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Rodzina  zastępcza  to  forma  
rodzinnej pieczy  zastępczej  dla  
dziecka,  które częściowo  lub  cał-
kowicie  zostało pozbawione  opieki  
rodzicielskiej.

Rodzina zastępcza spokrewnio-
na – taką rodzinę tworzą dziadkowie 
lub rodzeństwo dziecka, które ma być 
objęte opieką. Miesięczne świadcze-
nie na pokrycie kosztów utrzymania 
dziecka wynosi 694 zł netto miesięcz-
nie. W przypadku sprawowania opie-
ki nad dzieckiem niepełnosprawnym 
przysługuje dodatek w wysokości 211 
zł netto miesięcznie. 

Rodzina zastępcza niezawodowa 
– zajmuje się dzieckiem lub dziećmi, 
z którymi nie wiąże jej żaden stopień 
pokrewieństwa lub są dalszymi krew-
nymi (wujostwo, kuzynostwo). W 
rodzinie umieszcza się nie więcej niż 
3 dzieci. Miesięczne świadczenie na 
pokrycie kosztów utrzymania dziecka 
wynosi 1052 zł, a w przypadku dzie-
cka niepełnosprawnego przysługuje 
dodatek w wysokości 211 zł netto.

Rodzina zastępcza zawodowa – 
tworzą ją osoby obce. Umowa o peł-
nienie funkcji zawierana jest na 4 lata 
i jednemu z małżonków przysługuje 
wynagrodzenie. Osoba ta nie może 
kontynuować zatrudnienia, podjąć 
dodatkowej pracy zarobkowej bez 
zgody starosty. Przysługuje również 
prawo do czasowego niesprawowania 
opieki nad dziećmi w związku z wy-
poczynkiem (30 dni kalendarzowych 
w okresie 12 m-cy). Zawodowa ro-
dzina zastępcza otrzymuje miesięcz-
ne świadczenie na pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka w wysokości 
1052 zł, a w przypadku dziecka nie-
pełnosprawnego przysługuje dodatek 
w wysokości 211zł. 

* rodzinne pogotowie opiekuń-
cze – tworzy zawodowa rodzina za-
stępcza; umieszcza się w niej do 3 
dzieci do czasu unormowania sytuacji 
dziecka, nie dłużej jednak niż 4 mie-
siące. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach okres ten może zostać 
przedłużony do 8 miesięcy lub do za-
kończenia postępowania sądowego.

* specjalistyczna rodzina za-
stępcza – dla  małoletnich matek, 
dzieci niepełnosprawnych, dzieci 
umieszczonych na podstawie ustawy 
o postępowaniu w sprawie nieletnich. 
Umieszcza się w takiej rodzinie za-
stępczej nie więcej niż 3 dzieci.

Rodzinny dom dziecka - tworzą 
osoby obce i umieszcza się w nim do 
8 dzieci. Umowa o prowadzenie ro-
dzinnego domu dziecka zawierana jest 
na 5 lat i jednemu z małżonków przy-
sługuje wynagrodzenie. Osoba ta nie 
może kontynuować zatrudnienia ani 
podjąć dodatkowej pracy zarobkowej 
bez zgody starosty. Przysługuje rów-
nież prawo do czasowego niesprawo-
wania opieki nad dziećmi w związku 
z wypoczynkiem (30 dni kalendarzo-
wych w okresie 12 miesięcy).

Rodzinny dom dziecka otrzymu-
je miesięczne świadczenie na pokrycie 
kosztów utrzymania dziecka w wyso-
kości 1052 zł, a w przypadku dziecka 
niepełnosprawnego przysługuje doda-
tek w wysokości 211 zł.

W przypadku zarówno rodziny za-

stępczej zawodowej jak i prowadzące-
go rodzinny dom dziecka przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości od 2000 
zł do 2600 zł brutto. Okres pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej zawodowej 
jak i prowadzenia rodzinnego domu 
dziecka wlicza się do okresu pracy 
wymaganego do nabycia lub zacho-
wania uprawnień pracowniczych.

Rodzinną pieczę zastępczą (spo-
krewnioną, niezawodową, zawodo-
wą i prowadzenie rodzinnego domu 
dziecka)  może tworzyć małżeństwo 
lub osoba samotna jeśli:
• ma stałe miejsce zamieszkania w 

Polsce;
• korzysta z pełni praw obywatelskich 

i cywilnych; 
• w stosunku do naturalnych dzieci 

nie jest ani w przeszłości nie była 
pozbawiona władzy rodzicielskiej 
(władza ta nie była również ogra-
niczona lub zawieszona); 

• wywiązuje się z obowiązku utrzy-
mania osób  z najbliższej rodziny 
(alimentacja), jeśli stanowi tak 
prawo lub orzeczenie sądu; 

• posiada zaświadczenie lekarskie 
o dobrym stanie zdrowia, umożli-
wiającym odpowiednią opiekę nad 
dzieckiem; 

• posiada opinię o predyspozycji i 
motywacji do pełnienia funkcji ro-
dziny zastępczej;

• ma odpowiednie warunki miesz-
kaniowe i stałe źródło utrzymania; 
Zarobki rodziców zastępczych 
nie wpływają na wysokość kwo-
ty otrzymywanej na utrzymanie 
dziecka.

Zostań rodziną zastępczą

Komisja Rewizyjna
Tadeusz Kauch – Przewodniczący
Gizela Szendzielorz – Zastępca 
Przewodniczącego
Mariola Matuszek – Sekretarz
 
Komisja Skarg, wniosków i petycji
Gizela Szendzielorz – Przewodnicząca
Piotr Szuba – Zca Przewodniczącej
Edyta Bem – Sekretarz
Kazimierz Kubal
 
Komisja Bezpieczeństwa
Sławomir Tubek – Przewodniczący
Mariola Matuszek
Joachim Szostok
Józef Swaczyna
Ryszard Nocoń
 
Komisja Budżetu
Joachim Szostok – Przewodniczący
Piotr Szuba
Dariusz Bolechowski

Druga w tej kadencji samorządu 
sesja zwołana została na 28 listopada 
br. Zaczęła się od podziękowań dla 
członka Zarządu Powiatu w poprzed-
niej kadencji Kazimierza Kubala i 
wręczeniu mu bukietu kwiatów.

Do informacji o pracy Zarządu 
Powiatu w okresie międzysesyjnym 
przedstawionym przez starostę Józe-
fa Swaczynę, radny Ryszard Nocoń 
poprosił o szerszą informację na te-
mat spotkania rady budowy w Zale-
siu Śląskim w sprawie realizowanej 
inwestycji drogowej. Proszę o szerszą 
informację. 

Starosta J. Swaczyna: - Powiat 
wystąpił z dwoma wnioskami na in-
westycje drogowe: pierwszą w Zale-
siu Śl., gdzie wartość zadania sięga 
prawie 7 mln zł oraz drugą, o wartości 
prawie 2 mln złotych, w Górze Św. 
Anny na odcinku od Restauracji „Pod 
Jeleniem” aż do wjazdu do Domu 
Pielgrzyma. W planach jest powrót do 
nawierzchni zabytkowej, tzn. takiej 
która tam była oraz budowa chodni-
ków granitowych. Termin realizacji 
wyznaczono na 10 grudnia br., jednak-
że już teraz wiadomo, że jest zagrożo-
ny. Wiadomo, że mieszkańcy również 
się niecierpliwią, ale dokładamy sta-
rań aby przyspieszyć prace budowy 
kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Śl. 
wykonywanych przez Gminę Leśnica. 
Nadmienię, iż z praktyki wynika, że 
zakres robót na taką kwotę nie został 
jeszcze nigdy wykonany w ciągu jed-
nego roku. Dodam, że dofi nansowanie 
inwestycji sięga 80 proc.

Radny K. Kubal: - W poprzedniej 
kadencji przy fi nansowym wsparciu 
Powiatu Strzeleckiego prowadzono 
prace przy rewitalizacji Zameczku 
Myśliwskiego, gdzie mieści się Dom 
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem. 
Bardzo dużo prac zostało zakończo-
nych, jednak prace nie zostały jeszcze 
zakończone. Czy zapadły jakieś ustale-
nia odnośnie kosztów, które pozwoliły-
by na zakończenie odnowy budynku? 

Starosta J. Swaczyna: - Wpłynęły 

Sesja Rady Powiatu

kolejne wnioski dotyczące zabezpie-
czenia środków na dalszą rewitalizację 
budynku. Jednakże w budżecie Powiatu 
na rok 2019 nie zostało zaplanowane to 
zadanie. Z początkiem roku musimy 
rozpocząć remont budynku PCPR w 
Strzelcach Opolskich. 

Skarbnik Powiatu Jolanta Dro-
chomirecka: - Dom Pomocy Społecz-
nej w Zawadzkiem otrzymał bardzo 
wysokie zwiększenie planowanej 
kwoty dotacji z budżetu powiatu w 
roku 2018. Sumarycznie było to ponad 
700.000 zł.

Radny K. Kubal: - Jaka suma jest 
potrzebna do całkowitego zakończenia 
remontu?

Starosta J. Swaczyna: - Odpo-
wiedź otrzyma Pan na piśmie w prze-
ciągu 7 dni.

Po krótkiej przerwie radni przy-
stąpili do głosowania nad nowym 
porządkiem obrad, a Przewodniczący 
Rady Stefan Szłapa poinformował, że 
wpłynęły 2 zgłoszenia o powołaniu 
klubów radnych:
1. Mniejszości Niemieckiej – Prze-

wodniczącym jest Józef Swaczyna,
2. Koalicji Obywatelskiej – Przewod-

niczącym jest Kazimierz Kubal.

Na tej sesji powołano składy 
wszystkich komisji problemowych 
Rady Powiatu, a ich składy podaje-
my obok. Tu zauważyć należy, że 
obok komisji znanych z poprzednich 
kadencji pojawiła się nowa: Komisja 
skarg, wniosków i petycji, zgodnie ze 
znowelizowaną ustawą o samorządzie.

W dalszym toku obrad podjęto 
uchwały w następujących sprawach:
 -  wyrażenia zgody na zmianę termi-

nów obowiązujących w toku prac 
nad projektem uchwały budżetowej 
na rok 2019

-  zmiany wieloletniej prognozy 
fi nansowej Powiatu Strzeleckiego 
na lata 2018-2021

-  zmiany budżetu i zmian w budżecie 
Powiatu Strzeleckiego na rok 2018.

oprac. mg

Skład komisji stałych Rady Powiatu 
Strzeleckiego w kadencji 2018 – 2023

Anna Chabraszewska
Piotr Dreja
Stefan Szłapa
Józef Swaczyna
 
Komisja Edukacji
Edyta Bem – Przewodnicząca
Piotr Szuba
Dariusz Bolechowski
Anna Chabraszewska
Jan Zubek
Ryszard Pagacz
Piotr Dreja
Gizela Szendzielorz
Waldemar Bednarek
Waldemar Gaida
 
Komisja Gospodarcza
Kazimierz Kubal – Przewodniczący
Ryszard Nocoń
Stanisław Krawiec
Stefan Szłapa
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- W tej chwili najwięcej zachoro-
wań notuje się w Rumunii, Francji, 
Grecji, na Ukrainie i we Włoszech 
– mówi Katarzyna Kanoza dyrektor 
PSSE w Strzelcach Opolskich. – Do 
11 grudnia br. w województwie opol-
skim zanotowano 6 przypadków odry, 
a w całym kraju 220. To znacznie 
więcej niż kiedykolwiek wcześniej. 
Poprzedni wzrost zachorowań w Pol-
sce na odrę zanotowano w roku 2006: 
było ich 120, w poprzednich latach – 
po kilkanaście. 

- Czy w naszym powiecie też 
ktoś zachorował?

- Tak. W sierpniu zachorowało 
12-miesięczne dziecko. Objawy nie 
były typowe dla odry, a lekarz choro-
by nie rozpoznał, stwierdził różyczkę. 
Jednak dzięki temu, że każdy przy-
padek różyczki – a mamy ich mało 
– badany jest laboratoryjnie również 
pod kątem odry, udało się wykryć 
chorobę.  Nie udało się nam jednak 
dojść do tego, w jaki sposób dziecko 
się zaraziło. Podobny przypadek od-
notowaliśmy w roku 2011. Obydwoje 
dzieci zachorowało jeszcze przed za-
szczepieniem, na które były jeszcze 
za małe. Pierwszą dawkę szczepionki 
podaje się między 13 a 15 miesiącem 
życia, natomiast drugą  w 10 roku ży-
cia. Tu ważna uwaga: od przyszłego 
roku przyspiesza się termin podania 

drugiej dawki szczepionki z dziesiąte-
go na szósty rok życia. Oznacza to, że 
będą się szczepić i sześciolatki, i star-
sze dzieci, do dziesięciu lat.

- Dlaczego odra jest taka groź-
na?

- Wszystkich chorób zakaźnych 
trzeba się bać, a odra należy do tych, 
którymi bardzo łatwo się zarazić. Prze-
nosi się drogą kropelkową. Ocenia się, 
że osoby nie mające przeciwciał, a 
mające styczność z chorym, narażone 
są na zachorowanie w 98 procentach! 
Początkowe objawy podobne są do 
grypy: pojawia się gorączka, katar, 
kaszel, osłabienie.  W dodatku chory 
zakaża od około dwóch dni jeszcze 
przed pojawieniem się objawów do 
czterech po pojawieniu się wysyp-
ki. Bardzo groźne są też powikłania. 
Może to być np. biegunka i odwod-
nienie, zapalenie płuc, ucha środko-
wego, zapalenie mózgu czy podostre 
stwardniające zapalenie mózgu. W 
dodatku może wystąpić ono nawet po 
kilku latach od zachorowania na odrę! 
Uważana jest ona za chorobę wieku 
dziecięcego, jednak zachorować mogą 
również dorośli, a powikłania mogą 
być u nich groźniejsze.

- Jak się przed odrą chronić?
- Tylko szczepieniami, jeśli nie 

ma przeciwwskazań medycznych. W 
powiecie strzeleckim wskaźnik tzw. 
wyszczepialności jest wysoki, po-
wyżej 95 proc., a więc na poziomie 
bezpiecznym ze względów epidemio-
logicznych. 

7 grudnia 2018 przypadały ob-
chody Krajowego Dnia Szczepień 
Ochronnych. W tym dniu uruchomi-
liśmy w naszej stacji w Strzelcach 
Opolskich punkt informacyjno-kon-
sultacyjny dla rodziców, opiekunów 
oraz osób zainteresowanych proble-
matyką szczepień ochronnych, a w 
czterech przedszkolach - punkty pro-
pagujące szczepienia.

Marta Górka

Odra? Groźna i… 
obecna także u nas

O tej chorobie ostatnio zrobiło się głośno. Przez lata powoli o niej 
zapominaliśmy. W Polsce obowiązkowe szczepienia wprowadzono 
w roku 1975, co przyczyniło się do drastycznego zmniejszenia licz-
by zachorowań. Nawiasem mówiąc, WHO (Światowa Organizacja 
Zdrowia) zakładała, że odra do roku 2020 w ogóle zniknie.  Tak się 
nie stało, a chorych przybywa. Nie tylko w Polsce. W całej Europie. 

11 grudnia br. w ramach projektu 
pt. „Bliżej rodziny i dziecka – wspar-
cie rodzin przeżywających proble-
my opiekuńczo-wychowawcze oraz 
wsparcie pieczy zastępczej – II edy-
cja” uroczyście otwarta została Porad-
nia Prawno-Mediacyjna MEDIATIO. 

Zapewnia ona:
- infolinię z dyżurem na temat me-

diacji oraz prawa rodzinnego,
- bezpłatne porady prawne i me-

diacyjne z zakresu prawa rodzinnego i 
mediacji rodzinnych (w tym nieletnich 
i rówieśniczych),

- bezpłatne mediacje rodzinne.
- Hasło przewodnie to „Siłą jest 

dialog”- mówił podczas uroczystości 
otwarcia wicemarszałek wojewódz-
twa Roman Kolek. - Dla nas w samo-
rządzie też jest ważne, żeby ten dialog 
podtrzymywać, bo dzięki sile rozmo-
wie można przekonać do argumentów 
i jedną i drugą stronę. Rozwiązanie za-
wsze się wypośrodkowuje, co z punk-
tu widzenia rodziny jest świetnym 
rozwiązaniem. 

Fundacja Harmonia Życia otrzy-
mała dofi nansowanie z pieniędzy unij-
nych w wysokości blisko 570 tys. zło-
tych. Projekt potrwa dwa lata. Z usług 
poradni można skorzystać telefonicz-
nie oraz na miejscu.

Liderem Projektu jest Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. 
W projekcie zaangażowanych jest 18 
partnerów, w tym Powiat Strzelecki 
wraz z Powiatowym Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Strzelcach Opolskich. 
W zakresie projektu organizowane są 

wyjazdy aktywizująco – integracyjne, 
mające na celu zapobieganie procesom 
ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia 
społecznego dzieci umieszczonych w 
środowisku pieczy zastępczej oraz in-
tegrację środowiska pieczy zastępczej.

Z powodu braku wolonta-
riuszy nie było w tym roku na 
terenie Gminy Strzelce Opol-
skie formalnej akcji „Szlachet-
na Paczka”. Jednak pozostali 
ci, którzy są w potrzebie. 

W związku z tym z inicjatywny 
pracowników Starostwa Strzeleckie-
go przygotowano Świąteczną Paczkę 
dla rodziny znajdującej się w bardzo 
trudnej sytuacji. Zebrano wśród pra-
cowników urzędu tak wiele rzeczy, że 
wystarczyło również na wsparcie ko-
lejnej rodziny. Warto otwierać swoje 
serca na potrzeby drugich, gdyż każdy 
najmniejszy gest jest dla innych cen-
ny i pozwoli im mieć również piękne 
Święta. Każdy z nas ma czasem nad-
miar rzeczy, które mógłby przekazać 
innym, a są wokół nas ludzie, których 

Świąteczna paczka

nie stać na podstawowe produkty. Zatem zachęcamy do wspierania innych, by 
tegoroczne Święta Bożego Narodzenia były wyjątkowe dla jak największej grupy 
ludzi. 

Poradnia mediacyjna już działa

Źródło: Radio Opole

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu: +48 515 332 140 bądź w siedzibie Fundacji Har-
monia Życia przy ul. Kępskiej 7 w Opolu.

Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Strzelcach Opolskich 
reprezentowały dwie drużyny: Hanna 
Władyka i Wiktoria Żaczek z klasy IV 
tg oraz Ewelina Socha i Karolina So-
cha z klasy IV tg pod opieką p. Małgo-
rzaty Tacicy. 
Pierwsza przygotowała nowoczesną 

stylizację stołu pod nazwą „Świątecz-
na Elegancja” wykorzystując w deko-
racji motyw czerni i bieli, którą zajęła 
I miejsce w konkursie. Natomiast dru-
ga drużyna przygotowała tradycyjny 
stół świąteczny o nazwie „Gwiaździ-
ste Boże Narodzenie”, która wykorzy-
stała motyw gwiazdy betlejemskiej i 
kolorów czerwieni i złota.

 Najpiękniejszy stół świąteczny jest nasz!
Dwunastego grudnia br. w hotelu „Solidaris” w Kędzierzynie-Koźlu odbył się pierwszy Wojewódzki Konkurs 

„Świąteczny Stół Bożonarodzeniowy”. Wzięło w nim udział sześć drużyn ze szkół naszego województwa i dwie 
drużyny - przedstawicieli restauracji. 
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- w dniu 24 grudnia 2018 r. (Wigilia) pracujemy do godz. 13.00;
- w dniu 31 grudnia 2018 r. (Sylwester) pracujemy do godz. 14.00. Jak pracuje Starostwo Powiatowe?

7 grudnia 2018 r. odbył się już po raz czternasty Konkurs 
Kolęd w Języku Niemieckim „Es Weihnachtet”. 

Od 16 lat z dwiema przerwami Koło DFK wraz z Publiczną 
Szkołą Podstawowąw Błotnicy Strzeleckiej realizuje ten „flagowy„ 
projekt, który w 2012 roku, spośród ponad 400 projektów kultural-
nych wyróżniony został nagrodą „DFK Kulturpreis 2012”. 

Przez tak długi okres formuła konkursu nie tylko się nie wy-
czerpała, wręcz przeciwnie, w miarę zdobywania doświadczeń w 
kolejnych latach, projekt ulegał wzbogaceniu oraz poszerzeniu, np. 
o dekoracje bożonarodzeniowe. 

W ubiegłym roku doszła kolejna nowość. W celu stworzenia 
lepszych warunków prezentacji szkół, których uczniowie nie uczęsz-
czają do szkół muzycznych, dla oceny poszczególnych utworów, 
wprowadzono dwie oddzielne kategorie:
•	 wykonanie kolęd z akompaniamentem z płyty lub innego 

nośnika, 
•	 wykonanie kolęd z akompaniamentem instrumentów muzycz-

nych.
W ubiegłym roku rozszerzyliśmy także grupę wiekową, po-

nieważ oprócz uczniów klas I-VI, jak było przez dwanaście edycji 
konkursu, zaprosiliśmy uczniów klas VII szkół podstawowych oraz 
II i III gimnazjum. Natomiast w bieżącej edycji uczestnicy podzieleni 
zostali na dwie grupy: klasy I-IV oraz V-VIII i III klasa gimnazjum. 

Główne cele projektu to: 
-  integracja młodzieży uczącej się języka niemieckiego,
-  popularyzacja i pogłębienie znajomości języka niemieckiego z 

położeniem nacisku na znajomość kolęd i tradycji bożonarodze-
niowych,

-  rozwijanie zainteresowań młodzieży kulturą państw niemiecko-
języcznych,

-  stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania ich talentów 
muzycznych, plastycznych i technicznych,

-  wzajemna współpraca trzech pokoleń,
-  odkrywanie na nowo dawnej kultury bożonarodzeniowej na 

Śląsku, zwłaszcza na terenach gmin: Strzelce Opolskie, Toszek, 
Ujazd i Jemielnica.
Osiągnięcie tych celów nie byłoby możliwe bez ogromnego za-

angażowania pani mgr Edyty Malecko - autorki formuły oraz tytułu 
projektu, a w obecnej edycji również pana mgr-a Sebastiana Piwka, 
nauczycieli języka niemieckiego w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Błotnicy Strzeleckiej oraz jak zawsze rodziców, dziadków i ucz-
niów, przy wydatnym wsparciu i osobistej pomocy dyrektora szkoły 
pani mgr Agnieszki Sobczyk. 

Oprócz wspomnianych celów projekt traktujemy jako wpro-
wadzenie uczestników konkursu oraz zaproszonych gości do świąt 
Bożego Narodzenia.

Środki finansowe, niezbędne do realizacji projektu, zorganizo-
wało miejscowe Koło Mniejszości Niemieckiej. Projekt i wnioski 
opracował, jak w latach poprzednich, Sekretarz Zarządu Koła DFK 
w Błotnicy Strzeleckiej – pan Henryk Juretko.

Od wielu już lat korzystamy z gościnności państwa Gabrieli i 
Jana Patołów, którzy nieodpłatnie użyczają nam sali w Restauracji 
„U Jana” w Warmątowicach oraz w inny sposób udzielają nam 
pomocy.

XIV edycja projektu „Es Weihnachtet” objęta została Patronatem 
Honorowym oraz wsparta finansowo przez:
-  Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, 
-  Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, 
-  Burmistrza Strzelec Opolskich,
-  Burmistrza Toszka,
-  Burmistrza Ujazdu, 
-  Wójta Gminy Jemielnica.

Wsparcie finansowe i rzeczowe otrzymaliśmy także od Rady 
Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Błotnicy Strze-
leckiej, firmy Technika Grzewcza i Sanitarna INSTAL-MNOCHY, 
firmy budowlanej „PRO-MAX” Rajmund Kała, firmy SEB-TECH 
Sebastian Hibner w Pyskowicach.

Wszystkim sponsorom oraz darczyńcom składamy najser-
deczniejsze podziękowania. 

Z naszego zaproszenia w tym roku skorzystali i tym samym 
uświetnili 

XIV Konkurs Kolęd w Języku Niemieckim „Es Weihnachtet” 
następujący goście:
-  Konsul RFN w Opolu - pani Birgit Fisel-Rösle,
-  Burmistrz Toszka - pan Grzegorz Kupczyk ,
-  Wójt Gminy Jemielnica- pan Marcin Wycisło,
-  Wicestarosta Strzelecki - pan Waldemar Gaida,

XIV Międzywojewódzki Konkurs Kolęd w Języku Niemieckim 

Es Weihnachtet
-  Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej w Strzelcach Opol-

skich - pani Irena Kaczmarek,
-  Proboszcz parafii Centawa- ksiądz Jan Czekański,
-  Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego – pan Janusz Żyłka,
-  Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady 

Miejskiej Strzelec Opolskich – pan Marek Zarębski,
-  Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie - pani Magdalena Żelazna,
-  Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach 

Opolskich - pani Marzenna Staroszczyk,
-  Zastępca Dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w 

Strzelcach Opolskich - pani Lilianna Smaga,
-  Sołtys wsi Błotnica Strzelecka - pani Janina Tarlińska-Stroczyk, 
-  Zastępca Przewodniczącej Zarządu Koła DFK w Błotnicy 

Strzeleckiej- pan Roman Mnochy,
-  Sekretarz Zarządu Koła DFK w Błotnicy Strzeleckiej - pan 

Henryk Juretko,
-  Skarbnik Zarządu Koła DFK w Błotnicy Strzeleckiej - pan 

Rajmund Kała,
-  Członek Zarządu koła DFK w Błotnicy Strzeleckiej – pan Hubert 

Mnochy.
W I części konkursu - pieśni bożonarodzeniowe - wzięło udział 

19 szkół reprezentowanych przez 154 wykonawców: klasy I-IV – 53 
uczestników; klasy V-VIII i III klasa gimnazjum - 101 osób. 

W II części – prace plastyczne - swoje wielopokoleniowe dzieła 
wystawiło 77 uczniów z 15 szkół w pięciu kategoriach: lampion 
roratny, wieniec adwentowy, kalendarz adwentowy, stroik bożona-
rodzeniowy i szopka bożonarodzeniowa. 

Uczestników oceniały dwie komisje konkursowe: 
	jury konkursu - pieśni bożonarodzeniowe - przewodniczył pan 

Janusz Żyłka – członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego, muzyk 
i artysta. Członkami komisji byli: 

-  pan Antoni Sklebic – dyrygent orkiestry dętej i organista w 
kościele parafialnym w Jemielnicy;

-  pan Andrzej Rychlik - nauczyciel muzyki i wychowania fi-
zycznego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelcach 
Opolskich;

-  pani Karina Suchanek – nauczyciel język niemieckiego w Pub-
licznej Szkole Podstawowej nr 1 w Strzelcach Opolskich;

	jury konkursu – prace plastyczne – przewodniczyła pani Ewa 
Kotyrba – starszy inspektor ds. szkół Gminnego Zarządu Obsłu-
gi Jednostek w Strzelcach Opolskich i plastyk z zamiłowania. 
Członkami tej komisji były: pani Beata Frank – nauczyciel 
plastyki w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej; pani 
Małgorzata Powrósło – nauczyciel muzyki i plastyki w Szkole 
Podstawowej w Kotulinie. 

Jury konkursu - pieśni bożonarodzeniowe - wyłoniła nastę-
pujących laureatów:
-  w kategorii klas I-IV szkół podstawowych z akompaniamen-

tem instrumentalnym:
•	 I miejsce - zespół „Die Sternchen”  w składzie: Paulina Jaruszo-

wic, Dorota Kocem, Lena Zwiór, Helena Kocem, Oliver Bogdoł, 
Samuel Zwior, Nikodem Jaksik, Tymoteusz Jaksik ze Szkoły 
Podstawowej w Kotulinie, kolęda „Heute ist heilige Nacht” - 
nauczyciele przygotowujący: pani mgr Barbara Walczak i pani 
mgr Małgorzata Powrósło;

•	 II miejsce - zespół w składzie: Aleksandra Trybała, Agata Gaj, 
Julia Sobolewska, Paulina Spychała z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich, kolęda „Leise rieselt der 
Schnee” - nauczyciel przygotowujący - pani mgr Małgorzata 
Trembecka.

-  w kategorii klas I-IV szkół podstawowych z akompaniamen-
tem z płyty lub innego nośnika:

•	 I miejsce - zespół w składzie: Dominika Drabiuk, Lena Kar-
pińska, Martyna Gawlik, Natalia Malon z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Błotnicy Strzeleckiej, kolęda „In der Weih-
nachtsbäckerei”” - nauczyciel przygotowujący - pani mgr Edyta 
Malecko;

•	 II miejsce - uczennica Agata Michalska z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Olszowej, kolęda „Gloria in Exelsis Deo” - 
nauczyciel przygotowujący - pani mgr Ewelina Gajda;

•	 III miejsce - zespół w składzie: Daria Nocoń, Maria Piechota, 
Milena Siekierka, Karolina Lasończyk, Marta Skowronek, Mał-
gorzata Skolik, Martyna Wujec, Monika Wieczorek z Publicznej 
Szkoły Podstawowej z Suchej, kolęda „Macht die Türen auf”- 
nauczyciel przygotowujący pani mgr Aneta Junyszek i pani mgr 
Katarzyna Wujec;

I miejsce SP Kotulin kl. V-VIII i III kl. gimnazjum 
z akomp. instrument.

I miejsce kl. I-IV SP Kotulin z akomp. instrument

I miejsce kl. I-IV PSP Błotnica Strzelecka z akom. z płyty

I miejsce  PSP Olszowa - kl. V-VIII i III kl. gimnazjum  
z akomp.  z płyty
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Kiermasz 
Bożonarodzeniowy 

w starostwie

Prace mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich

Piękne bombki z Koła PZERiI w Sieroniowicach

Kiermasz trwał od 6 do 17 grudnia br. 
Kto nie kupił tak pięknych drobiazgów niech żałuje!

•	 Wyróżnienie dla uczennicy Heleny Klimek z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich za wykona-
nie kolędy „Schmück das Haus mit grünen Zweigen” - nauczyciele przygotowujący: pani mgr Jolanta Kauf i pani mgr 
Anna Operskalska.

-  w kategorii klas V-VIII szkół podstawowych i III klasy gimnazjum z akompaniamentem instrumentalnym:
•	 I miejsce - zespół w składzie: Julia Szewczyk, Karolina Walczak, Szymon Jarzyński, Kamila Krzysztyniak, Aleksandra 

Pieruch, Agata Powrósło, Kaja Mirkowska, Agata Szewczyk ze Szkoły Podstawowej w Kotulinie, kolęda „Alle Jahre 
wieder” - nauczyciele przygotowujący pani mgr Barbara Walczak i pani mgr Małgorzata Powrósło,

•	 II miejsce - zespół w składzie: Oliwier Filak, Adrian Cebula, Adrianna Kulik, Magdalena Zarzecka, Natalia Mendziej, 
Martyna Jaworek, Simona Czempik, Natalia Słotwińska, Klaudia Kamieniorz ze Szkoły Podstawowej w Pniowie, 
kolęda „Fröhliche Weihnacht überall” - nauczyciele przygotowujący: pani mgr Justyna Kandora i pani mgr Iwona 
Ewertowska-Mener; 

•	 III miejsce - zespół w składzie: Małgorzata Kowol, Dominika Śmieja, Kinga Augustyn, Alina Drewniok, Anna Procho-
ta, Maria Suhs z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jemielnicy, kolęda „Hört ihr, wie die Engel singen” - nauczyciel 
przygotowujący - pani mgr Beata Knapik;

-  w kategorii klas V-VIIII szkół podstawowych i III klasy gimnazjum z akompaniamentem z płyty lub innego noś-
nika:

•	 I miejsce - zespół w składzie: Natalia Płachetka, Nikola Białas, Klaudia Vogit, Fabian Lis z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Olszowej, kolęda „Stille Nacht”- nauczyciel przygotowujący - pani mgr Ewelina Gajda;

•	 II miejsce - Magdalena Filusz, Monika Filusz, Emilia Mainka, Oliwia Mainka, Agnieszka Lewandowska, Wiktoria 
Cedzich, Patrycja Malek, Magdalena Glagla z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziewkowicach, kolęda „Ein weißes 
Winter-Weihnachtsmärchen” - nauczyciel przygotowujący pani mgr Anna Gołdyn;

•	 III miejsce - uczennica Patrycja Markieton z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku, kolęda „Engel auf den 
Feldern singen” - nauczyciel przygotowujący - pani mgr Joanna Markieton-Kozioł.

Jury konkursu - prace plastyczne - wyłoniło następujących laureatów:
-  w kategorii - wieniec adwentowy: 
•	 I miejsce - Lena Karpińska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Błotnicy Strzeleckiej, 
•	 II miejsce - Kryspin Geisler z Publicznej Szkoły Podstawowej w Błotnicy Strzeleckiej, 
•	 III miejsce - Szymon Kijak z Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej;
-  w kategorii - kalendarz adwentowy: 
•	 I miejsce - Florian Gabor z Publicznej Szkoły Podstawowej w Błotnicy Strzeleckiej, 
•	 II miejsce - Karolina Misch z Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej,
•	 III miejsce - Natalia Malon z Publicznej Szkoły Podstawowej w Błotnicy Strzeleckiej; 
-  w kategorii - lampion roratny: 
•	 I miejsce - Kacper Geisler z Publicznej Szkoły Podstawowej w Błotnicy Strzeleckiej, 
•	 II miejsce - Martyna Wujec z Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej,
•	 III miejsce - Arkadiusz Sus z Publicznej Szkoły Podstawowej w Błotnicy Strzeleckiej, 
-  w kategorii - stroik świąteczny: 
•	 I miejsce - Paweł Proksza z Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej,
•	 II miejsce - Julia Ledniowska z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich,
•	 III miejsce - Katarzyna Bartosik z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich;
-  w kategorii - szopka bożonarodzeniowa:
•	 I miejsce - Rafał Pientka z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich,
•	 II miejsce - Tomasz Kryś z Publicznej Szkoły Podstawowej w Szymiszowie, 
•	 III miejsce - Henryk Juretko reprezentujący Publiczną Szkołę Podstawową w Błotnicy Strzeleckiej.

Każdy uczestnik konkursu bez względu na zajęte miejsce otrzymał dyplom za udział i kalendarz adwentowy, natomiast 
nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu muzycznego - podziękowania. Organizatorzy zadbali również o poczęstunek 
dla młodych artystów i ich opiekunów w formie ciast upieczonych przez mamy uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Błotnicy Strzeleckiej oraz herbatę i kawę. 

Pani konsul Birgit Fisel-Rösle w krótkim wystąpieniu pochwaliła organizatorów tego przedsięwzięcia, zaznaczyła, że 
dla niej samej słuchanie kolęd w wykonaniu dzieci przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Podkreśliła, że tradycja wieńca 
adwentowego i zapalanie kolejnych świec jest nadal bardzo żywa. Pani konsul była pod wrażeniem zarówno wysokiego 
poziomu muzycznego jak i plastycznego uczestników. 

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

Es Weihnachtet

Konkurs Es Weihnachtet otrzymał dotację z budżetu Powiatu Strzeleckiego 
w ramach „Otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych”.
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UWAGA 
W związku z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 
r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw informu-
ję, iż w celu realizacji zapisu ustawy dotyczącego moż-
liwości dokonywania zgłoszeń celem skorzystania przez 
mieszkańców Powiatu Strzeleckiego z nieodpłatnej po-
mocy terminy wizyt będą umawiane pod numerem tele-
fonu 77 440 17 97.

To już tradycja że pod koniec roku uczniowie kla-
sy 3tam z innowacją strażacką organizują zbiórkę ma-
skotek. Te niepozorne maskotki pozwalają zniwelo-
wać traumę wynikającą z nieszczęśliwej sytuacji jaka 
spotkała najmłodszych. W tym roku trochę nietypowo, 
bo misie zamiast do strażaków trafi ły do szpitali. Za 
pośrednictwem MDP Szymiszów część pojechała do 
Wrocławia gdzie w „ Przylądku nadziei” czekały na 
nie dzieci walczące z nowotworami. Druga część tra-
fi ła do Szpitala Powiatowego w Strzelcach Op. gdzie 
między innymi wraz z ratownikami medycznymi po-
jadą w karetce do poszkodowanych maluchów. Ucz-
niowie kierują swoje podziękowana dla wszystkich 
którzy w akcje się włączyli.

Misie po raz trzeci

Antoni Piecha uczeń Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Strzelcach Op. z czwartej 
klasy o profi lu grafi cznym uzyskał 
wyróżnienie w wojewódzkim kon-
kursie na projekt grafi czny programu 
„Cyberbezpieczny Uczeń”, którego 
organizatorami są: Wojewoda Opol-
ski, Komendant Wojewódzki Policji 
w Opolu i Opolski Kurator Oświaty. 
Tytuł zwycięzcy przyznano uczniowi 
z Ozimka, a wyróżnienia otrzymało 
również dwóch uczniów z Opola. Ce-
lem konkursu było podniesienie pozio-
mu cyberbezpieczeństwa wśród spo-
łeczeństwa województwa opolskiego 
oraz kształtowanie i promowanie bez-
piecznych zachowań użytkowników 
Internetu.

5 grudnia 2018 r. w Sali im. Braci 
Jerzego i Ryszarda Kowalczyków w 
budynku Opolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego odbyło się uroczyste wrę-
czenie nagród wszystkim laureatom. 
Konkurs był przeznaczony dla ucz-
niów szkół ponadgimnazjalnych. Każ-
da szkoła mogła przesłać tylko jeden 
projekt wykonany indywidualnie przez 
ucznia. Nagrodzono 4 grafi ki spo-
śród 20 prac (szkół), które wpłynęły 
w ramach konkursu. Jury podczas 
oceny brało pod uwagę: czytelność 
komunikatu, walory estetyczne, wyra-
zistość i czytelność, walory kompozy-
cyjne oraz możliwości technologiczne 
eksploatowania projektu na różnych 
obszarach. Uczniowie otrzymali  na-

grody, dyplomy oraz podziękowania 
za udział w tym przedsięwzięciu. 
Gratulacje złożyli: Pan Adrian Czu-
bak Wojewoda Opolski, Pan Michał 
Siek Opolski Kurator Oświaty oraz 
Pan Rafał Stanisławski Zastępca Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji 
w Opolu.

Wojewoda opolski zaznaczył, że 
fi nałowa czwórka zaprezentowała 
niezwykle wysoki i wyrównany po-
ziom. Ostrzegł młodych ludzi przed 
niewłaściwymi zachowaniami w In-
ternecie, które mogą mieć konsekwen-
cje prawne np. przy wstępowaniu do 
służb mundurowych. Natomiast kura-
tor oświaty podkreślił ogromną skalę 
zjawiska, jakim są przestępstwa inter-
netowe. 

Logo, które 
z a p r o j e k t o w a ł 
Antoni przedsta-
wia ucznia na tle 
niebieskiej tarczy 
z umieszczonym 
znakiem WiFi. 
Bezpośrednio pod 
tarczą znajduje 
się hasło progra-
mu „Cyberbez-
pieczny uczeń”, 
które było wymo-
giem w konkursie. 
Logotyp został 
zaprojektowany 
zgodnie z tren-
dem fl at design. 

To styl projektowania zakładający 
eliminację takich elementów jak gra-
dienty czy cieniowanie, ogranicze-
nie kolorów oraz stosowanie tylko 
prostych kształtów i fontów. „Tarcza 
symbolizuje ochronę, czyli bezpie-
czeństwo”- tłumaczy wyróżnio-
ny uczeń, jednocześnie dodaje, że: 
„Obecnie bardzo często dochodzi do 
łamania prawa, przemocy, kradzieży i 
innych przestępstw w Internecie, dla-
tego takie konkursy są jak najbardziej 
potrzebne, gdyż jest to znak naszych 
czasów.” Uczeń interesuje się rysun-
kiem i grafi ką komputerową, tworząc 
nieprzeciętne projekty o różnej tema-
tyce. Gratulujemy!

Grzegorz Łukasik

Grafi ka Antoniego wyróżniona!

Weiβwurst 
produkujemy tonami!

Tego specjału nie może zabraknąć 
w bardzo wielu śląskich domach na 
wigilijnym stole. Przygotowanego jak 
tradycja nakazuje. Na mleku i cytry-
nie. Ten smak pamięta się z dzieciń-
stwa. Tęskni się do niego cały rok. Co 
prawda na Wielkanoc w fi rmie Grze-
gorza Pyki z Jemielnicy też produkuje 
się ten tradycyjny przysmak, ale w ilo-
ści o połowę mniejszej niż w grudniu, 
bo to… chyba nie ten czas, kiedy sma-
kuje najlepiej.

Co najczęściej wybierają miesz-
kańcy naszego powiatu z oferty fi rmy 
podczas przedświątecznych zakupów?

- Właśnie białą kiełbasę, myśliw-
ską, krakowską pieczoną, szynkę bez 
konserwantów – odpowiada jej właś-
ciciel. – Widać, że ludzie wolą oszczę-
dzać wcześniej, żeby na świątecz-
nym stole były lepsze wędliny. Mniej 
sprzedajemy śląskiej czy zwyczajnej. 

Gdy pytam, czy na świątecznym 
stole Grzegorza Pyki pojawiają się 
wędliny od konkurentów, odpowiada 

ze śmiechem: nigdy w życiu. Jemy 
swoje. Dzięki temu wiemy, co jemy. 
Skąd pochodzi surowiec (a pochodzi 
od naszych lokalnych prducentów), 
według jakich receptur i w jaki spo-
sób są wytwarzane, czym wędzone. A 
wędzone są zawsze olchą. To jedyne 
drewno, które sprawdza się przy pro-
dukcji najlepszych jakościowo wędlin.

A na wieczerzy wigilijnej na stolu 
obowiązkowo musi pojawić się karp 
pieczony w całości, kompoty, surówki, 
groszek z marchewką. No i Weiβwurst 
oczywiście. Przy stole spotyka się 
dziewięć osób: córki z dziećmi i męża-
mi, Wigilię oiczywiscie przygotowuje 
żona. Ma co robić. Za to tradycją jest, 
że w pierwszy dzień Świąt idziemy 
do swatów, a drugie święto spędzmy 
na mojej ojcowiźnie, czyli u córki. 
Tradycja to tradycja – szybko koń-
czy rozmowę Grzegorz Pyka, który 
w rpzedświatecznym okresie ma ręce 
pełne roboty.

Wszystkim naszym
Klientom, Kontrahentom i Pracownikom 

życzę 
radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

Nowy Rok 2019
niech będzie czasem spełnionych 

nadziei i planów, 
a każdy dzień niech 

przyniesie zdrowie i uśmiech.

Grzegorz Pyka
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Kupiłam prezent świąteczny 
przez Internet od osoby prywatnej. 
Otrzymana zabawka nie odpowiada 
ogłoszeniu. Czy mogę normalnie 
zwrócić towar do 14 dni?

Niestety prawo odstąpienia od 
umowy zawartej na odległość przy-
sługuje wyłącznie konsumentom. A 
konsumentem jest osoba prywatna 
zakupująca towar od przedsiębiorcy. 
Dlatego zakupując towar od osoby 
prywatnej jak również kupując towar 
na fi rmę nie mamy prawa odstąpienia 
od umowy do 14 dni. Jednakże zawsze 
gdy towar posiada jakieś wady lub jest 
niezgodny z ogłoszeniem mamy prawo 
złożenia reklamacji i żądania w pierw-
szej kolejności wymiany na nowy lun 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

naprawy, a za drugim razem możemy 
od umowy odstąpić i żądać zwrotu 
gotówki. Także mimo braku prawa 
zwrotu towaru zawsze przysługuje 
nam reklamacja. Niestety dochodzenie 
swoich praw od osób prywatnych jest 
trudniejsze z uwagi na brak możliwo-
ści skorzystania z pomocy Rzecznika 
Konsumentów czy innych instytucji 
powołanych do ochrony konsumentów. 

Planuję zakup prezentów przez 
Internet. Na co zwrócić uwagę, 
zwłaszcza przed Świętami, by nie dać 
się oszukać?

Z roku na rok coraz więcej osób 
kupuje prezenty przez Internet. Jest to 
wygodne – nie trzeba stać w kolejce, 
zakupy można zrobić szybko bez 
wychodzenia z domu a wybór jest 
bardzo szeroki. Zachowajmy jednak 
ostrożność, jeżeli mamy obawy co do 
fi rmy – nie płaćmy wcześniej. Spraw-
dźmy wiarygodność fi rmy – czy podaje 
podstawowe dane, poczytajmy opinie 
o fi rmie. 

Podstawowe zasady przedświą-
tecznych zakupów:
•	 Uważnie czytaj i sprawdzaj oferty 

przedświąteczne. Przestrzegamy 
przed stronami internetowymi 
oferującymi markowe produkty 
w bardzo niskich cenach. Zawsze 
sprawdź, czy na stronie podane 

Wyjątkowych, pięknych, rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia

oraz 
wspaniałego 

Nowego Roku 2019
życzy

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Bądźcie rozważni!

Najlepsze. Najpiękniejsze. Najcieplejsze. Przesyłamy  te życzenia, albo przekazujemy podczas spotkań. Przedświąteczny czas to dobry okres na takie 
spotkania. Wigilie, wigilijki, spotkania opłatkowe czy wizyty Mikołaja.

Odbywały się takie i w naszym Starostwie Powiatowym, i we wszystkich naszych jednostkach. To dobra tradycja i wszyscy chętnie ją podtrzymujemy.

Wszyscy wszystkim ślą życzenia

są dane przedsiębiorcy, zwłaszcza 
to, gdzie ma siedzibę. W przypadku 
sprzedawców poza UE dochodzenie 
roszczeń może być utrudnione.

•	 Sprawdź opinie na niezależnych 
portalach, ponieważ zdarza się, 
że sklep usuwa niekorzystne ko-
mentarze z własnej strony. Zwróć 
uwagę na to: kiedy przedsiębiorca 
powstał, ile otrzymał pozytywnych 
opinii i czego one dotyczą, oraz 
kiedy były dodane.

•	 Towar zakupiony przez Internet 
możesz zwrócić bez podania przy-
czyny w ciągu 14 dni od momentu 
otrzymania. Musisz tylko wypełnić 
i odesłać oświadczenie o odstąpie-
niu od umowy.

•	 Sprzedawca ma obowiązek zwrócić 
ci wszystkie dokonane płatności. 
Uwaga: jeśli wybrałeś droższy spo-
sób dostawy, otrzymasz tylko kwotę 
zgodną z najtańszym zwykłym spo-
sobem dostarczenia oferowanym 
przez sprzedającego.

•	 Ponosisz koszt zwrotu towaru, 
chyba że przedsiębiorca cię o tym 
nie poinformował lub zgodził się 
go ponieść.

•	 Zwracany towar nie powinien 
nosić śladów użytkowania - mo-
żesz go sprawdzić tak jak w sklepie 
stacjonarnym, np. obejrzeć lub 
przymierzyć. Jeżeli takie ślady są, 

sprzedawca może obniżyć kwotę, 
którą ci wypłaci za zwrot.  

•	 Nie musisz sprawdzać przesył-
ki przy kurierze, choć może to 
pomóc później w dochodzeniu 
roszczeń np. gdy okaże się, że 
uległa ona uszkodzeniu w czasie 
transportu.

•	 Uwaga: nie wszystkie produkty 
kupione w sieci będziesz mógł 
oddać korzystając z prawa do 
odstąpienia od umowy w ciągu 
14 dni. Ograniczenia dotyczą np. 
artykułów posiadających krótki 
termin przydatności do użycia, 
towarów wyprodukowanych na 
specjaln e zamówienie klienta, płyt 
z fi lmami, muzyką lub programami 
komputerowymi, których zapieczę-
towane opakowanie otworzyłeś po 

dostarczeniu. Nie będziesz mógł 
oddać również: biletów na koncerty 
czy wydarzenia sportowe.

•	 Masz prawo do reklamacji. Je-
żeli produkt ma wadę, zwróć się 
do sprzedawcy jak najszybciej. 
Zgodnie z prawem reklamacja 
przysługuje ci w ciągu dwóch lat 
od daty wydania towaru.
A przede wszystkim pamiętajmy, 

ze pewnych rzeczy nie da się kupić i 
by miło i rodzinnie przeżyć Święta 
niekoniecznie trzeba dużo wydać. 
Najważniejsze jest stworzenie wyjąt-
kowej ciepłej, rodzinnej atmosfery i 
czas poświęcony najbliższym. To od 
nas zależy jak piękne będą nasze 
Święta, prezenty to nie wszystko. 

Małgorzata
Płaszczyk – Waligórska 

Spotkanie z emerytowanymi pracownikami CKZiU tuż przed świętami jest co roku najliczniejszym ze wszystkich. 

ZPO w Leśnicy

PCPR w Strzelcach Opolskich

DPS w Strzelcach Opolskich

ZSS w Kadłubie

CKZiU w Strzelcach Opolskich

ZSS w Kadłubie
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Gdybyśmy byli małżeń-
stwem, obchodzilibyśmy  ju-
bileusz kryształowy. Nie jeste-
śmy, ale jak w małżeństwie, 
czasem jest świetnie, a czasem 
fukamy na siebie. Czasem pra-
wimy sobie słodkie słówka 
albo mamy sobie różne rzeczy 
za złe. Najważniejsze – mimo 
wszystko jesteśmy razem. I to 
już od 15 lat. Konkretnie: od 
362 wydań.

Ten „kryształowy jubile-
usz” obchodziliśmy wspólnie 
w piątkowe popołudnie, 14 
grudnia, w Powiatowym Cen-
trum Kultury. Dziękujemy, że 
zechcieli Państwo przyjąć na-
sze zaproszenie i tak licznie 
przybyli, by być choć dwie go-
dziny razem. 

Zostawialiśmy własne – 
kolorowe – odciski palców na 
Drzewku Radości, poświadcza-
jąc swą obecność na jubileuszu 
naszego dwutygodnika. Dzie-
ci malowały szklane bombki 
i uczestniczyły w warsztatach 
pn. „Świąteczna Choinka”. 

Wcześniej jednak cała ich 
pokaźna gromada (listę uczest-
ników publikujemy obok) poja-
wiła się na scenie, by odebrać 
nagrody i upominki za udział 
w konkursie plastycznym (dla 
przedszkolaków i uczniów 
klas 1-3), na który trzeba było 
przygotować pracę związaną z 
tematem „Moje Święta Bożego 
Narodzenia”. Wszystkie były 
niezwykle oryginalne, nieza-
leżnie od tego, czy były to ry-
sunki, obrazki malowane farba-
mi, kolaże. Każda nawiązywała 
do bożonarodzeniowych trady-
cji i w każdej było widać, że 
fantazja dzieci nie ma granic. 
Na marginesie: pewną fantazją 
w ustalaniu nowego rekordu 
doręczenia wykazała się też 
Poczta Polska, która dwie prace 
dostarczyła już po terminie, ale 

Nikodem Witoń
Milena Lis

Szymon Bogdoł
Helenka Iwanowska

Józef Prus
Wiktoria Kluczyńska 

Dominik Daniel
Agatka Paprotny
Wojtek Dyduch

Sebastian Mikosz
Adrian Mikosz
Michał Golec

Helenka Klimek
Martynka Górska
Natalka Krzyśko
Tomek Drzymała
Staś Więckowski

Razem od 15 lat!
na tyle zmieściła się w czasie, 
że chłopcy też zdążyli upomin-
ki odebrać.

Spośród 38 nadesłanych 
prac komisja nagrodziła trójkę 
autorów: Magdalenę Nowicką 
(I miejsce), Emilię Waligór-
ską (II miejsce) i Bartosza 
Machnika (III miejsce) oraz 
przyznała specjalne wyróżnie-
nie najmłodszemu uczestniko-
wi – 3-letniej Lilianie Dudzie. 
Nagrodami były klocki Lego i 
PlayMobil (ufundowane przez 
Zarząd Powiatu Strzeleckiego), 
ale drobne upominki otrzymali 
wszyscy uczestnicy, a ich listę 
publikujemy obok.

Uczestnicy konkursu plastycznego:
Faustynka Gabor
Filip Wiśniewski

Ola Sobota
Krzysio Gbur

Marysia Zdziechowska
Natalka Klabisz

Serafina Korhowa
Zuzia Chojnowska

Ola Winiarz
Błażej Feluks 

Przemek Kaczorowski
Martynka Kwoczała

Maja Jarosz
Olivia Fiedler

Marysia Madera
Sebastian i Damian 

Kwaśniakowie

Magdalena Nowicka (I miejsce)

Emilia Waligórska (II miejsce) Bartosz Machnik (III miejsce)
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Dziękujemy naszym 
bardzo hojnym 
Sponsorom:

Zakład Mięsny GS Samopomoc Chłopska 
w Strzelcach Opolskich

Skup, Przetwórstwo i Sprzedaż Art. Mięsnych 
Grzegorz Pyka w Jemielnicy

Galeria Niezapominajka w Strzelcach Opolskich

Gospodarstwo Pszczelarskie „MIŚ” w Zimnej Wódce

Restauracja Stary Młyn w Strzelcach Opolskich

Studio Fryzjerskie Cabello w Strzelcach Opolskich

AVON 

Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

Pizzeria Palermo w Jemielnicy

Manufaktura Makaronu sp. z o.o  sp. k „Śląski Bifej” 
w Krośnicy

JuraPark Krasiejów

Spływy Kajakowe Młyn Bombelka w Żędowicach

„Znam Powiat Strzelecki” to konkurs dla dorosłych, o tematyce związanej z historią. Nie spo-
dziewaliśmy się, że tak trudne pytania prawie w ogóle nie sprawią odpowiadającym kłopotu! Widać 
jednak było, że odpowiadali Państwo rodzinnie, a więc pomoc każdego członka rodziny była istotna. 
W efekcie aż pięcioro uczestników uzyskało maksimum, czyli 30 punktów na 30 możliwych! Tuż za 
nimi, tylko o oczko niżej, uplasowały się aż 23 osoby, pięcioro odpowiedziało dobrze na 28 pytań, a 
sześć – na 26 pytań. To tylko ci, którzy udzielili poprawnie co najmniej 25 odpowiedzi.

Największą wiedzą popisali się i laureatami konkursu zostali: 
Patrycja i Piotr Olbrich, do których powędrował kosz wędlin od firmy GS Samopomoc Chłop-

ska w Strzelcach Opolskich, 
Urszula i Henryk Ogaza, którzy w nagrodę otrzymali kosz wędlin od firmy Pana Grzegorza Pyki 

w Jemielnicy
Krzysztof Małowski, którego nagrodą był zestaw ogni sztucznych.
Laureatom oraz pozostałym uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy! Wszystkie nagro-

dy w tym konkursie ufundowali nasi hojni sponsorzy, którym w podzięce pięknie się kłaniamy.

Specjalne podziękowania kierujemy do Was, Drodzy Czytelnicy, Sympatycy 
i Krytycy, którzy zechcieli spotkać się nami i naszymi gośćmi, m.in. o. Anto-
nim, franciszkaninem z Góry św. Anny, który opowiedział co nieco o życiu w 
klasztorze i duetem Aneta i Norbert, którzy wystąpili z koncertem piosenek 
„Na świąteczny czas”.

Jubileuszowa bombka. 
Prezent od p. Teresy Soboty

Na jubileuszu naszego dwutygodnika nie mogło zabraknąć tortu ze świeczkami.

Tworzenie świątecznej choinki i malowanie bombek cieszyło się ogromnym wzięciem wśród najmłodszych uczestników.

Zwycięzcy w konkursie „Znam Powiat Strzelecki” już z nagrodami za bezbłędne odpowiedzi. Duet Aneta i Norbert
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Chyba już tradycyjnie... 
No tak! Tym bardziej, że 
Kluby zyskały perspektywę 
finansowania na następnych 
5 lat, to można już mówić o 
tradycji z przyszłością! Wa-
hania wynikają z nowator-
skiego charakteru przedsię-
wzięcia, w którym od trzech 
lat bierzemy udział.

Ano, zatem – w dniach 
6-8 grudnia zebrały się w 
Warszawie, w Domu Spot-
kań z Historią przy ulicy 
Karowej, Młodzieżowe Klu-
by Historyczne im. Zofii i 
Kazimierza Moczarskich. 
Zebrały się, aby wyłonić lau-
reata Młodzieżowej Nagrody 
tego samego co one imienia 
na najlepszą książkę historyczną roku 
2018. Było to trzecie już spotkanie 
Klubów.

Proces wyłaniania wygląda w ten 
sposób, że w szkołach na początku li-
stopada powołuje się Klub Historycz-
ny. Jego zadaniem jest przeczytać i 
zrecenzować 10 książek, nadesłanych 
z Komitetu Głównego Nagrody. Na 
czele tego Komitetu stoi prof. Andrzej 
Friszke. W jego skład wchodzą m.in. 
prof. Antoni Dudek, prof. Henryk 
Samsonowicz, prof. Krzysztof Kunert, 
senator Andrzej Wielowieyski. Wcześ-
niej byli w Jury: wybitna reporterka 
Teresa Torańska, czy prof. Władysław 
Bartoszewski, albo wybitny znawca 
dziejów najnowszych Polski, biograf 
Piłsudskiego, prof. Andrzej Garlicki. 
Jury to wyłania początkowo właśnie 
owych 10 nominowanych książek i 
spośród nich samo wybiera najlepszą. 
To jest tzw. „dorosła” nagroda im. Zo-
fii i Kzimierza Moczarskich.

Równolegle pracuje młodzież. 
Pracuje nad tymi dziesięcioma nomi-
nowanymi książkami. Po  miesiącu 
spotyka się w Warszawie. Klubów 
takich jak nasz jest 10. Pochodzą z 
różnych szkół – techników, liceów, 
zespołów szkół np. z Radomia, Łodzi, 
Warszawy, Suwałk, Strzelina, Krosna, 
Darłowa, Policach. Sześćdziesiątka 
uczniów spotyka się w grudniu na 
dwa, trzy dni w Warszawie, aby swo-
jego laureata wyłonić.

W tym roku w kategorii młodzie-
żowej, po zaciętej „walce”, wygrała 
książka Anny Bikont „Sendlerowa 
w ukryciu”. Jest to reportaż wybit-
nej specjalistki w dziedzinie reporta-
żu, znawczyni tematyki żydowskiej 
i holokaustu. Wyłania się z niego 
skomplikowana postać Sendlerowej, 
lewicowej feministki, już przed woj-
ną walczącej o prawa kobiet. Kobie-
ty zdecydowanej, rezolutnej i święcie 
przekonanej o swojej racji, a przy tym 
pracowitej i skrupulatnej. Według ob-
liczeń Bikont, sławna pani Irena ura-
towała ok. 300 dzieci żydowskich od 
pewnej śmierci. I za to należy się jej 
wieczne miejsce w gronie najdziel-
niejszych z dzielnych. Ale nie była 
taka, jak byśmy mogli przypuszczać 
- potulna mała grzeczna myszka. Sen-
dlerowa była wulkanem emocji i nie 
omieszkiwała z tego arsenału korzy-
stać. „Ofiarą” tego wybuchowego cha-
rakteru był Władysław Bartoszewski, 
którego, jak się dowiedzieliśmy, ser-
decznie Irena Sendlerowa nie znosiła. 
I vice versa.

W drugim dniu pobytu młodzi 
ludzie spotkali się przed południem 
z innym wybitnym reportażystą, Pa-

włem Smoleńskim. Autor ten, również 
nominowany do nagrody za reportaż 
o akcji „Wisła” pt. „Syrop z piołunu”, 
opowiadał o warsztacie reportera, o 
swojej drodze życiowej oraz o  poli-
tycznych, poznawczych i moralnych 
konsekwencjach podejmowania nie-
których tematów, czy w ogóle pisania 
książek z dziedziny literatury faktu.

Potem poszła młodzież do Muze-
um Żydów Polskich, do „Polin”. Kto 
chciał ten poznał piękną i tragiczną 
historię dzieci Izraela, które nasz kraj 
wybrały sobie na miejsce do życia. 
Zwieńczeniem tego dnia był udział w 
gali przyznania tegorocznych nagród 
– Nagrody Historycznej im. Zofii i 
Kazimierza Moczarskich oraz Nagro-
dy Młodzieżowej. Uroczystość odbyła 
się w pałacu Rzeczypospolitej, w pała-
cu Krasińskich, gdzie nikt na co dzień 
nie ma wstępu. Obiekt ten położony 
na wprost gmachu Sądu Najwyższego 
jest miejscem przechowywania naj-
cenniejszych dzieł literatury polskiej, 
szczególnie autografów np. rękopisów 
C K. Norwida, resztek Biblioteki Za-
łuskich. Znajdują się tam np. przecud-
ne kolekcje grafik, rycin i fotografii z 
różnych epok.

W tym to miejscu poznali młodzi 
ludzie laureata nagrody głównej i ob-
jawili laureatkę nagrody młodzieżo-
wej. Laureatem wybranym przez Jury 
profesora Friszke’go został profesor 
Jerzy Kochanowki za książkę – „Re-
wolucja Międzypaździernikowa. Pol-
ska 1956 – 1957”. Jest to dzieło ukazu-
jące rewolucyjny charakter przemian 
obyczajowych i kulturalnych wskutek 
odwilży, która nastąpiła po XX zjeź-
dzie KPZR, po śmierci Bieruta oraz po 
październikowym plenum KC PZPR, 
gdy I sekretarzem KC został Włady-
sław Gomułka. Efektem tego przeło-
mu stało się odmienne niż w innych 
krajach oblicze polskiego socjalizmu 
i jeśli tak można by było rzec (starsi 
chyba zrozumieją...) - bardziej wol-
nego, bardziej tolerancyjnego, mniej 
prześladowczego, niż stalinowskie ko-
pie ZSRR w innych demoludach.

W ostatnim dniu, w sobotę, czekał 
uczniów maraton spotkań z laureata-
mi nagrody.  I chyba się opłaciło. Tak 
Anna Bikont, jak i Jerzy Kochanow-
ski zaprezentowali się nie tylko zna-
komicie. Mimo że spotkania trwały 
bite godziny, a doszło do tego jeszcze 
trzecie, to młodzi wytrzymali dzielnie 
i słuchali, niektórzy zadawali pytania. 
Intrygująca osobowość tych ikon pol-
skiej historiografii i dziennikarstwa 
wydaje się, że zrobiła na młodej pub-
liczności wrażenie.

Arkadiusz Baron

Trzecie spotkanie 
Klubów Historycznych

Grupa uczniów ZSP w Zawadz-
kiem w ramach projektu pn.: „Wiem 
więcej- mogę więcej” współfinanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej 
stworzyło „Biuro podróży”. W ramach 
zajęć uczniowie m.in. zaplanowali i 
zorganizowali dwudniową wycieczkę 
w „Podziemia Śląska i Małopolski”. 
Przygotowania obejmowały wyszuka-
nie ciekawych podziemnych obiektów 
turystycznych oraz możliwości ich po-
znania. Po burzliwych dyskusjach zo-
stały wybrane takie, które najbardziej 
zainteresowały młodzież. 

Kolejnym krokiem było zebranie 
informacji o kosztach , czasie potrzeb-
nym do poznania obiektów, odległości 
między nimi. Informacje internetowe 
pozwoliły na wyszukanie potencjal-
nych przewoźników, restauracji oferu-
jących smaczne dania, w celu wyboru 
najbardziej korzystnych cenowo. Po 
dwumiesięcznych przygotowaniach 
wycieczka mogła dojść do skutku.

Pierwszy dzień minął pod zna-
kiem „żelozka i pyrlika”- gwarko-
wych symboli. Zwiedzanie rozpoczę-
ło się od Głównej Kluczowej Sztolni 
Dziedzicznej w Zabrzu, od zabytko-
wej łaźni łańcuszkowej. Ta najdłuższa 
budowla hydrotechniczna europej-
skiego górnictwa węglowego od po-
łowy XIX wieku odwadniała kopalnie 
„Królową Luizę” w Zabrzu i „Król” w 
Królewskiej Hucie- obecnie Chorzo-
wie. Dodatkowo transportowano ło-
dziami urobek do Kanału Kłodnickie-
go. Spacer podziemnymi korytarzami 
ukazał historię górnictwa węglowego, 
stosowane techniki wydobywcze od 
najstarszych do nowoczesnych. W 
pokładzie 510 kopalni Królowa Luiza 
współczesne urządzenia- kombajny 
górnicze, obudowy kroczące demon-
strowały nowe techniki pozyskiwania 
czarnego złota Śląska. 

Tarnowskie Góry pokazały po-
dobny, podziemny wizerunek Ślą-
ska. W Zabytkowej Kopalni Srebra 
w podziemnej trasie turystycznej 
pokazane zostały dawne stanowiska 
pracy i narzędzia służące do wydo-
bywania kruszców srebronośnych 
powstałych w triasowych dolomitach 
i wapieniach. Atrakcją była przeprawa 
łodziami zalanego fragmentu trasy, 
autentyczne odgłosy ciężkiej pracy 
gwarków, efekty zawału kopalniane-
go, jadących wózków i robót strza-
łowych. Obok kopalni w Skansenie 

W „Podziemiach Śląska i Małopolski”

Maszyn Parowych młodzież obejrzała 
kolekcję maszyn parowych używa-
nych w dawnym przemyśle. Dawne 
parowozy, walce drogowe, dźwigi 
kolejowe, pompy parowe zadziwiały 
wielkością i precyzją wykonania.

 Pod ziemią - pokłady węgla, rud 
galenowych a nad nimi w Katowicach 
„Szczyt klimatyczny COP24”. Jego 
organizacja skutecznie zwiększyła 
natężenie ruchu na autostradzie A4, 
którą grupa jechała do Bochni. Tam 
w najstarszej kopalni soli w Polsce, 
działającej nieprzerwanie od 1248 
roku zaplanowany został nocleg w 
komorze Ważyn. Zanim można było 
odpocząć po długim dniu, należało 
„zaliczyć” trzecią trasę górniczą, tym 
razem związaną z wydobyciem soli 
kamiennej. Wieczorne zwiedzanie ob-
fitowało w atrakcje nie tylko klasycz-
ne- narzędzia, korytarze, wyrobiska, 
przejazd kolejką, ale i multimedialne- 
wykładający swoje racje polscy królo-
wie- Bolesław Wstydliwy, Kazimierz 
Wielki, August II Mocny, jak i genu-
eńscy kupcy. 

W drugim dniu zaplanowano 
zwiedzanie Krakowa - Wawelu z 
Grobami Królewskimi oraz podziemi 
Rynku Głównego. Wawel przywitał 
grupę odgłosami pracujących ekip re-
montowych i konserwatorskich. Trasa 
ukazująca piękno i majestat Komnat 
Królewskich z kolekcją arrasów i go-
belinów, dzięki ciekawym opowieś-
ciom przewodnika , przybliżyła frag-
ment historii naszego kraju.

W czasie odwiedzin Królew-
skiej Katedry na Wawelu uczestni-
cy wycieczki zeszli do Krypty św. 
Leonarda, gdzie spoczywają: Jan III 
Sobieski, Królowa Maria Kazimiera, 
Król Michał Korybut Wiśniowiecki, 
Książę Józef Poniatowski, Tadeusz 
Kościuszko i generał Władysław Si-

korski. W Krypcie pod Wieżą Srebr-
nych Dzwonów złożyli wiązankę przy 
grobie Marszałka Józefa Piłsudskiego 
. W przedsionku tej krypty, w sarko-
fagu pochowany jest prezydent Lech 
Kaczyński z żoną Marią. W Krypcie 
Wieszczów Narodowych spoczywają 
Adam Mickiewicz i Juliusz Słowa-
cki- nie tylko wspaniali poeci, ale i 
przywódcy duchowi narodu w okresie 
niewoli. Zostali tam również upamięt-
nieni- Cyprian Kamil Norwid i Fryde-
ryk Chopin.

Po dużej dawce historii przyszła 
pora na spacer. Krakowskie planty 
czarują nie tylko w porze wegetacji 
roślin, zimą pyszniące się ozdobami 
świątecznymi, pełne są gwaru tury-
stów i mieszkańców.

Podziemia Rynku Głównego są 
częścią ekspozycji Muzeum Histo-
rycznego Miasta Krakowa. W niesa-
mowicie realistyczny sposób ukazują 
życie średniowiecznego miasta. Rze-
mieślników, kupców, mieszczan zaję-
tych codziennymi sprawami. Kontrast 
między dawnym życiem a współczes-
nością a równocześnie identyczne po-
trzeby mieszkańców sprowokowały 
do poważnych dyskusji.

Podsumowaniem wyprawy była 
wieczorna przechadzka po bożenaro-
dzeniowym jarmarku. 

Wycieczka udała się dzięki pomo-
cy pracowników projektu pn.: ,,Wiem 
więcej – mogę więcej” oraz współfi-
nansowaniu przez Unię Europejską, 
Budżet Państwa i Powiat Strzelecki. 
Bardzo dziękujemy.

Od pewnego czasu wychowanki 
leśnickiego Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego bardzo chciały za-
angażować się w działania wolonta-
riatu na rzecz  zwierząt. Wychowawcy 
- Bogdan Hajduk i Tomasz Motyka 
postanowili, w związku z tym, zor-
ganizować pilotażowy wyjazd do 
schroniska dla zwierząt.  Wybór padł 
na Schronisko dla Bezdomnych Zwie-
rząt w Kędzierzynie-Koźlu. Wyjazd 
doszedł do skutku 28 listopada 2018 
roku.

W schronisku przywitała nas pani 
kierownik,  opowiedziała nam o za-
sadach funkcjonowania placówki, 
zasadach adopcji zwierząt, poinstru-
owała wychowanki o sposobach pra-
widłowego kontaktu ze zwierzętami. 
Podczas wizyty pracownicy i stali 
wolontariusze opiekujący się zwierzę-
tami oprowadzili dziewczęta po tere-

Wolontariat w schronisku  
nie schroniska, 
następnie każda 
z dziewczyn wy-
brała sobie psa, 
którego będzie 
mogła wyprowa-
dzić na spacer.

Nie obyło się 
bez łez wzrusze-
nia.  Dziewczyny 
stanęły jednak na 
wysokości zada-
nia i po chwili przystąpiły do pracy -  
chodziło przecież o to, aby zabrać na 
spacer jak najwięcej zwierząt . 

Dziewczyny, które zgłosiły chęć 
do wzięcia udziału w tego typu wo-
lontariacie na co dzień, w swoich 
domach, zajmują się swoimi zwie-
rzakami - bądź w przyszłości bardzo 
by chciały je mieć. Wzruszający dla 
wszystkich był widok malutkich uro-

dzonych niedawno  szczeniaków oraz 
smutne oczy pieska, którego dzień 
wcześniej znaleziono w pobliskich  
Sławięcicach. 

Biorąc pod uwagę duże zaanga-
żowanie wychowanek oraz wykazany 
ogromny poziom empatii można mieć 
nadzieję, że nie był to jedyny i ostatni 
wyjazd.

B.H.
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W konkursie wzięli udział uczniowie z placówek oświatowych: 

	Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu
	Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Głogówku
	Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kluczborku
	Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Uszycach
	Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Grodkowie
	Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Prudniku
	Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Głubczycach
	Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy
	Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach
	Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu
	Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie.

Uroczystość rozpoczęła się Jasełkami przygotowanymi przez uczniów ZSS 
przy DPS w Kadłubie pod kierunkiem s. Haliny Padoł.

Nagrody i dyplomy ufundowane przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego i 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Kadłubie wręczały pani 
Ewa Pinkawa Naczelnik Wydziału Edukacji i pani Iwona Wojciechowska Za-
stępca Naczelnika Wydziału Edukacji.

11 grudnia w świątecznej atmosferze  odbył się finał XIV Konkursu „Kartek Świątecznych – Bożonarodzeniowych Dzieci Specjalnej Troski – Kadłub 2016”, 
którego organizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie. Celem głównym konkursu jest prezentacja i popularyzacja artystycznej twórczości 
młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

Wśród uczestników wyłoniono 9 nagród głów-
nych i 42 wyróżnienia, które przyznano w poszcze-
gólnych etapach edukacyjnych:
1. Szkoła podstawowa klasy I-III
I miejsce – Jakub Sobol - Głogówek
II miejsce – Karol Janoszka - Krapkowice
III miejsce –  Patryk Chmielewski - Kluczbork
Wyróżnienie  
1.  Kamil Mateja - Kadłub
2.  Patryk Partyka - Leśnica
3.  Dominik Skóra - Krapkowice
4.  Tomasz Szumny - Krapkowice
5.  Julia Płonka - Kluczbork
6.  Sandra Marcinek - Głubczyce

2. Szkoła podstawowa klasy IV- VIII, Gimnazjum 
I miejsce – Kamil Mochnik - Kadłub
II miejsce – Maria Siemiątkowska - Leśnica
III miejsce – Patryk Sojka - Kadłub
Wyróżnienie 
1.  Nadzieja Wojciechowska - Krapkowice
2.  Jakub Skorupiński - Kadłub
3.  Robert Freier - Kluczbork
4.  Michael Sawoń - Kadłub
5.  Oliwia Nowak - Uszyce
6.  Angelika Rawska - Kadłub
7.  Paweł Dronia - Leśnica
8.  Adrian Bryczkowski - Kadłub
9.  Aleksander Rafałowicz – Kluczbork
10.  Daniel Lewkowicz – Kluczbork
11.  Grzegorz Kozłowski – Grodków
12.  Aleksandra Sieńko- Grodków
13.  Kewin Rozenberger – Krapkowice
14.  Sara Bucała – Głogówek
15.  Dawid Masłowski – Prudnik
16.  Dawid Krzemiński – Kluczbork
17.  Kinga Filipowska – Grodków
18.  Jakub Wicher – Kluczbork
19.  Wiktoria Pietron – Prudnik
20.  Jessica Siemiątkowska – Leśnica
21.  Melania Niesler - Dobrodzień

Tradycyjny konkurs kartek świątecznych

3. Szkoła przysposabiająca do pracy
I miejsce – Dominik Wilczek - Opole
II miejsce – Mateusz Gargacz - Kadłub
III miejsce – Klaudia Hajdecka- Prudnik
Wyróżnienie:
1.  Piotr Sadzik - Prudnik
2.   Monika Półtorak - Uszyce
3.  Dominika Lach - Grodków
4.  Sebastian Szostak- Kadłub
5.  Martina Suchy - Głogówek
6.  Magdalena Mathea – Opole
7.  Kamil Zdaniewicz - Kluczbork
8.  Dawid Ramach - Kluczbork
9.  Karoline Hupka- Prudnik
10.  Jacek Ruszczyk - Opole
11.  Paweł Braguła - Kadłub
12.  Ditmar Werner – Kadłub
13.  Denis Eret – Krapkowice
14.  Arian Smoliński - Kadłub
15.  Krzysztof Pietrucha - Dobrodzień

Za udział w konkursie wszyscy uczestnicy otrzymali dyplom.
Po uroczystym wręczeniu nagród, wyróżnień i dyplomów wszyscy  mogli 

skosztować wspaniałych słodkości – pierników, przygotowanych przez uczniów 
Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie na zajęciach kształtujących 
kreatywność - kulinarnych prowadzonych przez p. Monikę Szendzielorz - No-
wakowską.

Prace konkursowe – przepiękne kartki można zobaczyć odwiedzając Biblio-
tekę w Powiatowym Centrum Kultury  w Strzelcach Opolskich, gdzie jest zor-
ganizowana wystawa.

Zapraszam również do odwiedzenia naszej strony na facebooku https://www.
facebook.com/Zespół-Szkół-Specjalnych-w-Kadłubie-1052391798152690 na 
której można zobaczyć galerię zdjęć z konkursu oraz zapoznać się z działalnoś-
cią Szkoły. 

Serdecznie zapraszamy.

koordynatorzy konkursu
Iwona Mielcarz, Marta Kapica, Joanna Długosz

W dniu 13 grudnia 2018 roku 
odbyło się uroczyste podsumowanie  
i rozstrzygnięcie  XVIII Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycznego  dla 
dzieci specjalnej troski „Praszka” 
2018 „Moja rodzina w kolorach świa-
ta”.

Organizatorem  konkursu był 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu w Praszce przy współudziale  
Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

Uczniowie Zespołu Szkół Specjal-
nych w Kadłubie znaleźli się wśród 
tych najlepszych.

II miejsce w grupie wiekowej 15 
– 17 lat otrzymał Michael Sawoń, na-
tomiast  do wystawy zakwalifikowa-

Moja rodzina w kolorach świata

ły się prace następujących osób: Angeliki Rawskiej oraz Kamila Mochnika.
Prace tworzone były podczas zajęć plastycznych z panią Barbarą Macygon. 

Zwycięzcom i p. Basi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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Rok 2018 to dla Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska” w 
Strzelcach Opolskich rok jubileuszo-
wy.  28 czerwca minęło 70 lat od jej 
założenia. Na zebraniu założycielskim 
pierwszym prezesem został Alojzy 
Michalski, a w skład zarządu weszli: 
Antoni Patoła, Władysław Najserak, 
Teofi l Kokot i Teodor Jokiel. 

Spółdzielnia nazwy nigdy nie 
zmieniała, ale przechodziła przeobra-
żenia. I to niejedno. Po przyłączeniach 
kilku GS wieku stała się prawdziwy 
potentatem. I… nadal się rozwijała. 
Najlepszy okres jej funkcjonowania to 
lata 70. i 80. ub. wieku. Załoga liczyła 
wtedy ponad 500 osób, a zakres dzia-
łalności obejmował: handel detalicz-
ny, gastronomię, produkcję pieczywa, 
skup i ubój bydła oraz wieprzowiny, 
produkcję wędlin, magazyny towarów 
masowych, młyn gospodarczy, składy 
opałowe. W tym czasie powstały pa-
wilony handlowe w Dziewkowicach, 
Warmątowicach, Błotnicy Strzele-
ckiej, Szymiszowie i Rozmierce. 
Wybudowano piekarnię i zmoderni-
zowano restauracje w Suchej i Dziew-
kowicach. Spółdzielnia prowadziła 
Kluby Rolnika i Ośrodki Nowoczes-
nej Gospodyni. Opiekowała się Spół-
dzielniami Uczniowskimi, skupowa-
ła płody rolne i żywiec. Wyszkoliła 
liczną grupę handlowców, masarzy, 
kucharzy i kelnerów. Posiadała bar-
dzo duży majątek w postaci budowli. 

Od 70 lat stawiamy na jakość

Ale… były w złym stanie technicz-
nym i to stanowiło duże obciążenie 
dla jej funkcjonowania i osiągania 
zysku. Lata 90., okres zmian ustrojo-
wych i społeczno-gospodarczych spo-
wodowały ograniczenie działalności 
Spółdzielni. Zrezygnowano ze skupu 
płodów rolnych, placówki handlowe 
zostały wydzierżawione albo sprze-
dane. Zaprzestano działalności kultu-
ralnej. Nastąpił spadek zatrudnienia, 
zmniejszeniu uległa liczba członków 
spółdzielni. Po 2000 roku, kiedy już 
bardzo realnie rysowały się perspek-
tywy wstąpienia Polski do Unii Euro-
pejskiej, nad Spółdzielnią zbierały się 
czarne chmury: będzie istnieć, czy nie. 
Okazało się, że masarnia, którą GS 
dzierżawiła, i w której produkowano 
rozpoznawalne na rynku wędliny, nie 
spełniała unijnych wymogów wete-
rynaryjnych. Groziło jej zamknięcie. 
Zarząd stanął przed wielkim wyzwa-
niem: albo budujemy własną masar-
nię, albo likwidujemy Spółdzielnię. 
Postawiono na rozwój. Udało się po-
zyskać fundusze z programu unijnego 
SAPARD, a na wkład własny sprze-
dano niepracujący na siebie majątek 
Spółdzielni. Wcześniej, po około 40 
latach względy ekonomiczne zadecy-
dowały też o przeniesieniu siedziby 
GS z Mokrych Łanów na ul. Marka 
Prawego.

- W styczniu 2005 roku zaczęli-
śmy produkcje w nowym Zakładzie 

Rozbioru i Przetwórstwa Mięsa w 
Rozmierce - mówi Zofi a Habasz, pre-
zes Zarządu GS od 2017 roku. -  Jesz-
cze trzeba było dostosować obiekt 
Ubojni w Rozmierce do przepisów 
unijnych i już mogliśmy pracować na 
swoim. Tak jest do dziś. Przetrwali-
śmy, ale lekko nie jest. Wielkość pro-
dukcji maleje, ponieważ sklepy wiel-
kopowierzchniowe mają większą siłę 
przebicia na rynku, lepszy marketing 
i stać je na duże wydatki na reklamę. 
Nas nie. Spółdzielnia utrzymuje się z 
własnej produkcji oraz sprzedaży na-

szych wyrobów. Cały czas cieszą się 
dobrą marką wśród klientów. Jak mó-
wią „śląska”, to wiadomo, że najlep-
sza jest od nas! Ogromna w tym zasłu-
ga receptur i naszych fachowców, ale 
też pochodzenia mięsa przeznaczone-
go do produkcji. Nie importujemy go 
z krajów, gdzie można by kupić taniej. 
Zawsze byliśmy blisko naszych rodzi-
mych rolników, to od nich pochodzi 
nasz surowiec – wieprzowina.

Dziś GS liczy 39 członków z peł-
nym udziałem. Zatrudnia 30 pracow-
ników. Zarząd Spółdzielni od 2017 r. 
tworzą: Zofi a Habasz - Prezes i Hele-
na Popielska - Wiceprezes, obowiązki 
Głównej Księgowej pełni Anna Ko-
nieczny. Radą Nadzorczą, w skład któ-
rej wchodzą Stanisław Zdobylak, Bry-
gida Wójcik, Grażyna Siemieniewska 
i Halina Grajcka, kieruje Przewodni-
cząca Kornelia Wolf.

Wszystkim naszym Klientom i Rolnikom 
życzymy

pięknych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
a w Nowym Roku

- zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności 
osobistej i zawodowej.

Zarząd i Rada Nadzorcza
GS Samopomoc Chłopska 
w Strzelcach Opolskich

pięknych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,

W dniu 6.12.2018 r. w godzinach od 9.00 do 14.00  w holu Staro-
stwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich odbyła się akcja charytatyw-
na zbiórka do puszek – dla podopiecznej Opolskiego Stowarzyszenia 
Rehabilitacji Marty.

W zamian za pomoc Marcie można było nabyć stroiki i ozdoby bo-
żonarodzeniowe zabawki, maskotki i inne gadżety podarowane przez 
osoby o dobrym sercu i wykonane przez Martę wraz z mamą. Marta 
wykonała śliczne bransoletki, kartki bożonarodzeniowe i stroiki. 

W wyniku zbiórki udało się zebrać kwotę 1100 zł. Środki te przeka-
zano na konto Stowarzyszenia na rehabilitację Marty.

Marta serdecznie dziękuje za każdą wpłatę. Można wesprzeć rów-
nież Martę wysyłając sms lub wpłatę na jej zbiórkę na Się Pomaga. Sms 
na nr 72365 o treści S12137 (koszt 2,46 zł brutto)

Akcja charytatywna dla Marty

Kiermasz 
Bożonarodzeniowy 

w starostwie

Najlepsze kołaczyki cynamonowe jak zawsze z ZSS w Kadłubie

Ozdoby świąteczne z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem

Centrum Integracji Społecznej postawiło na wieńce na drzwi

Piękne choinki z Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy
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Pani 
Małgorzacie Kmiecik

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Córki

składają
Dyrektor oraz pracownicy

Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy

Pani 
Dorocie Kremser- Kossakowskiej

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Teścia

składają
Dyrektor oraz pracownicy

Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy

Panu 
Sławomirowi Kossakowskiemu

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Ojca

składają
Dyrektor oraz pracownicy

Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy

Wiele kół łowieckich w tym 
roku obchodzi 70 lecie swego istnie-
nia. Po zawieruchach wojny wracają 
na swoje łowiska. Koło Łowieckie 
„Jeleń” numer 1 w Strzelcach Opol-
skich zakładali w 1948 roku między 
innymi Ludwik Fedorowski, Wiktor 
Donat i Kazimierz Kopczyński. My 
spadkobiercy naszych poprzedników 
przygotowywaliśmy się do tych ob-
chodów 70 lecia bardzo starannie, 
bo przez planowaną uroczystość nie 
tylko świętujemy ale szanujemy tych 
którzy tworzyli historię koła. Parę 
spotkań zarządu poświęciliśmy spra-
wom organizacyjnym by przygotować 
tę uroczystość. Miała ona dwie od-
słony. Pierwsza część w kościele pa-
rafialnym pod wezwaniem Świętego 
Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich - 
msza święta z bardzo uroczystą opra-
wą. Elementy myśliwskie wspaniale 
wkomponowały się w scenografię 
ołtarza. Oprawę muzyczną oprócz or-
ganisty tworzył zespół sygnalistów z 
Nadleśnictwa Strzelce opolskie. Przy 
ołtarzu poczty sztandarowe naszego 
koła i zaprzyjaźnionego koła „Złoty 
Róg” z Opola. Ksiądz proboszcz Ru-
dolf Nieszwiec wygłosił płomienne 
kazanie. Pomogło nam myśliwym 
poczuć doniosłą atmosferę naszej 
uroczystości. Po mszy rozpoczęliśmy 
obchody naszego jubileuszu już w 
innej scenerii. Udekorowana sala w 
Kadłubie-piecu zapewniła nam dobrą 
atmosferę drugiej odsłony naszej uro-
czystości. Prezes koła - kolega Jan Pi-
per rozpoczął część oficjalną od wpro-
wadzenia sztandaru naszego koła. 
Następnie przywitał zaproszonych 
gości. Gościliśmy: Józefa Swaczynę 
Starostę powiatu strzeleckiego, Józe-
fa Kampę vice - Burmistrza Strzelec 
Opolskich, Marcina Wycisło - Wójta 

70 lat - z tej rocznicy jesteśmy dumni 

gminy Jemielnica, władze PZŁ repre-
zentował Zdzisław Dzwonnik prezes 
Okręgowej Rady Łowieckiej w Opolu, 
prezes przywitał też swoich kolegów 
reprezentujących leśnictwa na których 
terenie znajdują się nasze obwody ło-
wieckie: Joachima Hałupkę leśnictwo 
Kalinów, Wojciecha Kwiatkowskiego 
reprezentującego leśnictwo Daniec, 
Wojciecha Krajewskiego z leśnictwa 
Podborzany oraz Krzysztofa Wiś-
niewskiego inżyniera nadzoru nad-
leśnictwa Strzelce Opolskie. Prezes 
powitał także Piotra Miętusa prezesa 
zaprzyjaźnionego KŁ „Złoty Róg” 
w Opolu. Po przywitaniu rozpoczęła 
się uroczysta dekoracja myśliwych 
okolicznościowymi medalami. Deko-
racji dokonał prezes Okręgowej Rady 
Łowieckiej w Opolu kolega Zdzisław 
Dzwonnik w asyście Jana Piper preze-
sa koła. Medale otrzymali:

• Jan Piskoń - złoty medal zasługi 
łowieckiej 

• Edmund Sprancel - złoty medal 
zasługi łowieckiej 

• Józef Węgrzyn - złoty medal za-
sługi łowieckiej

• Jan Tatoj - srebrny medal zasługi 
łowieckiej 

• Artur Szłapa - brązowy medal za-
sługi łowieckiej 

• Andrzej Szolc - brązowy medal 
zasługi łowieckiej 

• Jan Zubek - brązowy medal zasłu-
gi łowieckiej 

• Bogdan Furman - medal za zasługi 
dla łowiectwa opolszczyzny 

• Alojzy Piątek - medal za zasługi 
dla łowiectwa opolszczyzny 

• Norbert Konieczny – medal za za-
sługi dla łowiectwa opolszczyzny 

• Edward Piskoń - 50 lat członko-
stwa w PZŁ.

   W trakcie prezentacji przedsta-
wiono także koleżankę Teresę Furman 
która swoje odznaczenie otrzymała na 
uroczystej gali z okazji 95 lecia istnie-
nia PZŁ. Uroczystości odbyła się w 
Filharmonii Opolskiej. To oznaczenie 
to medal za zasługi dla łowiectwa. W 
historii naszego koła jest to pierwsze 
takie odznaczenie, zostało przyznane 
pani dyrektor Teresie Furman, która 
choć nie jest Dianą, w ramach akcji 
„Ożywić pola” w swojej szkole pod-
stawowej w Suchej pięknie propaguje 
idee łowiectwa. Po wręczeniu medali 
głos zabrali zaproszeni goście, którzy 
oprócz dobrego słowa pod naszym 
adresem wręczyli także upominki. Ko-
lega Krzysztof Wiśniewski odczytał 
okolicznościowy list gratulacyjny od 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzelce 
Opolskie - Jana Spałka. Obowiązki 
służbowe nie pozwoliły mu uczestni-
czyć w naszej uroczystości. Z kolei 
kolega Jan Piskoń łowczy naszego 
koła odczytał list gratulacyjny od Bry-
gidy Pytel - Wójta Gminy Izbicko. 
Pragnę podkreślić że list pani wójt był 
bardzo wzruszający. Zawierał wiele 
poetyckich odniesień i co tu ukrywać 
bardzo się podobał. To nie koniec 
wspaniałych chwil. Po okolicznościo-
wych przemówieniach i prezentach, 
przyszła kolej na rewanż z naszej stro-
ny. Przygotowaliśmy dla wszystkich 
gości i naszych myśliwych okolicz-
nościowy prezent - medal z okazji 70 
lecia naszego koła. Wkomponowany 
w bolo myśliwskie, dla niewtajemni-
czonych nosi się go zamiast krawata. 
Zakończenie tradycyjne. Bardzo do-
bre jedzenie, dobre trunki, wspaniałe 
towarzystwo i zabawa do rana, ale 
tylko dla wytrwałych. Do przyszłych 
rocznic.

  Darz Bór! 
Jan Zubek

Impreza kulturalna została zorga-
nizowana dla dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnej, zrzeszonej w Stowa-
rzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej „Og-
nik.” Impreza została objęta patrona-
tem Starosty Strzeleckiego.

Zabawa „Mikołajki 2018” odbyła 
się 8 grudnia br. w Strzeleckiej Spół-
dzielni Socjalnej przy ulicy Wyszyń-
skiego. W imprezie uczestniczyło 70 
osób niepełnosprawnych wraz z ro-
dzinami.

Zabawa rozpoczęła się o godzinie 
15.30 oficjalnym przywitaniem gości 
przez panią Prezes Danutę Szpyrkę. 
Zabawę poprowadził wynajęty wo-
dzirej. Podopieczni naszego Stowa-

rzyszenia i ich rodzinny uczestniczyły 
w różnych zabawach, konkursach i 
występach indywidualnych dostoso-
wanych do ich rodzaju i stopnia nie-
pełnosprawności. 

W trakcie zabawy przybył Mi-
kołaj, który rozdał osobom niepeł-
nosprawnym paczki mikołajkowe. 
Dla uczestników był również przewi-
dziany słodki poczęstunek. Podczas 
przygotowań imprezy i w trakcie jej 
trwania wspierali nas wolontariusze  
z jednego z gimnazjów w Strzelcach 
Opolskich. Był to istotny element inte-
gracji społecznej osób niepełnospraw-
nych i pełnosprawnych w naszym 
mieście.

Impreza kulturalna „Mikołajki” 

stała się tradycją w naszym Stowarzy-
szeniu. 

Dla wielu była to jedyna okazja w 
roku, aby spotkać się z rówieśnikami 
i choć na chwilę zapomnieć o swojej 
niepełnosprawności. Była to świetna 
okazja do przeciwdziałania wyklu-
czeniu społecznemu osób niepełno-
sprawnych. Radośnie spędzone chwile 
wraz z rówieśnikami i wspólna zaba-
wa sprawiają, iż każdy podopieczny 
z niecierpliwością czeka na kolejną 
imprezę mikołajkową i chętnie w niej 
uczestniczy. 

Wicestarosta Waldemar Gaida na 
mikołajkowe spotkanie przyniósł sło-
dycze. To obowiązkowy prezent pod-
czas takiej zabawy.

Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

„Mikołajki 2018”
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STAROSTA   STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (J.t. Dz.U. 
z  2018r. poz. 2081), podaje do publicznej wiadomości informację o wyda-
niu w dniu 07.12.2018r. na rzecz Spółki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„ATUT” Sp.z o. o., decyzji administracyjnej Nr 523/18 zatwierdzającej pro-
jekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji paliw płynnych 
i gazowych w skład, której wchodzą: budynek stacji paliw wraz z urządze-
niami budowlanymi, wiata -  zadaszenie nad stanowiskami tankowania, 2 
zbiorniki paliwowe, zbiornik gazowy LPG, zbiornik AdBlue, budynek go-
spodarczy, totem reklamowy, plac manewrowy z parkingami oraz urządze-
nia infrastruktury technicznej w Olszowej, na działce nr 354/1 obręb ewid. 
Olszowa, jednostka ewid. Ujazd – obszar wiejski.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Archi-
tektoniczno – 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

Pragniemy poinformować o no-
woczesnej platformie Agro-Market24, 
skierowanej głównie do producentów 
rolnych. Portal umożliwia dodawanie 
bezpłatnych ogłoszeń, przeglądanie 
ogłoszeń rolniczych, sprawdzanie cen 
produktów rolnych, a co najważniej-

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 
r., poz. 2030 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLV/428/18 Rady Powiatu Strzele-
ckiego  z dnia 26 września 2018 w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu 
współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”

przyznał dotację
na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłat-
nej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2019 roku – prowa-
dzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z wymaganiami ustawy  
z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  
- na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2019 r. w siedzibie:
1.  Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2;
2. Urzędu Gminy w Izbicku/Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku 

przy ul. Powstańców Śląskich 12;
3.  Urzędu Gminy w Jemielnicy / Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnicy,  

przy ul. Strzeleckiej 67;
4.  Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy, przy ul. Powstańców 

Śl.1;
5.  Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem/ Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Kolonowskiem, przy ul. Ks. Czerwionki 39
6.  Urzędu Miejskiego w Ujeździe, przy ul. Sławęcickiej 19.

Fundacji Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie

Termin realizacji zadania: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
Kwota przyznanej dotacji: 126 060,00 zł brutto

Pani Alinie Baczyńskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Ojca

składają

Dyrektor oraz pracownicy

Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy

Pani Oldze Piś
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

 

Ojca

składają

Dyrektor oraz pracownicy

Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy

. 13 listopada w Zespole Szkół Specjalnych w Zawadzkiem odbył 
się uroczysty „Wieczorek Patriotyczny” poświęcony obchodom 
100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczniowie 
naszej szkoły przez cały tydzień przygotowywali się do tego waż-
nego wydarzenia. Uczestniczyli w różnorodnych zajęciach: rucho-
wych, artystycznych, plastycznych, dekoratorskich i kulinarnych. 
Głównym motywem tych zajęć była nauka o Polsce, przypomnienie 

ważnych wydarzeń 
historycznych, utrwa-
lanie i symboli naro-
dowych. Nie zabrakło 
również „Mazurka 
Dąbrowskiego” w na-
szej szkole.  Dnia 9 li-
stopada o godz. 11.11. 
uczniowie, nauczycie-
le i pracownicy szkoły 
uroczyście odśpiewa-
li hymn państwowy. 
Czujemy się dumni z 
bycia Polakami. Dzię-
kujemy wszystkim 
zaangażowanym w 
„Lekcje Patriotyzmu” 
oraz włączenie się do 
przygotowań.  Dziękujemy również przybyłym gościom za udział w naszym 
„Wieczorku Patriotycznym” i wspólne świętowanie.

Justyna Gireń

100 lat Niepodległej Polski
„…CO TO JEST NIEPODLEGŁOŚĆ? TERAZ WIEM TO NA PEWNO. KAŻDE DZIECKO 
DZIŚ WOŁA...TO POLSKI DOM, POLSKA SZKOŁA…”

Już po raz XXI zorganizowaliśmy 
dla naszych członków Mikołajkowy 
Turniej Karate, w którym rywalizowa-
ło 80 zawodników w wieku od 4 do 14 
lat z naszych klubowych sekcji z miej-
scowości Dobrodzień, Ozimek, Strzel-
ce Opolskie i Zawadzkie. Rozegrano 
22 konkurencje w tym 8 konkurencji 
kata, 8 konkurencji sprawnościowych 
i 6 konkurencji kumite na fantomach. 
Sportowa rywalizacja trwała 2 godzi-
ny po czym nastąpiła część oficjalna. 
Serdecznie przywitano wszystkich 
zebranych, a swoją obecnością turniej 
zaszczycili: Burmistrz Zawadzkiego 
Pan Mariusz Stachowski, Burmistrz 
Ozimka Jan Labus, Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Zawadzkiem 
Pan Dariusz Zajdel,  Radny Powiatu 
Strzeleckiego Pan Kazimierz Kubal,  
Państwo Krystyna i  Roman Sprancel 
właściciele Restauracji Zielona Ober-
ża, Mirosława Zajdel, Pan Mariusz Ła-
pot, Pan Marcin Sowa z Firmy RING,  
Pani Małgorzata Jerominek z PALM 
ELECTRONIC. Po przywitaniu za-
proszonych gości Prezes Zbigniew 
Sworeń przedstawił podsumowanie 
roku 2017.  Następnie Pan Kazimierz 
Kubal w imieniu Starosty Strzele-
ckiego wręczył puchar najmłodszemu 
uczestnikowi,  został nim 4 letni Oscar 
Foryś.  Następnie odbyła się dekoracja  
najlepszych zawodników w poszcze-

XXI Mikołajkowy 
Klubowy Turniej Karate

gólnych konkurencjach, na których 
czekały nagrody w postaci pucharów, 
medali i dyplomów. Na zakończenie 
„Święty Mikołaj”, który przybył na tą 
uroczystość docenił trud wszystkich 
uczestników i wręczył im słodkie upo-
minki oraz worek słodyczy od Burmi-
strza Zawadzkiego, które przekazał 
Przewodniczący Rady.

Serdeczności za wsparcie i pomoc 
organizacyjną kierujemy do: Gminy 
Zawadzkie i GOSiT Zawadzkie, Spół-
ki „Technodrew” Polska,  Restauracji 
Zielona Oberża, Banku Spółdzielcze-
go w Zawadzkiem, Drukarni Sil-Veg-
-Druk, Spółdzielni Mieszkaniowej 

HUTNIK, Firmy RING, Firmy OR-
LAND,  Firmy PROBUS, Państwa 
Danuty i Łukasza Kalinowskich, Pań-
stwa Anety i Adriana Pryszcz z Firmy 
PAJ-MEBEL, Siłowni Maximus, Pani 
doktor Mirosławy Zajdel, Pana Ma-
riusza Łapot, FHU DAN BUSHIDO 
Agnieszka Dubiel oraz PALM ELEC-
TRONIC. Również bardzo serdeczne 
i gorąco dziękujemy starszym człon-
kom, trenerom i rodzicom, którzy 
przyczynili się do sprawnego przepro-
wadzenia zawodów oraz  instytucjom, 
firmom i osobom fizycznym, którzy 
współpracowali z klubem w roku 
2018. 

sze znalezienie potencjalnych odbior-
ców na swoje produkty rolne na rynku 
krajowym oraz międzynarodowym.

Bezpośredni kontakt między rol-
nikami, a odbiorcami umożliwia pro-
ducentom rolnym sprzedawać w wyż-
szych cenach niż do tej pory, poprzez 

ominięcie  firm pośredniczących. Do-
datkowo duża baza odbiorców umożli-
wia zaoszczędzenie czasu na szukanie 
klientów. Aby dowiedzieć się więcej o 
portalu, wejdź na Internetowa Giełda 
Rolna Agro-Market24. Korzystanie z 
portalu jest całkowicie bezpłatne.

Portal 
dla rolników
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SPRZEDAWCA KADŁUB - wykształcenie średnie, 
CZĘŚCI DO MASZYN  -  znajomość branży rolniczej,
ROLNICZYCH  - prawo jazdy kat. B
PIELĘGNIARKA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie kierunkowe
  - prawo jazdy
NAUCZYCIEL KOLONOWSKIE - wykszt. wyższe magisterskie 
PSYCHOLOG  z przygotowaniem pedagogicznym
PRACOWNIK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie,
BIUROWO  - znajomość pakietu MS Office 
- MAGAZYNOWY  - doświadczenie zawodowe 1 rok
  - znajomość języka angielskiego w 

stopniu podstawowym 
REHABILITANT STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe : fizjotera-

pia z przygotowaniem pedago-
gicznym

PLANISTA  ZIMNA WÓDKA -  wykszt. wyższe  kierunkowe
PRODUKCJI   (zarządzanie produkcją, kierunki 

techniczne)
  - znajomość j. angielskiego bądź j. 

niemieckiego min. B1
OPIEKUN LEŚNICA - wykształcenie średnie 
OPIEKUN SZYMISZÓW - wykształcenie średnie
KOSMETYCZKA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie kierunkowe
STYLISTKA STRZELCE OPOLSKIE - mile widziane kursy zawodowe 
PAZNOKCI
KASJER/DORADCA ZAWADZKIE
KASJER PIOTRÓWKA - wykształcenie zawodowe, 
- SPRZEDAWCA  - obsługa kasy fiskalnej,
  - obsługa komputera
KRAWIEC STRZELCE OPOLSKIE - wykszt. zasadnicze zawodowe
  - doświadczenie min. 1 rok
PRACOWNIK ZAWADZKIE - uprawnienia do obsługi wózka 
BRYGADY   jezdniowego i suwnicy 
TRANSPORTOWEJ   z poziomu roboczego
TYNKARZ/  WG. ZLECEŃ
POMOCNIK 
TYNKARZA
MECHANIK STRZELCE OPOLSKIE - wykszt. zasadnicze zawodowe
SAMOCHODÓW 
CIĘŻAROWYCH
MAGAZYNIER OLSZOWA - wykształcenie zawodowe 
- LOGISTYK  - uprawnienia do obsługi wózków 

jezdniowych
OPERATOR MASZYN ZIMNA WÓDKA - wykszt. zasadnicze zawodowe
OPERATOR CNC KOLONOWSKIE - wymagane doświadczenie przy 

obsłudze maszyn CNC
OPERATOR STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie
ŁADOWARKI  - znajomość rysunku technicznego
OPERATOR STRZELCE OPOLSKIE - wykszt. zasadnicze zawodowe,
ŻURAWIA    - wymagane uprawnienia na żura-

wie samojezdne
OPERATOR STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
EKSTRUDERA

Strzelce Opolskie dnia 14.12.2018r.

STAROSTA   STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (J.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2081), podaje do 
publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 13.12.2018r. na rzecz Gminy 
Strzelce Opolskie z siedzibą w  Strzelcach Opolskich, Pl. Myśliwca 1, decyzji admini-
stracyjnej Nr 529/18 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na 
budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich, na 
działkach nr 315/1, 317/20, 316/19, 317/30, 317/17, 317/39, 317/46, 317/34, 313/2, 
320/5, 5124/7, 5124/5, 5124/11, 5124/2, 5124/9, 5124/10, 355/2, 1752/2, 1760, obręb 
Strzelce Opolskie, w ramach zadania: „Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną 
wraz z uzbrojeniem  terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na tere-
nie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich.”

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

Obwieszczenie 
Starosty Strzeleckiego

Na podstawie art. 113 ust. 6 i ust. 7, art. 114 ust. 3 i ust. 4, w związku z art.  124 i art. 
124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2204), a także art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. w 
Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
                                                               informuję

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości współwłaścicielom nie-
ruchomości położonej w obrębie Olszowa, gmina Ujazd, powiat strzelecki, oznaczonej 
numerem działki 259/18 o powierzchni 0,1186 ha, w związku z realizacją przez przed-
siębiorstwo TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie inwestycji polegającej 
na budowie elektroenergetycznej linii dwutorowej 110 kV,  zasilającej projektowaną 
stację elektroenergetyczną  110/15kV.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OP1S/00071551/3, w której 
jako współwłaściciel, między innymi, wpisany jest nieżyjący Jan Wolf. W Starostwie 
Strzeleckim brak jakichkolwiek informacji o przeprowadzeniu postępowania spadko-
wego po zmarłym. Zatem brak danych, na podstawie których można ustalić osoby, 
którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości w części przysługującej nieży-
jącemu współwłaścicielowi. W związku z tym, zgodnie z treścią wyżej wymienionego 
art. 113, ust. 6 i ust.7, nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.
Osoby, którym przysługują po nieżyjącym współwłaścicielu prawa rzeczowe do wy-
mienionej nieruchomości, winny przedłożyć stosowny dokument potwierdzający pra-
wo do nieruchomości w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, w siedzibie Starostwa 
Strzeleckiego,  w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nierucho-
mościami, pokój 110  (tel. 77-4401-740). Po upływie tego terminu będzie wszczęte 
postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o ograniczeniu sposobu 
korzystania z wymienionej nieruchomości w związku z budową linii elektroenerge-
tycznej.

INFORMACJA
dotycząca nowych zasad przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego gruntów

Skarbu Państwa z zabudową mieszkaniową, 
w prawo własności.

W dniu 5 października 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 
2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabu-
dowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (opubliko-
wana w Dzienniku Ustaw z 2018 r. Pozycja 1716).

Na mocy tej ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 roku następuje przekształce-
nie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których 
co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, wraz z budyn-
kami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi umożliwia-
jącymi racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. 

Z przekształceniem wiąże się obowiązek wnoszenia opłaty przekształce-
niowej płatnej przez 20 lat począwszy od 1 stycznia 2019 roku. Wysokość 
opłaty przekształceniowej równa jest wysokości opłaty rocznej, która obo-
wiązywałaby w dniu 1 stycznia 2019 roku za prawo użytkowania wieczystego 
gruntu. 

Opłata może podlegać waloryzacji raz na 3 lata przy zastosowaniu wskaź-
nika zmiany ceny nieruchomości ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego.

Podstawą wpisu w księdze wieczystej prawa własności gruntu jest za-
świadczenie wydane przez Starostę, zawierające również informację o wy-
sokości opłaty przekształceniowej należnej do zapłaty na rzecz właściciela 
gruntu, Skarbu Państwa. Zaświadczenie to stanowi podstawę wpisu w dziale 
III księgi wieczystej roszczenia o opłatę (hipoteka).

Właściciel przekształconego gruntu w każdym czasie trwania obowiązku 
wnoszenia opłaty, będzie mógł zgłosić Staroście Strzeleckiemu na piśmie (od 
dnia 1 stycznia 2019 roku) zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie 
pozostającej do spłaty. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej przy-
sługuje bonifikata, ustalana zgodnie z art. 9 ust. 3 wymienionej na wstępie 
ustawy, w wysokości :
1)   60 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku,w 

którym następuje przekształcenie
2)   50 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim 

roku po przekształceniu
3)   40 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim 

roku po przekształceniu
4)   30 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwar-

tym roku po przekształceniu
5)   20 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym 

roku po przekształceniu 
6)  10 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym 

roku po przekształceniu.
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Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 

Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością informujemy dziś Państwa 

o tym, że grono Jubilatów - mieszkańców powiatu strzele-
ckiego - którzy w ostatnim czasie obchodzili swoje okrągłe 
urodziny, znów się powiększyło! Wszystkich - w imieniu ca-
łej nasze społeczności - z listami gratulacyjnymi, urodzino-
wymi upominkami oraz najlepszymi życzeniami odwiedzili 
przedstawiciele władz samorządu powiatowego

Pani Waleska Gawlik, mieszkanka Rozmierzy, otwie-
ra dziś listę Szanownych Jubilatów. Wspaniałą rocznicę 95 
urodzin świętowała 13 grudnia br., a z tej okazji z najlep-
szymi życzeniami, listem gratulacyjnym oraz urodzinowym 
upominkiem odwiedził Ją starosta Józef Swaczyna.

Pani Agnieszka Langer, mieszkająca dziś w Rożnią-
towie, a pochodząca z Grodziska, piękną rocznicę 95-lecia 
urodzin obchodziła 30 listopada br. W tym wyjątkowym 
dniu z urodzinowym prezentem, listem gratulacyjnym i  naj-
lepszymi życzeniami odwiedzili Jubilatkę wicestarosta Wal-
demar Gaida i starosta Józef Swaczyna.

Pani Katarzyna Klyszcz, mieszkanka Rozmierzy, okrą-
głą 90. rocznicę urodzin świętowała 25 listopada br. W dniu 
jubileuszu z życzeniami, listem gratulacyjnym i upomin-
kiem pospieszył do Jubilatki starosta Józef Swaczyna.

Pani Łucja Gawlik, mieszkanka Wysokiej, jubileusz 
95-lecia urodzin świętowała 3 grudnia br. W dniu tak szcze-
gólnego święta z najlepszymi życzeniami, urodzinowym ko-
szem oraz listem gratulacyjnym Jubilatkę odwiedził starosta 
Józef Swaczyna.

Pani Łucja Szwarcer, mieszkająca w Siedlcu, 5 grud-
nia br. skończyła  95 lat. Świętowanie takiego jubileuszu nie 
mogło się obyć bez władz Powiatu. Z urodzinowym koszem, 
listem gratulacyjnym oraz najlepszymi życzeniami pospie-
szył do Niej wicestarosta Waldemar Gaida.

Pani Czesława Tabęcka, mieszkająca w Strzelcach 
Opolskich, swój jubileusz 90-lecia urodzin obchodziła 13 
grudnia br. Urodzinowe życzenia, list gratulacyjny oraz 
urodzinowy upominek przekazał Jej wicestarosta Waldemar 
Gaida.

Pani Feliksa Nyga, mieszkanka Zawadzkiego, rocznicę 
95 urodzin świętowała 8 grudnia br. List gratulacyjny, uro-
dzinowy prezent, a przede wszystkim serdeczne życzenia 
przekazał Jubilatce Janusz Żyłka członek Zarządu Powiatu.

Pani Agnieszka Langer piękną rocznicę 95-lecia urodzin 
obchodziła 30 listopada br. 

Pani Katarzyna Klyszcz okrągłą 90. rocznicę urodzin 
świętowała 25 listopada br.

Pani Łucja Szwarcer 5 grudnia br. świętowała
jubileusz 95-lecia.

Pani Łucja Gawlik jubileusz 95-lecia urodzin 
świętowała 3 grudnia br. 

Pani Czesława Tabęcka swój jubileusz 90-lecia urodzin 
obchodziłą 13 grudnia br. 

Pani Feliksa Nyga jubileusz 95 rocznicy urodzin 
świętowała 8 grudnia br.


