamy jeszcze tylko 
na informację o ocenie II stopnia, o 
czym będziemy informować na na-
szych łamach.

Uroczystości 
na Hubertusie

Dożynki diecezjalne

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna  
- u nas w powiecie nie zmienia się nic
Od 1 października br. zmieniły się zasady udzielania lekarskich w nocy i podczas dni świątecznych. U 

nas jednak, w powiecie strzeleckim nie zmienia się nic!
Obecna na ostatniej sesji rady Powiatu Strzeleckiego dyrektor Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glo-

watzkiego, odpowiadając na pytanie radnych wyjaśniła:
- U nas wszystko pozostaje na niezmienionych zasadach. Zmienia się sytuacja tych szpitali, które nie 

miały POZ nocnej i świątecznej opieki. Natomiast nasz Szpital Powiatowy prowadzi taką opiekę od 10 lat. 

Panu 
Eugeniuszowi Gałuszce  

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Mamy

składają

Zarząd, Rada Powiatu Strzeleckiego 
oraz 

pracownicy Starostwa Powiatowego

tychczasowe numery rachunków, na 
które przedsiębiorcy opłacali składki.

Bez indywidualnego numeru 
konta bankowego - już w styczniu - 
nie zapłacisz składek ZUS. Jednak 

wcześniej dostaniesz od nas jeden 
numer bankowy, którego ostatnie cy-
fry to twój numer NIP. Zamiast wpłat 
na kilka rachunków, wszystkie skład-
ki zapłacisz jednym przelewem.

To ważne dla ponad 5600 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w powiecie strzeleckim. 

 Jak co roku, 30 września uczczono na polanie pod Barutem, zwanej Śląskim Katy-
niem", pamięć żołnierzy oddziału Narodowych Sił Zbrojnych, dowodzonego przez 
"Bartka", czyli Henryka Flameg, na których w tym miejscu funkcjonariusze Urzędu 
Bezpieczeństwa i NKWD przygotowali zasadzkę.
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele zarówno władz samorządowych wo-
jewództwa opolskiego i śląskiego, jak i powiatów i gmin. Naszą społeczność reprezen-
tował starosta Józef Swaczyna

24 września na Górze św. Anny tłumnie zgromadziliśmy się na do-
rocznych dożynkach diecezjalnych, dziękując za tegoroczne plony.

Już od 22 września 2017 r. w Centrum  Kształcenia Zawodowe-
go i  Ustawicznego  w Strzelcach Opolskich:  

1) bezpłatny kurs nadający kwalifi kacje dla dorosłych: Użyt-
kowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (E04) w zawodzie: 
monter mechatronik Czas trwania: 488 godzin w systemie zaocznym 
– 14 miesięcy; w tym do 20 % godzin z zastosowaniem kształcenia na 
odległość. 

Absolwent kursu jest przygotowany do dobierania i montaż podze-
społów i zespołów mechanicznych,  pneumatycznych, hydraulicznych, 
elektrycznych i elektronicznych w urządzeniach i systemach mechatro-
nicznych. Zajęcia będą odbywać się w nowoczesnej pracowni mecha-
tronicznej i elektronicznej. Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie 
do egzaminu potwierdzającego kwalifi kacje w zawodzie. Uczestnikami 
kursu mogą być osoby pełnoletnie o dowolnym poziomie wykształce-
nia, zarówno czynne zawodowo jak i pozostające bez pracy.

Zajęcia w systemie zaocznym: piątek 15.00-20.00 oraz sobota 
8.00-17.00. 

Zapisy w sekretariacie szkoły ul. Powstańców Śl.3, tel.77 461 27 
01, mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl

Szczegóły oraz wniosek o przyjęcie na stronie www.ckziu-strzelce.pl

Kursy kwalifi kacyjne 
dla dorosłych 

w CKZiU

24 września na Górze św. Anny tłumnie zgromadziliśmy się na do-
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PRACOWNIK  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie lub wyższe
ADMINISTRACYJNO - BIUROWY  -  znajomość zasad wystawiania faktur, 
   dobra znajomość programu Symfonia FiK
SPEDYTOR / DYSPOZYTOR / KOTULIN -  wykształcenie średnie 
PRACOWNIK BIUROWY  -  wymagana komunikatywna znajomość j. niem. lub j.ang.
KSIĘGOWY / ASYSTENT DZIAŁU  ZAWADZKIE -  wykszt. wyższe, - min, 3 lata doświad. w księgowości
KSIĘGOWEGO  -  dobra znajomość j. niemieckiego
  -  znajomość przepisów podatkowych
DORADCA / KASJER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie
  -  mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta
SPECJALISTA OLSZOWA -  wykształcenie średnie techn. (automatyka, elektryka)
DS. UTRZYMANIA RUCHU  -  uprawnienia elektryczne do 1 kW
  -  doświadczenie w dziale utrzymania ruchu
  -  podstawowa znajomość j.angielskiego
SPECJALISTA DS. ADMINISTRACJI ZAWADZKIE -  wykształcenie min. średnie, - znajomość branży paliw 
SPRZEDAŻY (LPG)  -  biegła znajomość komputera
  -  doświadczenie na podobnym stanowisku
  -  mile widziana komunik. znajomość j. ang. i j. niem.
HANDLOWIEC STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie
  -  znajomość branży inst. sanitarnych i grzewczych 
ANIMATOR KULTURY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe, preferowane pedagogiczne
  -  prowadzenie animacji kulturalnych, praca z dziećmi
  -  prawo jazdy kat. B
  -  min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
  -  komunikatywna znajomość j. angielskiego
KONSTRUKTOR ZAWADZKIE -  wykształcenie wyższe, - praktyczna znajomość AutoCad
  -  dobra znajomość rysunku technicznego
  -  biegła znajomość j. angielskeigo
PROGRAMISTA PROGRAMÓW CNC ZAWADZKIE -  wykształcenie wyższe, - umiejętności zawodowe 
KASJER / SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  książeczka sanepidowska
SPRZEDAWCA  STRZELCE OPOLSKIE
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie, - wysoka kultura osobista
  -  komunikatywność
  -  mile widziane prawo jazdy kat B oraz dośw. w handlu
SPRZEDAWCA  ZAWADZKIE -  wykształcenie zawodowe
  -  mile widziana umiejętność kasy fiskalnej
POMOC KUCHENNA / POKOJOWA JEMIELNICA -  wykszt. min. zawodowe, - mile widziane doświadczenie 
KELNER/KA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe
  -  mile widziane doświadczenie, - znajomość j niem.
KUCHARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe 
  -  książeczka zdrowia, - doświadczenie
MURARZ / OCIEPLENIOWIEC ROZMIERKA /  -  wykształcenie zawodowe, - umiejętności murarskie
 WG ZLECEŃ -  doświadczenie w pracy na budowie
POMOCNIK BUDOWLANY SPÓROK / -  wykształcenie zawodowe 
 WG ZLECEŃ -  mile widziane umiejętności murarskie lub brukarskie
  -  mile widziane doświadczenie w murowaniu
ROBOTNIK BUDOWLANY ZIMNA WÓDKA / 
 WG ZLECEŃ
TOKARZ ZAWADZKIE
SZLIFIERZ ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  znajomość podstaw rysunku technicznego
FREZER CNC ZAWADZKIE -  obsługa frezarki CNC, - obsługa suwnicy z poziomu 
   roboczego, - obsługa wózka widłowego
ELEKTROMECHANIK SAM. STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe – kierunkowe
  -  mile widziane doświad. w naprawie sprzętu ciężkiego
   (szczególnie w zakresie elektryki samochodowej)
  -  prawo jazdy kat. B
MECHANIK POJAZDÓW  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe samochodowe
SAMOCHODOWYCH  -  praktyczna i teoretyczna znajomość mechaniki 
   i elektroniki pojazdów sam.
  -  prawo jazdy kat. B, - min. dwa lata doświadczenia
MECHANIK SAMOCHODOWY BARUT -  wykształcenie zasadnicze zawodowe mechaniczne
  -  prawo jazdy kat. B
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe lub średnie
  -  prawo jazdy kat. B, - rzetelność, pracowitość
  -  mile widziane wózki widłowy
MAGAZYNIER ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie zawodowe, - doświadczenie
  -  uprawnienia operatora wózków widłowych
  -  mile widziane doświadczenie w pracy z SAP
MAGAZYNIER  KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  uprawnienia na kierowanie  wózkami do załadunku
MAGAZYNIER – LOGISTIK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe
  -  mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
  -  uprawnienia na wózek widłowy, - obsługa komputera
  -  mile widziana znajomość j. niem. lub j. ang. 
POMOCNIK OPERATORA STRZELCE OPOLSKIE -  podstawowa znajomość obsługi komputera
OPERATOR MASZYN  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie mile widziane wykształcenie techniczne
  -  mile widziane uprawnienia na wózek widłowy, suwnice 
   i doświadczenie
OPERATOR MASZYNY CNC KOLONOWSKIE -  wykształcenie średnie techniczne, - obsługa komputera
  -  znajomość rysunku technicznego - CAD
  -  obsługa wózka widłowego, żurawia stacjonarnego
  -  min. 1 rok doświadczenia 
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO  STRZELCE OPOLSKIE -  obsługa skaner do czytania kodów na paletach
  -  uprawnienia operatora wózków widłowych
OPERATOR SUWNICY ZAWADZKIE -  uprawnienia do obsługi suwnicy SI specjalnego 
   przeznaczenia z trawersą obrotową
  -  doświadczenie na podobnym stanowisku
LAKIERNIK WYROBÓW OLSZOWA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
DRZEWNYCH  -  doświadczenie  lakierowaniu mebli
HYDRAULIK, MONTER, KROŚNICA / -  prawo jazdy kat. B, - mile widziane doświadczenie 
INSTALACJI SANITARNYCH I C.O. WG ZLECEŃ
POMOCNIK KAMIENIARZA JEMIELNICA -  wykszt. zawodowe, - mile widziane prawo jazdy kat. B
PRACOWNIK PRODUKCYJNY OLSZOWA
SPRZĄTACZKA STRZELCE OPOLSKIE
INSTALATOR, ŚLUSARZ / SZYMISZÓW /  -  wykształcenie zawodowe, - mile widziane prawo jazdy
OSOBA DO PRZYUCZENIA WG ZLECEŃ
WOŹNY / OGRODNIK JEMIELNICA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK NAPEŁNIANIA ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
BUTLI Z GAZEM
PRACOWNIK STACJI SZYMISZÓW -  wykształcenie średnie techniczne 
DEMONTAŻU POJAZDÓW  -  prawo jazdy kat. B, - obsługa komputera

O F E R T Y   P R A C Y

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

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

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

www.pup-strzelce.pl

W dniu 09.10.2017 roku o godz. 10.00 
sala nr 5 - parter w PUP w Strzelcach Opolskich 

odbędzie się spotkanie rekrutacyjne 
z Agencją Pracy PARETTI Sp. z o.o. Sp. k. 

na stanowisko:
Pracownik produkcji

miejsce pracy:
Coroplast – Strzelce Opolskie

W dniu 18.10.2017 roku o godz. 10.00
w PUP w Strzelcach Opolskich; sala nr 22

odbędzie się spotkanie rekrutacyjne z firmą:
IFA  POWERTRAIN  POLSKA Sp. z o.o.

na stanowiska: 
Pracownik Produkcji, Operator CNC, Magazynier 

Koordynator Zmiany Magazynowej
Technik Utrzymania Ruchu

Mistrz Utrzymania Ruchu, Kontroler Jakości

miejsce pracy:
Zimna Wódka

W dniu 09.10.2017 roku o godz. 11.00 
sala nr 5 - parter w PUP w Strzelcach Opolskich 

odbędzie się spotkanie rekrutacyjne 
z Agencją Pracy PARETTI Sp. z o.o. Sp. k. 

 
na stanowiska:

- operator wózka widłowego - mechanik maszyn - elektryk 
- pomocnik operatora - pakowacz

miejsce pracy:
DSO Sp. z o.o. (Kronospan) – Strzelce Opolskie

STUDENCI  
NIEPEŁNOSPRAWNI 

Informujemy, iż przyjmujemy już wnioski
na dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym.

OSTATECZNY  TERMIN 
SKŁADANIA  WNIOSKÓW

UPŁYWA  Z  DNIEM  10.10.2017 r. 

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

ul. B. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Op., w p. 6 
lub pod numerem telefonu 77-461-33-81 

oraz na stronie internetowej: 
www.pcpr.strzelceop.pl 

oraz na stronie 
bip.pcpr.strzelceop.pl 

(Menu Główne → zakładka Aktywny Samorząd).

UWAGA!!!

W sobotę, 21 października, stanowiska 
Wydziału Komunikacji i Transportu 

w strzeleckim starostwie 
związane z rejestracją pojazdów oraz kasa 
czynne będą w godzinach od 9.00 do 13.00.

Uroczystości 
na Hubertusie

Panu 
Eugeniuszowi Gałuszce  

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Mamy

składają

Zarząd, Rada Powiatu Strzeleckiego 
oraz 

pracownicy Starostwa Powiatowego

 Jak co roku, 30 września uczczono na polanie pod Barutem, zwanej Śląskim Katy-
niem", pamięć żołnierzy oddziału Narodowych Sił Zbrojnych, dowodzonego przez 
"Bartka", czyli Henryka Flameg, na których w tym miejscu funkcjonariusze Urzędu 
Bezpieczeństwa i NKWD przygotowali zasadzkę.
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele zarówno władz samorządowych wo-
jewództwa opolskiego i śląskiego, jak i powiatów i gmin. Naszą społeczność reprezen-
tował starosta Józef Swaczyna

Już od 22 września 2017 r. w Centrum  Kształcenia Zawodowe-
go i  Ustawicznego  w Strzelcach Opolskich:  

1) bezpłatny kurs nadający kwalifikacje dla dorosłych: Użyt-
kowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (E04) w zawodzie: 
monter mechatronik Czas trwania: 488 godzin w systemie zaocznym 
– 14 miesięcy; w tym do 20 % godzin z zastosowaniem kształcenia na 
odległość. 

Absolwent kursu jest przygotowany do dobierania i montaż podze-
społów i zespołów mechanicznych,  pneumatycznych, hydraulicznych, 
elektrycznych i elektronicznych w urządzeniach i systemach mechatro-
nicznych. Zajęcia będą odbywać się w nowoczesnej pracowni mecha-
tronicznej i elektronicznej. Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie 
do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Uczestnikami 
kursu mogą być osoby pełnoletnie o dowolnym poziomie wykształce-
nia, zarówno czynne zawodowo jak i pozostające bez pracy.

Zajęcia w systemie zaocznym: piątek 15.00-20.00 oraz sobota 
8.00-17.00. 

Zapisy w sekretariacie szkoły ul. Powstańców Śl.3, tel.77 461 27 
01, mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl

Szczegóły oraz wniosek o przyjęcie na stronie www.ckziu-strzelce.pl

Kursy kwalifikacyjne 
dla dorosłych 

w CKZiU



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

Mamy początek października, 
jakie inwestycje drogowe zostały 
zakończone w ostatnim miesiącu?

Przede wszystkim została zakoń-
czona największa inwestycja dro-
gowa zaplanowana na rok bieżący, 
czyli „Przebudowa drogi powiatowej 
2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach 
Opolskich”. Zadanie to jest ostatnim 
etapem wieloletniej inwestycji, reali-
zowanej przez Powiat od 2008 r., pod 
nazwą „Przebudowa i rozbudowa 
ciągu komunikacyjnego północnego 
obejścia i komunikacji gospodarczej 
miasta Strzelce Opolskie”. Przebudo-
wa ul. Zakładowej realizowana była 
na odcinku 1274 m i polegała dosto-
sowaniu tej drogi do wzmożonego 
ruchu samochodów ciężarowych. 
Całkowity koszt zadania wyniósł 
1.689.216,86 zł, a na dzień dzisiejszy 
trwają czynności związane z końco-
wym odbiorem technicznym robót.

To ogromna kwota.
Faktycznie. To największa pod 

względem kosztów inwestycja, któ-
rej realizacja była możliwa dzięki 
pozyskanemu dofinansowaniu w 
wysokości 5 proc. w ramach Pro-
gram Rozwoju Gminnej i Powiato-
wej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019. Przebudowa zapewnia 
skuteczne i nowoczesne połączenie 
komunikacyjne dla wielu zakładów i 
firm oraz stanowi ostatni, brakujący 

Powiat Strzelecki podpisał umo-
wę o dofinansowanie projektu pn.: 
,,Wiem więcej – mogę więcej” w 
ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie 
kształcenia ogólnego, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Opolskiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego. 
Całkowita wartość projektu wynosi 
1 637 616,00 zł, w tym łączne dofi-
nansowanie w kwocie 1 555 735,20 
zł (co stanowi 95% wartości projek-
tu) z następujących źródeł:
• ze środków europejskich w kwo-

cie 1 391 973,60 zł, co stanowi 
85% wydatków kwalifikowal-
nych projektu;

• ze środków dotacji celowej w 
kwocie 163 761,60 zł.
Wkład własny Powiatu Strzele-

ckiego w projekcie wynosi 81 880,80 
zł, co stanowi 5% wartości projektu. 

Projekt skierowany jest do ucz-
niów czterech szkół: Technikum w 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelcach Opol-
skich, Technikum i Liceum Ogól-
nokształcącego w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem 

15 tysięcy złotych dla bi-
blioteki w Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego  
w Strzelcach Opolskich z Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa.

Centrum Kształcenia Zawodo-
wego  i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich realizuje “Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa 
(NPRCZ) Priorytet 3: Rozwijanie 
zainteresowań uczniów przez promo-
wanie i wspieranie rozwoju czytelni-
ctwa wśród dzieci i młodzieży, w tym 
zakup nowości wydawniczych”. 

Chęć udziału w programie 
CKZiU zadeklarowała jesienią 
ubiegłego roku. Szkoła przygoto-
wała wniosek, a organ prowadzą-
cy wystąpił o dotację. Pozyskane 
fundusze w kwocie 15 tys. złotych  
(12 000 zł kwota dotacji + 3 000 zł 
wkład własny organu prowadzącego 
- Powiatu Strzeleckiego) przeznaczo-
ne są na zakup nowości wydawni-
czych (książek niebędących podręcz-
nikami). 

Planowane zakupy książek zosta-
ły skonsultowane z przedstawiciel-
skimi uczniów, nauczycieli, rodziców 
oraz Powiatową Biblioteką Publicz-

ną. Już w marcu przygotowano an-
kietę, która pomogła zdiagnozowa

 preferencje czytelnicze naszych 
uczniów. Na jej podstawie stworzono 
wstępną listę planowanych zakupów. 

We wrześniu zakupiono ponad 
600 tytułów, w tym pozycje, które 
uwzględniają potrzeby uczniów nie-
pełnosprawnych, m.in. audiobooki 
i książki z dużymi literami. W celu 
ułatwienia uczniom korzystanie z 
księgozbioru, biblioteka dostosowała 
godziny pracy, aby uczniowie mo-

gli przed i po lekcjach skorzystać ze 
zbiorów.

Następnym etapem realizacji 
zadań projektowych obok zakupu 
książek jest organizacja imprez i 
projektów edukacyjnych popularyzu-
jących czytelnictwo w szkole wśród 
uczniów i rodziców.

Termin realizacji dotacji kończy 
się  31 grudnia 2017 r.

Koordynatorem projektu w 
CKZiU została Mirosława Stańczak.

Wioletta Mrowczyk

Jedne inwestycje kończymy, 
zaczynamy kolejne

mówi wicestarosta Janusz Żyłka

Nowy chodnik w Otmicach

800 lat Leśnicy

Od lewej: wicemarszałek woj. opolskiego Roman Kolek, poseł RP 
Ryszard Galla, starosta Józef Swaczyna,o. Ignacy Wojciech Szczy-
towski, b. poseł RP Helmut Paisdzior.

Występ zespołu Entropia

oraz Liceum Ogólnokształcącego w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Strzelcach Opolskich. Celem jest 
uzyskanie nowych kompetencji klu-
czowych i umiejętności praktycz-
nych wśród uczniów oraz wprowa-
dzenie zmian w sposobie nauczania 
na metodę eksperymentu.

W ramach projektu uczniowie 
będą mieli możliwość uczestnictwa 
w zajęciach takich jak:

Wsparcie na starcie – zajęcia 
wyrównawcze polegające na wspar-
ciu uczniów w przygotowaniu do 
matury na poziomie podstawowym i 
rozszerzonym z matematyki, geogra-
fii, fizyki, biologii i chemii.

Zajęcia z kompetencji kluczo-
wych – kursy językowe z języka an-
gielskiego, niemieckiego, rosyjskie-
go i hiszpańskiego.

TIK – TAK – zajęcia kompu-
terowe obejmujące podstawową 
wiedzę i umiejętności poruszania się 
po programach powszechnie używa-
nych na rynku pracy. Zajęcia obej-
mują kurs ECDL z wykorzystaniem 
nauczania na podstawie e-learningu, 
zajęcia z multimedialnych technik 
rejestracji dźwięku i obrazów oraz 

Wiem więcej – mogę więcej
za ponad 1,6 miliona!

15 tysięcy dla biblioteki w CKZiU

dodatkowe zajęcia z wykorzystaniem 
nowoczesnych technik informatycz-
nych.

Podejmujemy inicjatywę – or-
ganizujemy samych siebie – w 
ramach zajęć prowadzone będą ini-
cjatywy tematyczne: biuro podróży, 
gazetka szkolna, chór, organizacja 
eventów, występów oraz wycieczek.

Z przyrodą za pan brat – w 
ramach zadania realizowane będą 
zajęcia matematyczno-przyrodnicze 
z wykorzystaniem technik ekspery-
mentu z fizyki, chemii oraz zajęcia 
BIOS.  

UPS! – Uczniowska Pracow-
nia Sukcesu – w ramach zadania 
funkcjonować będzie międzyszkolne 
biuro kariery, w ramach którego or-
ganizowane będą treningi grupowe 
i indywidualne porady edukacyjno-
-zawodowe.

Projekt będzie realizowany do 
czerwca 2019 roku. Na potrzeby rea-
lizacji tych zadań zakupiony zostanie 
również niezbędny sprzęt oraz mate-
riały. 

W związku z powyższym ser-
decznie zapraszamy uczniów na-
szych szkół do udziału w projekcie.

Klub uczniowski @ctiv@ działa 
z Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Zawadzkiem już 16 lat. We wrześ-
niu organizuje imprezę dla całej spo-
łeczności szklonej – Integrację Klas 
Pierwszych.

Zgodnie z tradycją zorganizowa-
liśmy więc naszą imprezę integracyj-
ną, nazywaną po prostu INTEGRA-
CJĄ. Było to w piątek, 22 września, 
już po lekcjach i bez stresu. Uczniów 
klas pierwszych zaprosili starsi ucz-
niowie i absolwenci naszej szkoły. 
Były gry integracyjne, ciasto, napoje 
i muzyka. Liczne gry prowadzili li-
derzy klubu uczniowskiego @ctiv@, 
korzystając z silnego wsparcia by-
łych uczniów szkoły. Edyta Piętka i 
Maksymilian Polis dwoili się i troili, 
aby wszystko wypadło jak najlepiej. 

W sobotę 23 września br., przy 
markecie BRICOMarche, zorgani-
zowano akcję „Zbieramy Krew dla 
Polski”.  Ta szczytna inicjatywa jest 
przeprowadzana od 10 lat przez Gru-
pę Muszkieterów oraz Polski Czer-
wony Krzyż.  

Już po raz drugi do udziału w ak-
cji zaproszono młodzież naszej szko-
ły. Pomimo okropnej pogody – zimno 
i deszcz padający od rana, uczennice: 
kl. 1 Tg Karolina Szendzielorz, 2 Tg 
Sandra Smiatek, 2 Tlt Milena Mi-
chalska oraz 2 Tce Marcelina Student 
zajmowały się dziećmi, których ro-

dzice oddawali krew lub robili zaku-
py. Dzięki uprzejmości pracowników 
sklepu kącik zabaw zlokalizowano w 
środku marketu.

Kolejny raz młodzież pokazała, 
że nawet czas wolny (sobota) nie 
stanowi przeszkody w działaniu na 
rzecz innych. Warto zaznaczyć, że 
dziewczyny spędziły kilka godzin 
wykonując powierzone im zadania 
(9.00 – 13.00). Za co serdecznie im 
dziękujemy i prosimy o dalsze an-
gażowanie się w szczytne przedsię-
wzięcia. 

Anna Mainka

Zbieraliśmy krew

W kąciku malucha

@ctivn@ INTEGRACJA
W konkurencjach pojawiły się no-
wości, np. tajemniczy escape room. 

 Po zaangażowaniu naszych ab-
solwentów widać, że dobrze wspomi-
nają szkołę i chętnie do nas wracają. 
Bardzo nas to cieszy! My także do-
konaliśmy dobrego wyboru decy-
dując się na naukę w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem. 
Z pewnością też będziemy tu wracać 
i służyć pomocą w cennych przedsię-
wzięciach.

Studentom życzymy powodze-
nia w nowym roku akademickim, a 
my dalej działamy w wolontariacie 
szkolnym. Jesteśmy zadowoleni z 
zaangażowania nowych członków 
klubu. Przed nami kilka cyklicznych 
akcji, ale póki co, planujemy integra-
cję wyjazdową. 

Pierwsi w rankingu 
maturalnym!

dok. ze str. 1

29 września br. klasa druga tech-
nikum Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Op. o specjalności strażackiej -  ob-
sługa urządzeń i sprzętu ratowniczo 
–gaśniczego z opiekunami Marcinem 
Buszmanem i Danielem Paździorem 
odwiedziła Areszt Śledczy w  Kę-
dzierzynie – Koźlu.

Uczestnicy wycieczki mieli moż-
liwość zwiedzenia Aresztu Śledcze-
go, a przede wszystkim jednostkę 
Państwowej Straży Pożarnej znajdu-
jącej się na terenie aresztu.

Z racji specjalizacji, jaką wybrali 

dla siebie uczniowie, byli szczegól-
nie zainteresowani pokazami. Stra-
żacy, samochód po samochodzie, za-
prezentowali sprzęt , który się na nim 
znajduje oraz wyczerpująco omówia-
li jego zastosowanie.

Mamy nadzieję, że uczniom 
nowo zdobyta wiedza przyda się w  
dalszej nauce o pożarnictwie .

Dyrektor Aresztu Śledczego 
Wojciech Dudziec przekazał CKZiU 
w Strzelcach Opolskich motopompę 
strażacką M8/8 PO5 z paliwem jako 
pomoc dydaktyczną na zajęcia prak-
tyczne z pożarnictwa.

 Zbigniew Wróbel

Stanowią bowiem potwierdzenie 
dla słuszności prowadzonej przez lata 
przez nasz samorząd polityki oświa-
towej. Międzynarodowa Komisja do 
spraw Edukacji pod przewodnictwem 
Jacques’a Delorsa pracująca na zlece-
nie UNESCO wskazała cztery  głów-
ne  aspekty  kształcenia  XXI wieku: 
uczyć się, aby wiedzieć, działać, żyć 
wspólnie i być. Te cztery zasady 
określają kierunki naszego działania. 
Naszego – czyli Powiatu Strzeleckie-
go jako organu prowadzącego szkoły 
z jednej strony, a z drugiej – dyrekto-
rów szkół i przede wszystkim kadry 
pedagogicznej. 

- Stawiamy na jakość kształcenia 
i na rozwój uczniów. Tych uzdol-
nionych, i tych, którzy potrzebują 
chwilowego wsparcia. Podkreślam 
– chwilowego, bo efekt końcowy to 
przecież matura.  A zdaje ją u nas 90 
procent uczniów!  Od lat prowadzi-
my program realizacji grantów edu-
kacyjnych finansowanych z budżetu 
Powiatu Strzeleckiego oraz projek-
tów miękkich, współfinansowanych 
ze środków Unii Europejskiej. Od 
lat również – i to z powodzeniem 
– staramy się o pozyskanie jak naj-
większych środków zewnętrznych na 
modernizację szkół i unowocześnia-
nie pracowni, w których uczniowie 
poznają profesjonalne technologie i 
urządzenia, z jakimi zetkną się w pra-

cy zawodowej. A może nawet i nie, 
bo te, które dzięki ostatniemu projek-
towi trafiły do Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego są z 
najwyższej półki i naprawdę bar-
dzo drogie, choćby frezarka CNC, 
która kosztowała ponad 700 tysięcy 
złotych. Mamy otwartą platformę 
wymiany doświadczeń z przedsię-
biorcami i cztery umowy o progra-
mach stypendialnych, a także umowy 
podpisane z Politechniką Opolską i 
Uniwersytetem Opolskim. Przygoto-
wujemy w naszych szkołach uczniów 
do podejmowania wyzwań, jakie 
staną przed nimi w dorosłym życiu 
– do studiowania (i to na najlepszych 
uczelniach, a mamy przecież wśród 
naszych absolwentów i takich, któ-
rzy ukończyli studia na Oxfordzie i 
takich, którzy w ostatnich latach do-
stali się na prestiżowe inne uczelnie 
na Zachodzie) i do pracy zawodo-
wej, bo klasy są sprofilowane w tzw. 
przyszłościowych kierunkach, a wy-
niki egzaminów zawodowych też są 
bardzo dobre. W dodatku uczniowie 
naszych szkół mogą w nich rozwijać 
swoje wielokierunkowe zaintereso-
wania, naukowe i sportowe, a także 
realizować swoje pasje społeczni-
kowskie. Suma tego wszystkiego de-
cyduje o wyborze drogi życia i starcie 
na przyszłość.

Zapisała Marta Górka

Klasa strażacka w areszcie
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Mamy początek października, 
jakie inwestycje drogowe zostały 
zakończone w ostatnim miesiącu?

Przede wszystkim została zakoń-
czona największa inwestycja dro-
gowa zaplanowana na rok bieżący, 
czyli „Przebudowa drogi powiatowej 
2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach 
Opolskich”. Zadanie to jest ostatnim 
etapem wieloletniej inwestycji, reali-
zowanej przez Powiat od 2008 r., pod 
nazwą „Przebudowa i rozbudowa 
ciągu komunikacyjnego północnego 
obejścia i komunikacji gospodarczej 
miasta Strzelce Opolskie”. Przebudo-
wa ul. Zakładowej realizowana była 
na odcinku 1274 m i polegała dosto-
sowaniu tej drogi do wzmożonego 
ruchu samochodów ciężarowych. 
Całkowity koszt zadania wyniósł 
1.689.216,86 zł, a na dzień dzisiejszy 
trwają czynności związane z końco-
wym odbiorem technicznym robót.

To ogromna kwota.
Faktycznie. To największa pod 

względem kosztów inwestycja, któ-
rej realizacja była możliwa dzięki 
pozyskanemu dofinansowaniu w 
wysokości 5 proc. w ramach Pro-
gram Rozwoju Gminnej i Powiato-
wej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019. Przebudowa zapewnia 
skuteczne i nowoczesne połączenie 
komunikacyjne dla wielu zakładów i 
firm oraz stanowi ostatni, brakujący 

odcinek ominięcia drogowego części 
miasta Strzelce Opolskie.

Czy drogi powiatowe są także 
tak wzorową wizytówką w innych 
gminach?

Przed uroczystościami związany-
mi z 800-leciem Leśnicy, wspólnie z 
Gminą przebudowaliśmy drogi po-
wiatowe w Rynku. Zadanie polega-
ło na wykonaniu nowej nawierzchni 
asfaltowej na odcinku dróg powiato-
wych Plac Narutowicza, ul. Kościel-
nej i ul. 1 Maja, o łącznej długości 
281 m. Sfrezowana została istniejąca 
nawierzchnia bitumiczna, lokalnie 
wyrównano podłoże i ułożono nową 
warstwę ścieralą z betonu asfaltowe-
go. Poprawiliśmy także odwodnienie 
oraz oznakowanie poziome.

Z pewnością to nie koniec listy 
nowych odcinków naszych dróg?

Dzięki wsparciu finansowemu 
Gminy Ujazd wykonaliśmy przebu-
dowę drogi powiatowej Ujazd – Nie-
zdrowice na odcinku od posesji ul. 
Wiejska 58 w Ujeździe do zakrętu 
przed m. Niezdrowice, długość od-
cinka 290 m. Zadanie polegało na 
wykonaniu nowej nawierzchni bitu-
micznej jezdni, a roboty kosztowa-
ły 112 tys. zł. Rozpoczęliśmy także 
zadanie modernizacji odwodnienia 
drogi w Starym Ujeździe w obrębie 
skrzyżowania z drogą do Kopaniny. 
W tym przypadku także wspiera nas 
finansowo Gmina Ujazd.

Planowaliśmy także budowę 
kilku chodników. 

Jedne inwestycje się kończą, a 
zaraz zaczynamy kolejne. Z końcem 
sierpnia został przeprowadzony od-
biór nowego chodnika przy ul. Ligo-
nia w Szymiszowie, nowy chodnik 
z odwodnieniem został zbudowany 
na odcinku dł. 150 m. W ostatnich 
dniach zakończyliśmy pierwszą 
część budowy chodnika przy ul. Za-
wadzkiego w Otmicach, na odcinku 
długości 307 m. Zaczynamy nato-
miast prace chodnikowe przy ul. 
Jemielnickiej w Suchej, gdzie nowy 
chodnik został zaprojektowany na 
odcinku długości 294 m. Budowy 
chodników realizowane są wspólnie 
z Gminami.

Czy wyczerpaliśmy już zakres 
inwestycji na rok 2017?

Zdecydowanie nie, kilka zadań 
jeszcze oczekuje na realizację i z 
pewnością będzie okazja, żeby o nich 
w najbliższym czasie powiedzieć. 
Rozpoczynamy intensywne prace 
nad planowaniem projektu budżetu 
na rok następny. Przygotowujemy 
także - już teraz - przetargi na zada-
nia, których rozpoczęcie zostało za-
łożone na początek wiosny 2018 r. 
Dużo się zatem dzieje, dużo pracy, 
ale efekty na drogach powiatowych 
powinny cieszyć mieszkańców na-
szego powiatu.

Rak piersi jest najczęściej wy-
stępującym nowotworem złośliwym 
wśród Polek. Według danych Cen-
trum Onkologii - Krajowego Rejestru 
Nowotworów - liczba zachorowań 
przekroczyła 16.500 rocznie i wzro-
sła w ostatnich dwóch dekadach o 
około 10.000 zachorowań rocznie. 
Największą zachorowalność notuje 
się u kobiet w przedziale wiekowym 
55-65 lat, zdarza się jednak i u kobiet 
młodych. 

Do grupy podwyższonego ryzyka 
zalicza się przede wszystkim kobiety, 
których najbliższe krewne (matka, 
babcie, siostry, córki) zachorowa-
ły na raka piersi. Pod stałą kontrolą 
lekarza powinny być także panie, 
u których ujawniły się inne rodzaje 
nowotworów. Podwyższone ryzyko 
wiąże się również z wiekiem (po 50 
roku życia), otyłością, stosowanie 
wysokotłuszczowej diety, nadużywa-
nie alkoholu, paleniem tytoniu, a na-
wet stresem. Do innych czynników, 
mogących zwiększać zagrożenie wy-
stąpienia raka piersi należy wczesny 
wiek pierwszej miesiączki, późny 
wiek menopauzy, późny wiek pierw-
szej ciąży (po 35 roku życia) lub jej 
brak, a także brak lub krótki okres 
karmienia piersią.

Musimy pamiętać, że rak piersi jest 
w bardzo dużym procencie uleczalny, 
warunkiem jest rozpoznanie choro-
by we wczesnym stadium, a wów-
czas mamy sporą szanse na powrót  
do zdrowia. W dużej mierze zależ to 
jednak od nas samych. Każda kobie-
ta powinna natychmiast zgłosić się 
do lekarza, gdy zaobserwuje objawy 
nasuwające podejrzenie nowotworu. 
Należą do nich:
• zmiany w kształcie piersi lub ich 

położeniu, np. uniesienie piersi 
ku górze,

• zmarszczenie, wciągnięcie lub 
zmiana koloru skóry piersi,

18 września 2017 ruszyła kampania 
UOKIK.  Polub polubowne ― to hasło 
kampanii przygotowanej przez Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
która promuje pozasądowe rozwią-
zywanie sporów. Spoty wyświetlane 
będą w serwisach społecznościowych 
(Facebook, Instagram), serwisie wi-
deo (YouTube), serwisach VOD (tvp.
pl, player.pl), a także na ekranach w 
środkach komunikacji miejskiej w Po-
znaniu, Warszawie i we Wrocławiu. 
Kampania potrwa miesiąc. Wszystkie 
spoty można obejrzeć na polubowne.
uokik.gov.pl. Na stronie dowiemy się, 
co możemy zrobić, gdy dostawca In-
ternetu odrzuci naszą reklamację zbyt 
wysokiego rachunku, a sprzedawca 
w sklepie nie uzna zgłoszenia zepsute-
go laptopa.

Polubowne rozwiązywanie spo-
rów

Od 10 stycznia 2017 r. obowiązują 
przepisy ustawy o pozasądowym roz-
wiązywaniu sporów konsumenckich. 
Jeśli sprzedawca odrzucił naszą re-
klamację, możemy dochodzić swoich 
praw polubownie. Wystarczy, że złoży-
my wniosek do jednego z podmiotów, 
które znajdziemy w rejestrze: Związku 

Polubowne 
rozwiązywanie sporów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Banków Polskich Bankowego Ar-
bitrażu Konsumenckiego ― sprawy 
z zakresu usług finansowych, Prezesa 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
― usługi telekomunikacyjne i poczto-
we, Rzecznika Finansowego ― pod-
mioty rynku finansowego, Stowarzy-
szenia Praw Pasażerów Przyjazne 
Latanie ― spory pomiędzy konsumen-
tami a liniami lotniczymi, Rzecznika 
Praw Pasażera Kolei przy Prezesie 
Urzędu Transportu Kolejowego ― spo-
ry między pasażerami a przewoźnikami 
kolejowymi, Sądu Polubownego przy 
Komisji Nadzoru Finansowego ― 
sprawy pomiędzy uczestnikami rynku 
finansowego, koordynatora ds. nego-
cjacji przy prezesie Urzędu Regulacji 
Energetyki ― paliwa gazowe, energia 
elektryczna, cieplna. W sprawach z za-
kresu m.in. umów sprzedaży, turystycz-
nych, deweloperskich, remontowych 
spór można rozwiązać zwracając się do 
Inspekcji Handlowej. Więcej informa-
cji na polubowne.uokik.gov.pl. 

Zawsze warto próbować rozwiązy-
wać spory polubownie, oszczędzi nam 
to stresu związanego z sądowym do-
chodzeniem swoich praw. 

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

• wciągnięcie, za-
czerwienienie lub 
owrzodzenie bro-
dawki sutkowej, a 
także pomarańczo-
we jej zabarwienie,

• wydzielina z brodawki sutko-
wej – surowicza lub zabarwiona 
krwią,

• guzek lub stwardnienie w piersi, 
które różni się konsystencją od 
otoczenia,

• powiększenie węzłów chłonnych 
pod pachą.
Oczywiście nie każdy guzek, 

stwardnienie lub zmiany skóry są ra-
kiem, zawsze jednak wymagają bada-
nia lekarskiego. Czasami są to stany 
zapalne lub nowotwory łagodne, któ-
rych leczenie zapobiega przekształca-
niu się w nowotwory złośliwe.

W celu zaobserwowania wszel-
kich zmian chorobowych, mogących  
pojawić się w obrębie piersi niezbęd-
ne jest prowadzenie systematycznej 
samokontroli piersi. Samobadanie 
piersi należy wykonywać, począw-
szy od 20 roku życia, raz w miesiącu, 
najlepiej między 7 a 10 dniem cyklu, 
liczonym od 1-go dnia miesiączki. 
Kobiety, które przeszły okres prze-
kwitania lub są w ciąży powinny 
wykonywać badanie w te same dni 
każdego miesiąca. Ponadto raz w 
roku należy zgłosić się na badanie 
piersi do lekarza, nawet, gdy nie wy-
stępują żadne niepokojące zmiany. 
Pamiętajmy również, że niezbędne 
we wczesnej diagnostyce jest wyko-
nanie mammografii oraz USG piersi. 
Mammografię należy wykonać przy-
najmniej raz w wieku 35 – 39 lat, co 
dwa lata powtarzać ją w wieku 40 
– 49 lat i co roku powyżej 50 roku 
życia. USG piersi warto zrobić po 
ukończeniu 20 roku życia.

Patrycja Płoszaj
 PSSE w Strzelcach Opolskich 

Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać:
u lekarzy ginekologów,
w Poradni Chorób Piersi przy Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Op. 
 nr tel. 77 4613291, 77 4070259
w Poradni Chorób Piersi Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu 
 nr tel. 77 4416004,  77 4416005, 77 4416007, 77 4416008.

Październik Miesiącem Profilaktyki Raka Piersi

Pamiętajmy o profilaktyce 
- badajmy swoje piersi

Jedne inwestycje kończymy, 
zaczynamy kolejne

mówi wicestarosta Janusz Żyłka

Nowy chodnik w Otmicach Odbiór nowego chodnika w Szymiszowie

800 lat Leśnicy

Od lewej: wicemarszałek woj. opolskiego Roman Kolek, poseł RP 
Ryszard Galla, starosta Józef Swaczyna,o. Ignacy Wojciech Szczy-
towski, b. poseł RP Helmut Paisdzior.

Jubileusz 800-lecia zgromadził 
tłumy na leśnickim rynku

Występ zespołu ŚląskWystęp zespołu Entropia

@ctivn@ INTEGRACJA
W konkurencjach pojawiły się no-
wości, np. tajemniczy escape room. 

 Po zaangażowaniu naszych ab-
solwentów widać, że dobrze wspomi-
nają szkołę i chętnie do nas wracają. 
Bardzo nas to cieszy! My także do-
konaliśmy dobrego wyboru decy-
dując się na naukę w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem. 
Z pewnością też będziemy tu wracać 
i służyć pomocą w cennych przedsię-
wzięciach.

Studentom życzymy powodze-
nia w nowym roku akademickim, a 
my dalej działamy w wolontariacie 
szkolnym. Jesteśmy zadowoleni z 
zaangażowania nowych członków 
klubu. Przed nami kilka cyklicznych 
akcji, ale póki co, planujemy integra-
cję wyjazdową. 

Pierwsi w rankingu 
maturalnym!

dla siebie uczniowie, byli szczegól-
nie zainteresowani pokazami. Stra-
żacy, samochód po samochodzie, za-
prezentowali sprzęt , który się na nim 
znajduje oraz wyczerpująco omówia-
li jego zastosowanie.

Mamy nadzieję, że uczniom 
nowo zdobyta wiedza przyda się w  
dalszej nauce o pożarnictwie .

Dyrektor Aresztu Śledczego 
Wojciech Dudziec przekazał CKZiU 
w Strzelcach Opolskich motopompę 
strażacką M8/8 PO5 z paliwem jako 
pomoc dydaktyczną na zajęcia prak-
tyczne z pożarnictwa.

 Zbigniew Wróbel

cy zawodowej. A może nawet i nie, 
bo te, które dzięki ostatniemu projek-
towi trafiły do Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego są z 
najwyższej półki i naprawdę bar-
dzo drogie, choćby frezarka CNC, 
która kosztowała ponad 700 tysięcy 
złotych. Mamy otwartą platformę 
wymiany doświadczeń z przedsię-
biorcami i cztery umowy o progra-
mach stypendialnych, a także umowy 
podpisane z Politechniką Opolską i 
Uniwersytetem Opolskim. Przygoto-
wujemy w naszych szkołach uczniów 
do podejmowania wyzwań, jakie 
staną przed nimi w dorosłym życiu 
– do studiowania (i to na najlepszych 
uczelniach, a mamy przecież wśród 
naszych absolwentów i takich, któ-
rzy ukończyli studia na Oxfordzie i 
takich, którzy w ostatnich latach do-
stali się na prestiżowe inne uczelnie 
na Zachodzie) i do pracy zawodo-
wej, bo klasy są sprofilowane w tzw. 
przyszłościowych kierunkach, a wy-
niki egzaminów zawodowych też są 
bardzo dobre. W dodatku uczniowie 
naszych szkół mogą w nich rozwijać 
swoje wielokierunkowe zaintereso-
wania, naukowe i sportowe, a także 
realizować swoje pasje społeczni-
kowskie. Suma tego wszystkiego de-
cyduje o wyborze drogi życia i starcie 
na przyszłość.

Zapisała Marta Górka

Klasa strażacka w areszcie
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Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

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

tel kom. 604 540 402 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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Październik w Powiatowym Centrum Kultury 
Poniedziałki 18:00 – „Zajęcia zdrowy kręgosłup” program 
ćwiczeń polecany dla każdego bez względu na wiek a mającego 
problemy z kręgosłupem, zajęcia płatne;
Wtorki, czwartki 16:15-19:00 – Warsztaty tańca towarzyskie-
go dla dzieci gr. podstawowa, średniozaawansowana, zaawan-
sowana i sportowa,  wstęp płatny /Sala widowiskowa/
Środy 9:00 Fit-mama, zajęcia dla kobiet w ciąży bazujące na 
technice pilates, jodze, ćwiczeniach body ball oraz wybranych 
technikach relaksujących, prowadzący: Fizjoterapeutka Eweli-
na Piechaczek;
Środa 17:00 i 18:00 – Zabawy z językiem angielskim dla kl. 
I-III szkoły podstawowej, wstęp płatny /Kawiarenka/
Środy 10:00 – Aerobik dla Seniorów;
Czwartki 16:00, Szkoła rodzenia, spotkania dla kobiet od 21 
tygodnia ciąży, wstęp wolny /Kawiarenka/ 
Październik – grudzień – Sylwestrowy kurs tańca; wstęp płatny;
6,13,20,27.10.2017 r. ( piątki) godz. 17:00-18:30 – kreatywne 
warsztaty plastyczne z Panią Di Maggio dla dzieci „Edukacja 
przez sztukę”, wstęp płatny;
14.10.2017 (sobota) -  Warsztaty Segni Mossi  organizowane w 
ramach projektu „Objazdowy teatr!” dofinansowanego z środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
18.10.2017 r. – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „ O tym jak 
Frędzelka i Wiercipiętka znalazły czapeczkę”;
20.10.2017 (piątek) godz. 19:00 – koncert Mateusza Ziółko 
wraz z zespołem;
28.10.2017 r. (sobota) godz. 16:00-19:00 – „Strasznie fajne 
Halloween” – zabawa dla dzieci w wieku 6-12 lat, wstęp płatny;

Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

Klasyfikacja generalna MDP w grupie dziewcząt:

 I miejsce – OSP Raszowa (1031,9)
     II miejsce – OSP Zalesie Ślaskie (994,8)
     III miejsce – OSP Kadłub (985,7)
     IV miejsce – OSP Stary Ujazd (985,0)

Klasyfikacja generalna MDP w grupie chłopców:

 I miejsce – OSP Raszowa (1050,9)
     II miejsce – OSP Zalesie Ślaskie (1006,1)
     III miejsce – OSP Borycz (987,1)
     IV miejsce – OSP Gąsiorowice (964,4)
     V miejsce – OSP Rozmierka ( 954,1)
     IV miejsce – OSP Staniszcze Wielkie ( 939,3)

Klasyfikacja generalna OSP w grupie "C":

 I miejsce – OSP Raszowa 91,8
    II miejsce – OSP Kadłub 120,7
     III miejsce – OSP Olszowa 125,4
     IV miejsce – OSP Jemielnica 126,5
     V miejsce – OSP Krośnica 130,7
     VI miejsce – OSP Kielcza 135,8
     VII miejsce – OSP Wysoka 148,0

W tym roku, z okazji jubileuszu mia-
sta Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji 
był organizatorem biegów "Leśnicka Piąt-
ka" oraz "800 metrów na 800 lat". Impreza 
odbyła się 23 września br. Mimo deszczo-
wej pogody wielu zawodników wstawiło 
się na starcie zawodów. 

Organizatorzy imprezy podjęli de-
cyzję, że ze względu na deszcz biegi dla 
dzieci odbędą się w hali sportowej. Mar-
szobieg VIP-ów oraz bieg główny odbyły 
się strugach deszczu. Start i meta znajdo-
wały się na terenie przy Leśnickim Ośrod-
ku Kultury i Rekreacji. W sumie w biegu 
głównym udział wzięło 92 zawodników, a 
w zmaganiach nordic walking 13 miłoś-
ników tego sportu. W biegach dla dzieci 
wystartowało 60 zawodników, a w mar-
szobiegu VIP-ów 20 osób.

Każdy zawodnik, który ukończył 
bieg, otrzymał pamiątkowy medal. W 
trakcie uroczystej dekoracji najlepszych 

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
Odbyły się w sobotę, 30 września br., a uczestniczyło w nich 25 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych w terenu powiatu strzele-

ckiego. Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza 400m z przeszkodami według 
regulaminu MDP oraz ćwiczenie bojowe i sztafeta pożarnicza 7 x 50m z przeszkodami według Regulaminu Zawodów Sportowo- Po-
żarniczych OSP

Podczas ceremonii zamknięcia zawodów, gratulacje, dyplomy i upominki wręczyli, Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, 
Wicemarszałek Województwa Opolskiego Roman Kolek, członek Zarządu Głównego OSP RP dh Teresa Tiszbierek, st. 
bryg. w st. spocz. Stefan Szłapa oraz dh Rajmund Murlowski. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy jeszcze 
lepszych wyników w kolejnych zawodach. Organizatorzy dziękują wszystkim za pomoc i ogromne zaangażowanie w 
organizację zawodów.

Leśnicka Piątka

Klasyfikacja generalna OSP w grupie "A":

 I miejsce – OSP Raszowa I 91,8
     II miejsce – OSP Osiek 101,1
     III miejsce – OSP Raszowa II 109,4
     IV miejsce – OSP Borycz 110,8
     V miejsce – OSP Jemielnica 111,3
     VI miejsce – OSP Staniszcze Wielkie 112,8
     VII miejsce OSP Zimna Wódka 113,3
     VIII miejsce OSP Kielcza 152,3

zawodników dla licznie zebranej publicz-
ności wystąpiły zespoły taneczne Wataha, 
Mini Entropia, Marlenki oraz mażoretki 
Słoneczka i La Bella. Dekoracji dokonali 
Burmistrz Łukasz Jastrzembski oraz  Dy-
rektor LOKiRu Gizela Szendzielorz. Od-
było się również losowanie atrakcyjnych 
nagród ufundowanych przez sponsorów. 
Dla uczestników zawodów przygotowano 
ciepły posiłek oraz napoje. Dzieci sko-
rzystać mogły z atrakcji przygotowanych 
przez firmę Gaz-System.

LOKiR serdecznie dziękuje wszyst-
kim sponsorom oraz osobom, które po-
mogły w organizacji imprezy.

Wszystkie wyniki znaleźć można na 
stronie internetowej www.orianshow.pl w 
zakładce „zapisy i wyniki”.  
Najszybsi biegacze z gminy Leśnica:
I miejsce – Krzysztof Sitnik
II miejsce – Marcin Barth
III miejsce – Tomasz Sitnik
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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
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Październik w Powiatowym Centrum Kultury 

O B W I E S Z C Z E N I E     ST A R O S T Y    
S T R Z E L E C K I E G O

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017r. 
poz. 1496 ze zm.) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępo-
wania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1257),

z a w i a d a m i a  s i ę,

że dnia 2 sierpnia 2017r. na żądanie Burmistrza Strzelec Opolskich reprezentującego 
Gminę Strzelce Opolskie z siedzibą w Strzelcach Opolskich, Pl. Myśliwca 1, zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na rea-
lizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg publicznych łączących ulicę Li-
gonia i Szpitalną na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich, na działkach:

1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19

Nr działki 
przed 

podziałem

317/9
317/17
316/19
317/20
317/30
317/34
317/39

315
355

5124/1
5124/2
5124/3
5124/5
5124/6
5124/7
1750
1752
1760

5147/1

Arkusz 
mapy

2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
8
8
8
8

Obręb

Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.

Nr działki po podziale,
działki w liniach 

rozgraniczajacych

317/46
-
-
-
-
-
-

315/2
355/2
5124/9

-
5124/10

-
-
-

1750/2
1752/2

-
5147/6

Nr działki po podziale,
działki poza liniami 
rozgraniczajacymi

317/45, 317/47
-
-
-
-
-
-

315/1
355/1, 355/3

5124/8
-

5124/11
-
-
-

1750/1
1752/1

-
5147/5

2. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących 
teren niezbędny

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nr działki 
przed 

podziałem

313/1
313/2
320/5
317/9
361/2
5124/1
1141/4

Arkusz 
mapy

2
3
3
2
3
3
8

Obręb

Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.

Nr działki po podziale

-
-
-

317/45
-

5124/9
-

3. nieruchomości planowane do przejęcia na rzecz Gminy Strzelce Op.

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nr działki 
przed 

podziałem

317/9
355
315

5124/7
1750
1752

5147/1

Arkusz 
mapy

2
2
2
3
8
8
8

Obręb

Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.

Nr działki po podziale

317/46
355/2
315/2

-
1750/2
1752/2
5147/6

Z dniem ukazania się obwieszczenia, nieruchomości stanowiące własność Skar-
bu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem 
obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.   

W terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane
strony mogą w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich 

- Wydział Architektoniczno - Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, 
pokój nr 213, (w godzinach pn.730-1700, wt.-cz.730-1530, pt. 730-1400), 

zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 
od 4 października 2017 do 25 października 2017r.

z up. Starosty
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału
     Architektoniczno-Budowlanego

Nowy rozkład PKS
Od 1 października br. strzelecki PKS wprowadził nowy rozkład jazdy. To 
ważne zwłaszcza dla korzystających z trasy Opole - Strzelce Opolskie. W 
Opolu wprowadzono dwa nowe przystanki, przy ul. Ozimskiej i ul. Ka-
towickiej natomiast dla niektórych autobusów kursujących z Opola do 
Strzelec wprowadzono dodatkowe przystanki w samych Strzelcach: przy 
os. Piastów, ul. Parkowej, ul. Krakowskiej (kino) i przy dworcu PKP.
Szczegóły na stronie internetowej PKS S.A. w Strzelcach Opolskich.

MOBILNY  PUNKT  INFORMACYJNY
Informujemy o organizacji dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich 

Lokalnego Punktu Informacyjnego 
Funduszy Europejskich (LPI) w Kędzierzynie-Koźlu 
dnia 10 października 2017 r. (środa) w godzinach  

9:00 – 12:00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy  
w Strzelcach Opolskich przy ul. Gogolińskiej 2a.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości 
otrzymania wsparcia oraz zasad realizacji projektów dofinansowanych 
ze środków Unii Europejskiej.

W razie pytań prosimy o kontakt z LPI w Kędzierzynie-Koźlu,
 tel.: 77 472 50 39, 77 403 41 79

e-mail: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl

Powiatowe Centrum Kultury 
zaprasza

Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

Leśnicka Piątka

zawodników dla licznie zebranej publicz-
ności wystąpiły zespoły taneczne Wataha, 
Mini Entropia, Marlenki oraz mażoretki 
Słoneczka i La Bella. Dekoracji dokonali 
Burmistrz Łukasz Jastrzembski oraz  Dy-
rektor LOKiRu Gizela Szendzielorz. Od-
było się również losowanie atrakcyjnych 
nagród ufundowanych przez sponsorów. 
Dla uczestników zawodów przygotowano 
ciepły posiłek oraz napoje. Dzieci sko-
rzystać mogły z atrakcji przygotowanych 
przez firmę Gaz-System.

LOKiR serdecznie dziękuje wszyst-
kim sponsorom oraz osobom, które po-
mogły w organizacji imprezy.

Wszystkie wyniki znaleźć można na 
stronie internetowej www.orianshow.pl w 
zakładce „zapisy i wyniki”.  
Najszybsi biegacze z gminy Leśnica:
I miejsce – Krzysztof Sitnik
II miejsce – Marcin Barth
III miejsce – Tomasz Sitnik
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością informuje-

my dziś Państwa o tym, że grono Jubila-
tów - mieszkańców powiatu strzeleckiego, 
którzy w ostatnim czasie obchodzili swoje 
okrągłe urodziny, znów się powiększyło - 
o cztery osoby. Dwie Jubilatki skończyły 
95 lat!

Wszyscy te uroczyste dni spędzili w 
otoczeniu bliskich, ale przy tej okazji nie 
mogło zabraknąć oficjalnych gratulacji i 
najlepszych życzeń, no i oczywiście uro-
dzinowego prezentu od władz Powiatu 
Strzeleckiego, a przekazywanych w imie-
niu całej naszej społeczności.  

Pani Jadwiga Widańska swoje 
95 urodziny obchodziła 27 września br. 
Mieszkankę Strzelec Opolskich w dniu 
urodzin z gratulacjami i najlepszymi ży-
czeniami odwiedził Waldemar Gaida, 
członek Zarządu Powiatu oraz burmistrz 
Strzelec Opolskich Tadeusz Goc.

Pani Eugenia Bigas, mieszkająca w 
Kalinowicach, również 27 września br. 
świętowała swoje 95 urodziny. W dniu 
jubileuszu serdeczne życzenia i gratulacje 
przekazał Jej Waldemar Gaida, członek 
Zarządu Powiatu i burmistrz Strzelec Ta-
deusz Goc. 

Pan Józef Izydorczyk, znany cu-
kiernik,  mieszkający w Strzelcach Opol-
skich, swoje 90. urodziny świętował 25 
września br.  W tym uroczystym dniu Ju-
bilat odbierał życzenia od starosty Józefa 
Swaczyny i Waldemara Gaidy.

Pan Bronisław Hryplewicz, miesz-
kaniec Strzelec Opolskich, jubileusz 
90-lecia urodzin obchodził 1 października 
br. Jubilatowi gratulowali i składali ży-
czenia z tak wyjątkowej okazji Waldemar 
Gaida i  burmistrz Tadeusz Goc.

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

Reklama jest nagrodą  za zwycięstwo w Konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2016

Pani Jadwiga Widańska mieszkająca w Strzelcach Opolskich 
95 urodziny obchodziła 27 września br.

Pani Eugenia Bigas, mieszkająca w Kalinowicach, 
27 września br. świętowała 95 urodziny.

Pan Józef Izydorczyk,  mieszkający w Strzelcach Opolskich, 
90. urodziny świętował 25 września br.

Pan Bronisław Hryplewicz, mieszkaniec Strzelec Opolskich, 
jubileusz 90-lecia urodzin obchodził 1 października br.


