
Nowa Rada Powiatu Strzeleckiego

Waldemar Bednarek (MN)
55 l., mieszkaniec Łąk Kozielskich, wykszt. 
wyższe; nauczyciel matematyki, techniki i 
informatyki w leśnickim gimnazjum; w Radzie 
Powiatu będzie to jego druga kadencja.

Jan Bogusz (SZS)
61 l., mieszkaniec Szymiszowa, wykszt. średnie, 
pracownik Urzędu Miejskiego w Strzelcach 
Opolskich, działacz strażacki i społeczny; ta 
kadencja będzie dla niego trzecią z kolei w 
Radzie Powiatu.

Zdzisław Ćwieląg (PO)
64 l.; mieszkaniec Strzelec Opolskich; wykszt. 
wyższe – prawo i administracja; prowadzi własną 
działalność gospodarczą; w samorządzie – od 
1990 r.; rozpoczyna pierwszą kadencję w Radzie 
Powiatu; Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Waldemar Gaida (MN)
47 l., mieszkaniec Strzelec Opolskich, wykszt. 
wyższe (historia i administracja); absolwent 
Akademii Liderów Samorządowych; prezes 
Stowarzyszenia „Dwójka” przy PSP nr 2 w 
Strzelcach Op.; czwarta kadencja w Radzie 
Powiatu; etatowy członek Zarządu Powiatu 
Strzeleckiego

Rajmund Hudzik (MN)
50 l.; mieszkaniec Rozmierki; wykszt. wyższe 
geodezyjne; do złożenia ślubowania na radne-
go – geodeta powiatowy; rozpoczyna pierwszą 
kadencję w Radzie Powiatu

Hubert Ibrom (MN)
23 l.; mieszkaniec Nogowczyc; wykszt. wyższe 
– na kierunku logistyka; w firmie Transkom 
zajmuje się transportem międzynarodowym; 
rozpoczyna pierwszą kadencję w Radzie Powiatu

Stanisław Krawiec (PO)
59 l.; mieszkaniec Szczepanka; wykszt. wyższe 
humanistyczne; emeryt służby więziennej; będzie 
to jego czwarta kadencja w Radzie Powiatu (plus 
jedna kadencja w Radzie Miejskiej w Strzelcach 
Opolskich); Przewodniczący Rady Powiatu

Kazimierz Kubal (PO)
65 l., mieszkaniec Zawadzkiego, wykszt. wyż-
sze – emerytowany nauczyciel; będzie to jego 
czwarta kadencja w Radzie Powiatu; członek 
Zarządu Powiatu Strzeleckiego

Ryszard Nocoń (MN)
54 l., mieszkaniec Jemielnicy, wykszt. wyższe 
techniczne; pracuje w Cementowni Górażdże 
jako koordynator ds. inwestycji; rozpoczyna 
piątą kadencję w Radzie Powiatu.

Gizela Szendzielorz (MN)
57 l.; mieszkanka Góry św. Anny; wykszt. wyższe 
pedagogiczne; Dyrektor Leśnickiego Ośrodka 
Kultury i Rekreacji; będzie to jej pierwsza ka-
dencja w Radzie Powiatu

Stefan Szłapa (MN)
51 l., mieszkaniec Boryczy, wykszt. wyższe, 
komendant powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelcach Opolskich od 1999 r.; w 
Radzie Powiatu od 1998 r.; Wiceprzewodniczą-
cy Rady Powiatu

Joachim Szostok (SZS)
60 l., mieszkaniec Żędowic; wykszt. wyższe – 
matematyk, egzaminator OKE we Wrocławiu; w 
1998-2006 radny RM w Zawadzkiem; rozpoczy-
na swoją pierwszą kadencję w Radzie Powiatu

Piotr Szuba (MO)
38 l., mieszkaniec Strzelec Opolskich, wykszt. 
wyższe; naczelnik Wydziału Finansowego UM 
w Strzelcach Opolskich; trzecia kadencja w 
Radzie Powiatu

Józef Swaczyna (MN)
64 l., mieszkaniec Jemielnicy, wykszt. średnie; 
od 1998r. w Radzie Powiatu; przew. Zarządu 
Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego; 
przewodniczący Konwentu Starostów Woje-
wództwa Opolskiego; Wiceprzewodniczący Ko-
misji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich; 
nieprzerwanie od 2004 r. Starosta Strzelecki

Andrzej Wróbel (SZS)
61 l.; mieszkaniec Zalesia Śląskiego; wykszt. 
wyższe – pedagog kultury; pracuje w SOK w 
dziale organizacji imprez; 1989-1991 radny RM 
w Leśnicy; pierwsza kadencja w Radzie Powiatu

Jan Zubek  (SZS)
63 l., mieszkaniec Suchej, wyszt. wyższe; 
emerytowany nauczyciel; w Radzie Powiatu 
nieprzerwanie od 1998 r.; członek Zarządu 
Powiatu Strzeleckiego

Janusz Żyłka (PO)
45 l., mieszkaniec Kolonowskiego, wykszt. wyż-
sze ekonom., przez 25 lat pracował w Urzędzie 
Miejskim w Kolonowskiem; po raz pierwszy do 
Rady Powiatu był wybrany w kadencji 1998-
2002; Wicestarosta Strzelecki

Prezydium 
Rady 

Powiatu

Zarząd 
Powiatu 

Strzeleckiego

W Radzie Powiatu 
Mniejszość Niemiecka 
zdobyła 8 mandatów, 
Platforma Obywatelska – 5, 
ZSZ - 4, a Mała Ojczyzna – 2.

Dwoje radnych, którzy wejdą na 
miejsce T. Goca i M. Stachow-
skiego, wybranych burmistrzami 
w drugiej turze wyborów, złoży 
ślubowanie na kolejnej sesji po 
stwierdzeniu wygaśnięcia ich 
mandatów. 
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W ubiegły piątek, 28 listopada, 
o godz. 14.00 w sali narad Starostwa 
Powiatowego w Strzelcach Opol-
skich, odbyła się pierwsza sesja Rady 
Powiatu Strzeleckiego, wybranej na 
kadencję 2014-2018. Przewodniczył 
jej radny senior Kazimierz Kubal – do 
momentu wyboru nowego Przewod-
niczącego Rady Powiatu. 

Inauguracyjne obrady rozpoczęły 
się od wręczenia zaświadczeń o wybo-
rze na radnego, po czym siedemnastu 
z 19 wybranych radnych złożyło 

ślubowanie (dwóch z nich kandy-
dowało w drugiej turze wyborów na 
burmistrza). 

Pierwsza sesja nie była wcale 
krótka – trwała 3,5 godziny. Prze-
prowadzono podczas niej aż 9 gło-
sowań. Po wyborze komisji komisji 
skrutacyjnej przystąpiono do tajnych 
wyborów  Prezydium Rady Powiatu 
(przewodniczący i dwóch wiceprze-
wodniczacych) oraz Zarządu Powiatu 
(pięciu cżłonków). Na każdą kandy-

Inauguracyjna sesja nowej 
Rady Powiatu

Głosowań było 9. Tylko jedno jawne, ale za to dłoń w górze - symboliczna

Chyba nigdy wybory samorządowe 
nie wzbudziły takich emocji, jak te ostat-
nie. Liczono, liczono, przeliczano… Słowo 
„system” (informatyczny - ten, który 
zawiódł) odmieniano przez wszelkie przy-
padki i w różnych kontekstach. Wreszcie 
Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła 
oficjalne wyniki. W pierwszej turze wy-
brano składy sejmików wojewódzkich, 
rad powiatów i gmin oraz burmistrzów, 
wójtów i prezydentów miast – nie wszyst-
kich. Ostateczne wybory na te stanowiska 
rozstrzygnęły się w niektórych gminach 
dopiero w drugiej turze. Na terenie naszego 
powiatu 30 listopada w drugiej turze wy-
brano burmistrza Kolonowskiego, Strzelec 
Opolskich i Zawadzkiego. W przypadku 
dwóch ostatnich miast ta ostatnia informa-
cja jest o tyle istotna, że w efekcie nieco 
zmieni się skład Rady Powiatu Strzele-
ckiego. Mariusz Stachowski (Zawadz-
kie) i Tadeusz Goc (Strzelce Opolskie) 
zwyciężyli w wyborach na burmistrza, a 
wcześniej kandydowali i wybrani zostali 
do Rady Powiatu. Na pierwszej sesji 
nowo wybranej Rady nie złożyli jednak 
ślubowania. Ich miejsce w samorządzie 

powiatowym zajmą dwie kolejne osoby z 
list ich ugrupowań: Dariusz Bolechowski 
(Mała Ojczyzna) i Aleksandra Labus-Ga-
łuszka (PO). Radnymi zostaną po złożeniu 
ślubowania – na następnej sesji po stwier-
dzeniu wygaśnięciu mandatów T. Goca 
i M. Stachowskiego. Tak więc obecnie 
Rada Powiatu liczy 17 radnych. Dziesięciu 
z nich było już radnymi w poprzedniej 
kadencji Rady Powiatu, jedenasty wrócił 
do powiatowego samorządu po 4-letniej 
kadencji w radzie gminy; niektórzy nawet 
mają doświadczenie dłuższe niż cztery lata. 

Jak głosowaliśmy? Z uprawnionych 
62.276 mieszkańców głosowało 23.928, 
czyli frekwencja w wyborach do Rady 
Powiatu Strzeleckiego wyniosła 38,42% 
(w całym kraju – 47,42%). Liczba głosów 
nieważnych wyniosła 4.450, czyli 18,6%. 

Na Listę nr 4 – KW Platforma Oby-
watelska RP głosowało 4.815 osób, na 
Listę nr 6 – KW SLD Lewica Razem – 
1.215 osób, na Listę nr 13 – KW Ruch 
Autonomii Śląska – 1.102, na Listę nr 14 
– KWW Mniejszość Niemiecką – 6.666, na 
Listę nr 15 - KW Stowarzyszenie Ziemia 
Strzelecka – 3.587, a Listę nr 17 – KWW 

daturę głosowano osobno.
Zgodnie z decyzją radnych Za-

rząd Powiatu Strzeleckiego w nowej 
kadencji reprezentować będą Józef 
Swaczyna - Starosta (MN), Janusz 
Żyłka – Wicestarosta (PO), Walde-
mar Gaida - Członek Zarządu (MN), 
Kazimierz Kubal - Członek Zarządu 
(PO), Jan Zubek - Członek Zarządu 
(SZS).

Druga w tej kadencji sesja odbę-
dzie się 11 grudnia.

Spółdzielców „Mała Ojczyzna” 1.560.
W Radzie Powiatu Mniejszość Nie-

miecka zdobyła 8 mandatów, Platforma 
Obywatelska – 5, ZSZ - 4, a Mała Oj-
czyzna – 2. 

- Mniejszość Niemiecka zdobyła naj-
więcej mandatów, ale nie tyle, by rządzić 
samodzielnie, dlatego została zawarta 
koalicja z PO - w sumie mamy 13 manda-
tów, a to oznacza większość mówi starosta 
Józef Swaczyna, który w imieniu MN wraz 
z Waldemarem Gaidą o Stefanem Szłapą 
podpisał umowę o współpracy z Platformą 
Obywatelską – z jej strony umowę podpi-
sali Stanisław Krawiec i Janusz Żyłka. – 
Wróciliśmy w ten sposób do koalicji z lat 
2006-2010. Wierzę, że współpraca będzie 
się równie dobrze układać nie tylko z ko-
alicjantem, ale i z opozycją. Wybrano nas 
wszystkich radnymi po to, byśmy działali 
dla dobra całej społeczności. Nasz powiat 
to nasza wspólnota. Nie jest ważne, kto z 
jakiej opcji pochodzi, kto ma jakie prze-
konania, ale to – czy będzie rzetelnie i z 
pełnym przekonaniem pracował na rzecz 
tej wspólnoty.

Wybory 2014 za nami
- Zdobył Pan najwięcej głosów 

wyborców...
Jeszcze nie minął szok, że jestem tu, 

gdzie jestem – mówi Janusz Żyłka, od 28 
listopada wicestarosta strzelecki. – Zasko-
czyła mnie ilość głosów. Wynik wyborów 
przyjmuję – jak wszystko w życiu - z 
pokorą, ale i jako ogromne zobowiązanie 
wobec wszystkich mieszkańców naszego 
powiatu – nie tylko tych, którzy na mnie 
głosowali. Przez 25 lat byłem  pracowni-
kiem samorządowym – w Urzędzie Gminy 
Kolonowskie zajmowałem się szeroko 
pojętą infrastrukturą komunalną. To praca 
często niewdzięczna, jednak zawsze wy-
chodziłem z założenia, że pracowników 
samorządowych zatrudnia nie bezpośredni 
szef, ale ludzie, którzy na miejscu płacą po-
datki. Dlatego też, nawet gdy nie udawało 
się załatwić sprawy po myśli interesanta, 
on zawsze musiał czuć, że rozmawia z 
kimś, kto traktuje go nad wyraz poważnie i 
rzeczywiście stara się pomóc; musiał czuć, 
że rozmawia z człowiekiem, który też trak-
tuje go jak człowieka, a nie jako problem. 
Cieszę się również, że wyborcy docenili 
moją pracę w Radzie Powiatu przez trzy 
kadencje. Tak więc, gdy koalicjant w nowo 
wybranej radzie też stwierdził, że widzi 
mnie jako wicestarostę i tę propozycję 
zaakceptowała rodzina, która jest dla mnie 
bardzo ważna, przyjąłem ją.

- I znalazł się Pan w Zarządzie Po-
wiatu, który tyle razy Pan krytykował…

- Właśnie – krytykowałem, a nie 
uprawiałem krytykanctwo. A to ogromna 
różnica. To już zresztą przeszłość. Musimy 
patrzeć w przyszłość – liczę na współpracę 
nie tylko koalicji, ale wszystkich, którzy 

znaleźli się w nowej Radzie Powiatu.
- Czym będzie się Pan zajmował 

jako wicestarosta?
W dużej mierze mój zakres obowiąz-

ków będzie pokrywał się z tym, czym 
zajmowałem się w UG Kolonowskie. 
Będą mi podlegały następujące wydziały: 
Wydz.Dróg Powiatu, Wydz. Komunikacji 
i Transportu, Wydz. Ochr. Środowiska, 
Wydz. Geodezji, Kartografii, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomościami.

- Planuje Pan jakieś zmiany?
Tak, będę wprowadzał zmiany, szcze-

gólnie w zakresie dróg. Jednak najpierw 
muszę poznać dogłębnie wszystkie szcze-
góły funkcjonowania tych komórek 
organizacyjnych, tak, by podczas spotkań 
z nowymi radami sołeckim – a planuję 
spotkania ze wszystkimi po wyborach 
w styczniu i początku lutego przyszłego 
roku – móc już mówić o konkretach. 
Problematyka dróg to dwa tematy – inwe-
stycje, o których decyduje Rada Powiatu 
i Zarząd i drobne sprawy, tak irytujące 
mieszkańców: przygotowanie dróg do 
sezonu zimowego, a potem – nie tylko 
łatanie dziur w nawierzchni, ale i koszenie 
poboczy. Mieszkańcy muszą wiedzieć, co i 
kiedy będzie się działo w ich miejscowości 
w tym zakresie.

- Ile daje sobie Pan czasu na wpro-
wadzenie zamierzonych zmian?

Myślę, że w lutym raczej będą już 
wdrożone, jeśli tylko nie staną na prze-
szkodzie jakieś przeciwności prawno-orga-
nizacyjne, związane np. z obowiązującym 
regulaminem. Wierzę, że proste pomysły 
da się szybko wcielić w życie.

Rozmawiała Marta Górka

Chcę wprowadzić zmiany
mówi wicestarosta Janusz Żyłka

Prezydium nowej Rady Powiatu Gratulacje dla nowego wicestarosty

17 listopada 2014 roku, dzień po 
wyborach samorządowych, odbyły się w 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Strzelcach Opolskich wybory 
do Strzeleckiej Rady Młodzieżowej.

Wybory te zorganizowano z inicjaty-
wy Strzeleckiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Edukacji Lokalnej w Strzelcach 
Opolskiej, które podjęło decyzję o reakty-
wowaniu Strzeleckiej Rady Młodzieżowej, 
bowiem znakomicie funkcjonowała i 
wpisywała się w ideę społeczeństwa oby-
watelskiego.

W głosowaniu uczestniczyło 486 
uczniów z 26 klas obecnych tego dnia 
w szkole. 

Społeczność uczniowska zgłosiła 7 
kandydatów do Strzeleckiej Rady Mło-
dzieżowej:

Aneta Drewniok kl. II tek, Zuzanna 
Grysko kl. II tek, Dominik Król IV tot a, 
Amadeusz Pinkawa kl. IV ts, Michał Plata 
kl. IV tot a, Andrzej Osadnik kl. IV tmel, 
Mateusz Wyspiański kl. IV tot a

Wybory odbyły się w mieszczącej się 
w naszej szkole siedzibie obwodowej ko-

Wybory do Strzeleckiej 
Rady Młodzieżowej

misji wyborczej, w atmosferze i klimacie 
wyborów samorządowych.

Przygotowane listy wyborcze mło-
dzież wrzucała do prawdziwej urny, głosy 
przeliczyła specjalnie powołana do tego 
celu  komisja. 

Dla uczniów takie wybory miały duże 
znaczenie – mogli wybrać spośród siebie 
swoich przedstawicieli i zadecydować 
o tym, kto będzie  ich reprezentować na 
zewnątrz i walczyć o realizację ambitnych  
młodzieńczych planów i zamierzeń. Głoso-
wanie przygotowuje młodzież do udziału w 
prawdziwych wyborach samorządowych i 
parlamentarnych, uczy odpowiedzialności 
za oddany głos.

Spośród zgłoszonych kandydatów 
największą liczbę głosów zdobyli: Aneta 
Drewniok z klasy II tek i Amadeusz 
Pinkawa uczeń klasy IV Ts i to oni będą 
reprezentować naszą szkołę w pracach 
Strzeleckiej Rady Młodzieżowej. 

Serdecznie im tego gratulujemy i 
mamy nadzieję, że nasi uczniowie będą 
mogli liczyć na swoich przedstawicieli

Opiekunki  Samorządu Uczniowskiego 
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OGŁOSZENIE!!!

Informujemy, iż w związku z ustaleniem dnia wolnego od pracy w 
zamian za święto przypadające w sobotę (tj. 1 listopada 2014)  

w dniu 24 grudnia 2014 (Wigilia)  
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich będzie nieczynne.

Wigilia wolna

SPEDYTOR STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie lub wyższe, 
  - min. rok doświadczenia,
  -  biegła znajomość j. niemieckiego
KSIĘGOWA STANISZCZE MAŁE - wykształcenie min. średnie ekonomiczne,
  -  obsługa komputera – programy księgowe,
  -  doświadczenie,
  -  znajomość j. niemieckiego lub j. angielskiego w stopniu 

dobrym
SPECJALISTA DS.ADMINISTRACJI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie,
  -  znajomość prawa pracy, zasad rekrutacji, pomysłowość,
  -  min. rok doświadczenia,
  -  znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym
PRACOWNIK BIUROWY ZE NAKŁO -  wykształcenie wyższe,
ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA  -  obsługa komputera, 
NIEMIECKIEGO  -  biegła znajomość języka niemieckiego
KONSULTANT TELEFONICZNY STRZELCE OPOLSKIE -  obsługa komputera, - komunikatywność,
  -  stopień niepełnosprawności
SPRZEDAWCA-KASJER LEŚNICA - obsługa kasy fiskalnej, - aktualna książeczka sanepidowska
KASJER-SPRZEDAWCA ¾ etatu STRZELCEOPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe,
  -  mile widziana książeczka sanepidowska
Z-CA KIEROWNIA SKLEPU STRZELCE OPOLSKIE - mile widziana książeczka sanepidowska,
  -  mile widziane doświadczenie jako z-ca kierownika sklepu
POMOC KUCHENNA ½ etatu STANISZCZE WIELKIE - wykształcenie min. zawodowe, - prawo jazdy kat. B,
  -  znajomość podstaw gastronomii
KELNER KOLONOWSKIE -  wykształcenie średnie, - doświadczenie,
  -  znajomość języków: niemiecki, angielski
KUCHARZ/KA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe/techniczne,
  -  umiejętności kulinarne, -doświadczenie
KELNER/KA STRZELCE OPOLSKIE - doświadczenie w branży gastronomicznej
KIEROWCA TRASY KRAJOWE -  doświadczenie mile widziane, - prawo jazdy kat. C+E
KIEROWCA KAT.C+E TRASY  -  prawo jazdy kat. C+E
 MIEDZYNARODOWE
DEKARZ WG ZLECEŃ -  wykształcenie zawodowe, - doświadczenie
KURIER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie zawodowe, - prawo jazdy kat. B,
  -  doświadczenie w kierowaniu samochodem typu bus,
  -  niekaralność
TAPICER OLSZOWA -  wykształcenie min. zawodowe,
  -  umiejętność samodzielnego tapicerowania,
  -  3 letnie doświadczenie w zawodzie tapicera
PRACOWNIK KOMPLETACJI KOLONOWSKIE - wykształcenie zawodowe,
DOSTAW  -  mile widziane upr. na wózek widłowy,
  -  doświadczenie mile widziane
MONTER CAŁY KRAJ - POLSKA -  wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat.B
KONSTRUKTOR /TECHNOLOG ZAWADZKIE -  wykształcenie wyższe techniczne, - AutoCad, PDM, MES,
  -  biegła znajomość języka angielskiego
FREZER, FREZER CNC ZAWADZKIE -  wykształcenie zawodowe – techniczne, - obsługa obrabiarki
SPAWACZE ZAWADZKIE -  wykształcenie zawodowe
WIERTACZ W METALU ZAWADZKIE -  wykształcenie zawodowe
SZLIFIERZ METALI ZAWADZKIE -  wykształcenie zawodowe
ŚLUSARZ ZAWADZKIE -  możliwość przyuczenia
ŚLUSARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, kierunkowe,
  -  znajomość rysunku technicznego, - doświadczenie
PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE -  współpraca w zespole,
FIZYCZNEJ  -  obsługa komputera, - doświadczenie mile widziane
MONTER WIĄZEK DYLAKI -  wykształcenie zawodowe
AUTOMATYK UTRZYMANIA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie automatyczne lub elektryczne,
RUCHU  -  umiejętność: diagnostyki oprogramowania PLC, para-

metryzacja częstotliwości, - upr. SEP do 1 kV,
  - min. rok doświadczenia w dziale utrzymania ruchu
KONTROLER JAKOŚCI ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie, - doświadczenie w zawodzie
PRACOWNIK LINII  STRZELCE OPOLSKIE -  zdolności manualne, gotowość do wykonywania czynności
PRODUKCYJNEJ     systemie czterobrygadowym,
  -  umiejętność współpracy w zespole,
  -  zaangażowanie i chęci do pracy,
  -  wykształcenie min. zawodowe
OPERATOR WÓZKÓW STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - zaangażowanie,
WIDŁOWYCH  -  dyspozycyjność w systemie czterobrygadowym
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO OLSZOWA - wykształcenie zawodowe,
  -  mile widziane upr .do prowadzenia wózków widłowych
OPERATOR URZĄDZEŃ  ŻĘDOWICE -  wykształcenie zawodowe lub średnie,
PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO  -  obsługa komputera
OBSŁUGA SOLARIUM STRZELCE OPOLSKIE -  student/ki studiów dziennych lub zaocznych
PRACOWNIK GOSPODARCZY STANISZCZE WIELKIE -  prawo jazdy kat. B, - zaradność
KALETNIK, CHOLEWKARZ,  STRZELCE OPOLSKIE - poszukiwana osoba, która zna się na butach, 
OBUWNIK   torbach, kurtkach, potrafi ocenić ich stan, „ma wizję” jak 

daną rzecz naprawić, osoba ta musi mieć doświadczenie  
w szyciu, wszywaniu zamków i naprawie obuwia

LIDER DS.PRODUKCJI/ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie techniczne,
SPECJALISTA DS.MAGAZYNU  -  doświadczenie na podobnym stanowisku, - prawo jazdy 

kat.B,
  -  upr. na wózki widłowe, - obsługa komputera,
  -  sumienność, znajomość przepisów BHP, umiejętność 

szybkiego, samodzielnego podejmowania decyzji, 
umiejętność określania priorytetów, umiejętności in-
terpersonalne, przywódcze, negocjacyjne, umiejętność 
zarządzania ludźmi

TECHNIK UTRZYMANIA SIECI OPOLE -  wykształcenie średnie 4  letnie techniczne,
  -  słaba znajomość języka angielskiego,
  -  podstawowa wiedza z zakresu telekomunikacji lub elek-

trotechniki,
  -  prawo jazdy kat.B, - obsługa komputera,
  -  mile widziane upr.SAP do 1 kV

w dniu 08.12.2014 roku 
w godz.9.00-10.00

 w PUP w Strzelcach Opolskich; sala nr 22 – I piętro

spotkanie rekrutacyjne z firmą:
Madej Wróbel Sp. z o.o.

na stanowisko:  sprzedawca w branży mięsnej
oraz kierownik sklepu

miejsce pracy:
 STRZELCE OPOLSKIE

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

OSOBY CHĘTNE PROSZONE SĄ O KONTAKT OSOBISTY
 lub TELEFONICZNY Z URZĘDEM W CELU WPISANIA SIĘ NA LISTĘ

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2014  
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 

czynne będzie do godziny 13:00.

Jak pracujemy w starostwie?

w Sylwestra - krócej

22 listopada została otwarta baza rodzin najbardziej potrzebujących, projektu Szla-
chetna Paczka. Zapraszamy wszystkich do podzielenia się dobrem z innymi i zostania 
Darczyńcą Szlachetnej Paczki! W ciągu dwóch dni kampanii już 11 rodzin z terenu gminy 
Strzelce Opolskie znalazło swoich darczyńców! Zachęcamy do przyłączenia się do akcji 
by żadna z rodzin nie została bez pomocy.

Wystarczy wybrać rodzinę, której chce się pomóc, a której historia do nas przemó-
wiła i w ten sposób sprawić, że te Święta będą magiczne! Bo w każdym z nas tkwi MOC 
CZYNIENIA DOBRA. Paczkę może przygotować każdy. Najlepiej zrobić to wspólnie i 
dzielić się radością pomagania.

Ogólnopolska baza rodzin: www.szlachetnapaczka.pl lub Baza rodzin bezpośrednio 
z rejonu Strzelce Opolskie: www.szlachetnapaczka.pl/wybor-rodziny

Szlachetna Paczka
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Nie było kolejek. Każdy miał wyzna-
czoną godzinę przyjęcia do wybranego 
specjalisty. Wcześniej poddał się badaniom 
przez niego wyznaczonym. W drugiej 
edycji Białej Soboty przebadanych zostało 
402 pacjentów. 

Jednak nie wszyscy, którzy się zare-
jestrowali – a tych było 410 - ostatecznie 
zgłosili się na badania i do lekarzy. Dwie 
osoby trzeba usprawiedliwić – pogrzeb to 
absolutnie siła wyższa, ale innych, którzy 
jednak do lekarza nie przyszli, trzeba 
zapytać: ludzie, co robicie?! W sytuacji, 
kiedy do specjalisty trzeba czekać mie-
siącami, kiedy za prywatne wizyty trzeba 
słono płacić, wy sami pozbawiliście innych 
możliwości skorzystania z bezpłatnej po-
rady. Niektórzy nie zgłosili się nawet na 
badania – i mimo poinformowania przez 
pracowników starostwa, że również bez 
badania moczu bądź PSA można zgłosić 
się do urologa o wyznaczonej godzinie, 
nie trafili do niego, choć zapewniali, że 
przyjdą. Kilka osób przestało odbierać 
telefony. Więc po co było się zapisywać? 

Ci, którzy skorzystali z badań i porad 
lekarzy specjalistów, byli zachwyceni – jak 
i przy poprzedniej edycji Białej Soboty – 
perfekcyjną organizacją. Ale przecież nie 

po raz drugi

to jest istotą takich przedsięwzięć, tylko 
efekty. A te są nie do przecenienia. Nie 
wszyscy lekarze uczestniczący w akcji, 
złożyli już sprawozdania, ale z tych, które 
trafiły już do starostwa, wynika, że takich 
akcji nie może absolutnie zabraknąć. I 
raczej nie zabraknie. Wszystko wskazuje, 
że w przyszłym roku Biała Sobota też 
będzie organizowana. Są powody: u 8 
osób stwierdzono choroby związane z 
nadciśnieniem tętniczym (nie wszyscy kar-
diolodzy przysłali sprawozdania, podobnie 
jak 2 endokrynologów i jeden urolog), u 11 
mieszkańców stwierdzono cukrzycę, wole 
tarczycowe, dyskopatie. Dwóch pacjentów 
skierowano do poradni rehabilitacyjnej, 
jeden – do poradni ortopedycznej, a 11 – na 
gimnastykę korekcyjną. Jedna pacjentka 
została skierowana przez dermatologa do 
chirurga w celu usunięcia znamienia, a 14 
– do dalszego leczenia z rozpoznaniami: 
rak skóry, łuszczyca, egzema, zapalenia 
skóry czy grzybica.

Z naszym zdrowiem, jak widać, nie 
jest dobrze. Szwankuje też edukacja zdro-
wotna. Często, zbyt często, wolimy nie 
wiedzieć. Zbyt często boimy się usłyszeć 
coś niepomyślnego. W efekcie - do lekarzy 
trafiamy za późno.

(mg)

Niebawem mammobus odwiedzi powiat strzelecki. Mimo, iż mammografia to naj-
skuteczniejsza metoda profilaktyki raka Piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się 
bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka 
Piersi. Program jest jednym z Narodowych Programów Zwalczania Chorób Nowotwo-
rowych. Zachęcamy do propagowania profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest 
to najczęściej występujący nowotwór wśród Polek.

Zachęcamy do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występu-
jący nowotwór wśród Polek. Szczególnie apelujemy do wszystkich Pań z rocznika 1945, 
ponieważ to ostatnia okazja do wykonania bezpłatnego badania mammograficznego 
w ramach Programu!

Mammografię można będzie wykonać:
• Izbicko – 11 grudnia przy Straży Pożarnej, ul. Powstańców Śląskich 49 a
• Kolonowskie – 11 grudnia przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Leśna 6B 
• Leśnica – 12 grudnia przy Szkole Podstawowej, ul. Zdzieszowicka 23 
• Strzelce Opolskie – 12 grudnia przy Sklepie Kaufland, ul. Strzelców Bytomskich 1 
• Zawadzkie – 12 grudnia przy Urzędzie Miejskim, przy MOPSie, ul. Dębowa 13 
• Ujazd – 15 grudnia przy Ochotniczej Straży Pożarnej, Plac Zamkowy 2 
• Jemielnica – 15 grudnia przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Św. Wojciecha 22 

Kogo dotyczą badania w ramach Programu?
Programem objęte są kobiety w wieku 50-69 lat, ponieważ jest to grupa szczególnie nara-
żona na zachorowanie na raka piersi. Na badania nie potrzebne jest skierowanie lekarskie. 
Badanie jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jak się zarejestrować?
Zarejestruj się: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00, 

w sobotę lub w niedzielę od 9.00-18.00
Można to zrobić telefonicznie po numerem: 58 666 24 44, 

online: www.mammo.pl

Zbadaj piersi 
w mammobusie

Już po raz 17 podsumowano woje-
wódzki konkurs SUPERMLEKO. Uro-
czystość odbyła się w Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego w Łosiowie. Miło nam poin-
formować, że wśród nagrodzonych znaleźli 
się producenci mleka z naszego powiatu.

Supermleko 2014

W kategorii gospodarstw produku-
jących rocznie ponad 600 tysięcy litrów 
mleka III miejsce zajęło rodzeństwo 
Anna i Waldemar Kirstein z Rozmierzy. 
Wyróżnienia w kategorii gospodarstw 
produkujących rocznie od 250 do 600 

tysięcy litrów zdobyli rolnicy z Grodzi-
ska: Renata Ochwat oraz Jan Jaskóła, a w 
kategorii 100-250 tysięcy litrów - Adrian 
Janik z Klucza. 

Serdecznie gratulujemy!

W dniu 14 listopada 2014 r. o godz. 
15.00 w restauracji „U Jana” w Warmą-
towicach odbyło się uroczyste spotkanie 
integracyjno - kulturalne z okazji zakoń-
czenia realizacji projektu systemowego pn. 
„18+ nowe szanse i możliwości” współfi-
nansowanego ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII 
Promocja integracji społecznej, Działanie 
7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój  
i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 

Celem imprezy była integracja uczest-
ników projektu i pracowników zaangażo-
wanych w realizację projektu oraz pod-
sumowanie wszystkich działań projektu 
realizowany w bieżącym roku. Spotkanie 
było również okazją do posumowania 
realizacji projektu w latach 2009-2014.

W imprezie udział wzięli: 
• beneficjenci ostateczni projektu, 
• realizatorzy projektu,
• zaproszeni goście.
• Podczas spotkania kierownik projektu 

wręczył beneficjentom: 
• zaświadczenia potwierdzające zakoń-

czenie warsztatów rozwoju osobistego  
z psychologiem, dla Grupy I i II

• zaświadczenia potwierdzające za-
kończenie warsztatów z terapeutą 
(zakres warsztatów: stymulacja poli-
sensoryczna, choreoterapia, muzyko-
terapia, psychodrama, biblioterapia) 

„18+ nowe szanse i możliwości”

dla Grupy I,
• zaświadczenia potwierdzające zakoń-

czenie warsztatów aktywnego poszu-
kiwania pracy z doradcą zawodowym 
dla Grupy II,

• zaświadczenia potwierdzające zakoń-
czenie warsztatów arteterapii prowa-
dzone przez terapeutę, dla Grupy II 

• indywidualne albumy pamiątkowe ze 
zdjęciami z realizacji poszczególnych 
działań w ramach projektu.    
Spotkanie było również okazją do 

przekazania podziękowań firmom współ-
pracującym przy realizacji projektu i wrę-
czenia życzeń z okazji Dnia Pracownika 
Socjalnego obecnym tego popołudnia Kie-

rownikom Ośrodków Pomocy Społecznej 
z naszego powiatu. 

Spotkanie uatrakcyjnił zespół muzycz-
ny, który zachęcał wszystkich do wspólnej 
zabawy i tańca. Dodatkowo mieliśmy oka-
zję wziąć udział w wybranych elementach 
choreoterapii i muzykoterapii, które w 
ramach zabawy przygotowali beneficjenci 
projektu wraz z terapeutką.

Realizatorzy Projektu składają ser-
deczne podziękowania Radzie i Zarządowi 
Powiatu Strzeleckiego oraz beneficjentom 
za współpracę, życzliwość, pełen profesjo-
nalizm oraz ogromne zaangażowanie w 
realizację tegorocznego projektu.

BN
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W dniu 28 listopada 2014r. ukazała 
się ostateczna lista rankingowa wniosków 
o dofinansowanie zadań w ramach Na-
rodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój. Powiat Strzelecki 
ubiegał się o wsparcie zadania pn. „Prze-
budowa wraz z budową ścieżki rowerowej 
i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O 
Izbicko – Ligota Dolna na odcinku Izbi-
cko – Otmice”. Złożony wniosek został 
pozytywnie oceniony i uplasował się na 
szóstym miejscu spośród dziewiętnastu 
złożonych wniosków.

Dofinansowanie pozwoli na realizację 

zadania o łącznej wartości 4 992 012,00 zł, 
z czego 50% tj. 2 496 006,00 zł pochodzić 
będzie z budżetu państwa, a 100 000,00 zł 
przekazane zostanie przez Gminę Izbicko, 
z którą Powiat Strzelecki zawarł umowę o 
partnerstwie. Nawierzchnia przedmioto-
wego odcinka drogi jest mocno zniszczona. 
Dzięki otrzymanemu wsparciu możliwa 
będzie między innymi budowa nowej 
nawierzchni, chodnika, ścieżki rowerowej 
oraz zatoki autobusowej, które przyczynią 
się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich 
uczestników ruchu. Realizacja inwestycji 
planowana jest w okresie od 15.04.2015r. 
do 31.10.2015r. 

Będzie nowa „schetynówka”

W dniu 21 listopada w Domu Pomocy 
Społecznej w Strzelcach Opolskich w filii 
Leśnica obchodzono „Dzień Pracownika 
Socjalnego”. Na uroczystości obecny był 
Pan Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, 
który złożył wszystkim zgromadzonym 
pracownikom życzenia zdrowia, pogody 
ducha i satysfakcji z pracy, której celem 
jest niesienie pomocy drugiemu człowie-
kowi. Pan Starosta wręczył Pani Dyrektor 

Jolancie Osuch oraz Kierownikom Domów 
okolicznościowe listy gratulacyjne. Do 
życzeń dołączyli się także Mieszkańcy, 
którzy w formie wiersza podziękowali 
personelowi za troskę, pomoc, okazywanie 
serca i bycie wsparciem zarówno w do-
brych jak i trudnych chwilach. Uroczystość 
przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze.                                

A.Rudol                  

„Dopiero wtedy osiąga się wielkość i wtedy się ona ujawnia, 
gdy człowiek umie służyć”.

Kard. Stefan Wyszyński

Dzień Pracownika Socjalnego

Jak ogromne serca mają uczniowie 
naszej szkoły, mieliśmy okazję przeko-
nać się niejednokrotnie. Zawsze gotowi 
do pomocy, angażują się w wiele akcji 
charytatywnych, które bez ich udziału nie 
miałyby miejsca. 

Na wieść o pożarze Barki, Samorząd 
Uczniowski CKZiU zareagował niemalże 
natychmiast. Z inicjatywy uczniów został 
zorganizowany kiermasz ciast i zbiórka 
dowolnych, drobnych datków w sklepiku 
szkolnym. Udało nam się zebrać kwotę 
510,50 zł , która przekazana  została  na 
konto Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka.

Niemalże równocześnie na terenie 
szkoły została przeprowadzona zbiórka 
pieniędzy na pomoc ucznia I klasy, Seba-
stiana Mańczyka, który cierpi na białaczkę 
limfoblastyczną. Koszty leczenia i dojazdy 
stanowią duże obciążenie finansowe dla 
rodziny, dlatego też zaapelowaliśmy do 
wszystkich uczniów szkoły o przyłączenie 
się do akcji i wsparcie. Ku naszemu zasko-
czeniu udało się zebrać 1044 zł!!! Ucznio-
wie klasy III Technikum gastronomicznego 
sami wyszli z propozycją zorganizowania 
kiermaszu słodkości dla Sebastiana. Tak 

Uczniowie CKZiU pomagają
też czwartek, 20 listopada, był dniem w 
szkole, gdy każdy mógł  kupić i  skoszto-
wać przepyszne wypieki przekazane przez 
uczniów  na charytatywny kiermasz ciast, 
ze sprzedaży zebraliśmy 330 zł!!!  Łącznie 
przekazaliśmy na konto 1374 zł. 

Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim 
uczniom i ich rodzicom, za przygotowanie 
i przekazanie ciast na charytatywne cele: 
z klasy I Tg – Martynie Fonfara, Micha-
łowi Ligęza, Michałowi Goczoł, Wiktorii 
Utikel, z klasy II Tek Vanessie Kubzda i 
Paulinie Materli, z klasy III Tg Monice 
Kozioł, Sandrze Biegańskiej, Nicol Ma-
ciejewskiej, Małgosi Lizon, Adriannie 
Antoniszyn, Patrycji Kozołup, Adriannie 
Treffon, Jessice Wieczonkowskiej, Katrin 
Nowak, Martinie Tiszbierek, Wiktorii 
Sekuła i Damianowi Mika, z klasy IV Ts 
Grażynie Skrzydeł i Angelice Szczubełek.

 Zbliża się okres rozliczeń podatko-
wych z Urzędem Skarbowym, może warto 
wziąć pod uwagę pomoc dla mieszkańca 
naszego miasta i przekazanie 1 % podatku 
na fundację, której, Sebastian jest pod-
opiecznym. 

Oto dane : 

FUNDACJA  DZIECIOM  „ZDĄŻYĆ  Z  POMOCĄ”
Ul. Łomiańska 5, 06-685 Warszawa

Bank BPH S.A. 
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

TYTUŁEM: 
24755 Mańczyk Sebastian darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

– Nie ma wolności bez przedsiębior-
czości – powiedział Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej Bronisław Komorowski 
podczas Gali z okazji 25-lecia Pracodaw-
ców RP, która odbyła się 27 listopada w 
Teatrze Wielkim w Warszawie. 

Uroczystość była zwieńczeniem 
jubileuszowego roku Pracodawców RP. 
Podczas niej uhonorowano Wektorami 
osoby, które w okresie minionego 25-lecia 
szczególnie przyczyniły się do transforma-
cji w ustroju gospodarczym i wprowadze-
nia wolnego rynku, ale również do zmian 
w mentalności społeczeństwa.

 
Super Wektory 25-lecia otrzymali 

prezydenci Lech Wałęsa i Aleksander 
Kwaśniewski, premier Leszek Miller, 
Międzynarodowa Organizacja Pracy, Mię-
dzynarodowa Organizacja Pracodawców, 
13 ministrów skarbu państwa za wprowa-
dzanie przekształceń własnościowych. W 
tak szacownym gronie uhonorowanych 
taką nagrodą znalazł się również Karol 
Cebula, doskonale znany w naszym powie-
cie przedsiębiorca i wydawca, a zarazem 
członek pierwszego Prezydium Konfede-
racji Pracodawców Polskich. To właśnie 
on w imieniu Bezimiennego Pracodawcy 

Super Wektor 25-lecia dla Karola Cebuli

odebrał z rąk wicepremiera Tadeusza Sie-
moniaka statuetkę dedykowaną tym, którzy 
nie wahali się zaryzykować i pożeglować 
– jak mówili organizatorzy – „po morzu 
absurdów i wykluczających się przepisów; 
mają wiarę, że warto i należy pracować”.

Odbierając nagrodę Karol Cebula 
przypomniał zasadę ustawy o działalności 
gospodarczej z czasów ministra Mieczysła-
wa Wilczka – „Dozwolone jest wszystko, 
co nie jest zakazane prawem” – apelując, 
by ponownie wcielić ją w życie.

Serdecznie gratulujemy!

Tegoroczna, 16. już edycja Tygodnia 
Edukacji Globalnej, odbyła się w Polsce 
między 15. a 23. listopada. Patronat nad 
wydarzeniem objęło Centrum Północ-
-Południe przy Radzie Europy, a w naszym 
kraju koordynacja działań  należała do 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących, przyjmując za motto działań 
hasło: ,,To nasz wspólny problem”, starali 
się przybliżyć innym hasło tegorocznego 
Tygodnia Edukacji Globalnej, czyli bez-
pieczeństwo żywnościowe.

To dotyczące światowej gospodarki 
zagadnienie uczestnicy szkolnej grupy 
edukacji globalnej ,,Patrz i zmieniaj” stara-
li się przełożyć na język swoich rówieśni-
ków i ich codzienne doświadczenia. Temu 
celowi miała służyć kampania ,,Gorzki 
smak czekolady”. Uczniowie włączyli się 
poprzez nią do europejskiej inicjatywy 
na rzecz zwiększenia sprawiedliwości w 
globalnym przemyśle kakaowym. 

,,Make chocolate fair” (,,Uczyń cze-
koladę sprawiedliwą”) to kampania prze-
biegająca w szesnastu krajach Europy. 
Jej głównym celem jest zebranie 100  
tysięcy podpisów pod petycją wzywającą 
znane koncerny czekoladowe do wzięcia 
odpowiedzialności za poprawę jakości 
życia i warunków pracy rolników i ich 
pracowników.

Czy takie działania- wśród nastolat-
ków, w Polsce, w Strzelcach-  mają sens? 
Uczący się postaw obywatelskich ucz-

Tydzień Edukacji Globalnej w ZSO

niowie nie mają wątpliwości. – Edukacja 
globalna mówi nam, co się dzieje na całym 
świecie i pokazuje, że wszystkie nasze 
czyny i codzienne decyzje  mają wpływ 
na ludzi żyjących i pracujących często 
w odległych jego regionach- tłumaczy 
gimnazjalista, jeden z wolontariuszy 
kampanii. –Zebranie podpisów potwier-
dzających poparcie dla idei ,,Fair trade”  
(,,Sprawiedliwy handel”) nie było trudne. 
Jedna przerwa wystarczyła, aby przekonać 
innych do świadomego podejmowania 
decyzji- nawet przy zakupie słodkości- 

Kolejna grupa uczniów z CKZiU w 
Strzelcach Opolskich wróciła z Austrii, 
gdzie odbywała miesięczne praktyki w 
zawodach elektronik i mechatronik.

Oczywiście przed wyjazdem grupa 
odbyła cykl spotkań i warsztatów przy-
gotowujących - przygotowanie językowe, 
kulturowe, mentalne oraz szkolenie z ob-
sługi platformy „ePortfolio”(elektroniczne 
CV). 

Tym razem 14 naszych uczniów gości-
ły austriackie firmy branży elektronicznej i 
mechatronicznej mające swoją siedzibę w 
Styrii. I tak w firmie STOELZLE OBER-
GLAS uczniowie wytwarzali metalowe 
formy do wyrobów szklanych, jak butelki, 
flakony itp., w firmie TAGNOLOGY i 
ANTON PAAR nasi elektronicy składali 
podzespoły do elektronicznych urządzeń 
sterujących lub pomiarowych, w firmie 
BAUER uczniowie wytwarzali części do 
maszyn rolniczych, w firmie HOLZ HER 
montowali maszyny służące do obróbki 
drewna, natomiast w firmie KRENHOF 
wytwarzali części do samochodów takich 
marek, jak VW, czy BMW.

W każdej z tych firm uczniowie ob-
sługiwali m.in. najwyższej klasy maszyny 
CNC, zdobywali przy tym nowe umie-
jętności niezbędne w danym zawodzie, 
ale przede wszystkim mogli w praktyce 
sprawdzić wiedzę zdobytą w szkole i tu 

podsumowuje uczestniczka akcji, oddając 
wypełnione listy petycji. 

Szkolna grupa edukacji globalnej, 
działająca w Zespole Szkól Ogólno-
kształcących  już siódmy rok, wie, jak 
przygotować i przeprowadzić kampanię 
informacyjną i jak zyskać poparcie. Ob-
chody Tygodnia Edukacji Globalnej to 
dobra okazja do tego, aby wyrazić ważne 
treści, ale również do tego, aby poćwiczyć 
własną skuteczność w komunikowaniu się              
z innymi oraz w trudnej sztuce perswazji.

Dorota Maćkula

zobaczyli, iż nasi nauczyciele z CKZiU 
kształcą po europejsku. Dowodem na to 
są również oceny uzyskane na koniec 
praktyk – cała czternastka wróciła z oce-
nami celującymi i bardzo pozytywnymi 
referencjami.

W dni wolne od pracy chłopcy pozna-
wali dzięki licznym wycieczkom kulturę i 
historię regionu Styrii oraz mieli okazję 
rozwijać swoje kompetencje językowe 
pod okiem nauczyciela germanisty prze-
bywającego z nimi na miejscu. Ważnym 
elementem było również zwrócenie 
uwagi na podobieństwo możliwości roz-
wojowych Styrii i Śląska jako regionów 
wywodzących się z tradycji górniczych i 

przemysłu metalowego.
Zdobyte doświadczenia, umiejętności 

zawodowe i językowe, kontakty, a także 
stworzone profesjonalne e-Portfolio zdecy-
dowanie zwiększyły szanse młodzieży na 
europejskim rynku pracy. Wpisy uczniów 
w e-Portfolio mogą Państwo sprawdzić 
na stronie: www.mlodzifachowcy.pl 
Cała grupa wróciła bardzo zadowolona z 
miesięcznego pobytu w Austrii i wszyscy 
podkreślają, iż z chęcią skorzystali by 
powtórnie z możliwości wyjazdu zagra-
nicznego. W nagrodę uczniowie otrzy-
mają europejski paszport umiejętności 
potwierdzający mobilność na europejskim 
rynku pracy.

Praktyki w Austrii
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Jesień w Powiatowym Centrum Kultury 

Grudniowe dni  upłyną w naszym Centrum pod znakiem świątecznych atrakcji. Jedną z nich jest wspaniała 
wystawa Szopek Bożonarodzeniowych, pochodzących z najodleglejszych zakątków kuli ziemskiej: z Peru, 
Meksyku, Etiopii, Wietnamu i wielu innych. Wstęp na wystawę jest wolny, a zwiedzać ją można będzie do końca 
stycznia 2015 r. w Regionalnej Izbie Tradycji na parterze.

Najmłodszym proponujemy nowy cykl warsztatów pt. „Magiczne piątki” organizowanych przez naszą Biblio-
tekę Powiatową. Już 5 grudnia, o 
16:30 odbędą się pierwsze z nich, 
podczas których przygotujemy 
tradycyjne ozdoby choinkowe, 
które potem mogą wziąć udział 
w konkursie, o którym mowa 
poniżej.

„Renifer Niko ratuje Święta”. 
Na Mikołajkową  projekcję zapra-
szamy dzieci w imieniu Mikołaja ( 
czyli… wstęp wolny ) -  6 grudnia, 
o godzinie 16:00. 

„Tropem Mikołaja” dzieci 
będą podążały 11 grudnia, od 
godziny 17:00, a ponieważ ilość 
miejsc dla chętnych jest ograni-
czona a zajęcia darmowe zachę-
camy do zarezerwowania sobie 
miejsca już teraz.

Na 19 grudnia, na godzinę 
17:00  zaplanowaliśmy kolejne już 
Strzeleckie Spotkanie Podróżni-
ków.  Usłyszymy m.in. opowieści 
o Ziemi Świętej.

Twórcza sobota pod hasłem – 
„Fabryka św. Mikołaja” rusza 20 
grudnia, od 10:00-14:00.

Powiatowe Centrum Kultury 
w Strzelcach Opolskich ogłasza 
konkurs na Tradycyjne Ozdoby 
Choinkowe. Prace można składać  
do 12. 12. 2014 r. w siedzibie 
organizatora, więcej informacji 
na ten temat uzyskacie Państwo 
kontaktując się z nami. 

NOWOŚCIĄ w naszym Cen-
trum będą WARSZTATY CERA-

Przedświąteczne klimaty  

1 grudnia wraz z teatrem Trip 
zaprosiliśmy najmłodszych w  
„Cudowną podróż” . To historia 
trójki  rodzeństwa , z których jedno 
nie wierzy w istnienie św. Miko-
łaja. Spektakl zawierał elementy 
interaktywne i to one  -  wspólne 
poszukiwania śladów,  zaangażo-
wanie -  przysporzyły dzieciom 

MICZNE, które zaplanowaliśmy, co prawda, dopiero na styczeń, ale ze względu na ograniczoną liczbę uczestników 
i olbrzymie zainteresowanie ogłaszamy nabór już teraz.  Zajęcia będą odbywały się raz w miesiącu, trwały dwie 
godziny. W ich trakcie, dzieci , młodzież , dorośli będą modelowali w glinie, szkliwili. Więcej informacji pod 
numerem telefonu 77 412 30 13. Zapisy do końca grudnia!

W dalszym ciągu można  dopisać się  na bezpłatne zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży w wieku 
10-14 lat. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 18.00. Zapisy pod numerem telefonu 
 77 412 30 13. Zapraszamy także do brania udziału w zajęciach teatralnych, które odbywają się w każdą środę 
o godzinie 15.15.

Wszystkie informacje na temat nadchodzących imprez oraz warsztatów,  
a także relacje z przeprowadzonych już przedsięwzięć można znaleźć odwiedzając naszą stronę internetową 

www.centrum-kultury.eu  oraz nowy profil na Facebooku:
 www.facebook.com/PowiatoweCentrumKulturyStrzelceOp 

najwięcej radości. Mikołaj nie byłby 
Mikołajem, gdyby nie przygotował 
dla dzieci małej, słodkiej niespo-
dzianki. Ogromną i zapewne długo 
wspominaną przez dzieci  atrakcją było 
wyjście Mikołaja, aktorów do dzieci z 
koszykami pełnymi cukierków. Takie 
od Mikołaja smakują podwójnie! 

W dniu 11.11.2014 r. w Powiatowym 
Centrum Kultury z okazji Śwęta Niepod-
ległości został rozegrany turniej skata o 
Puchar Starosty Strzeleckiego. W turnieju 
zagrało 54 zawodników głównie z powiatu 
strzeleckiego oraz ościennych tj. kędzie-
rzyńskiego, oleskiego oraz opolskiego. 
Turniej został rozegrany w bardzo dobrych 
warunkach lokalowych. Na turnieju pa-
nowała wzorowa atmosfera. Szkaciorzy 
odwiedził Starosta Strzelecki Pan Józef 
Swaczyna życząc wszystkim dobrej karty. 
Z uwagi na inne obowiązki 
przeprosił za to, że nie może 
być obecny na zakończeniu 
turnieju i prosił o wręczenie 
nagród oranizatorowi turnieju 
Kol. Franciszkowi Świtale. 
Turniej został rozegrany syste-
mem 3 x 36 rozdań, przy czym 
ostatnia 3 seria rozgrywana 
była systemem misrzowskim 
tj. Przy kolejnych stolikach 
grali zawodnicy w kolejności 
zajmowanych miejsc po 2 
serii. Turniej wygrał zawodnik 
Lecha Kędzierzyn Koźle Jerzy 
Trzeciakowski a na 2 miej-

Turniej Skata o Puchar Starosty

scu uplasował się mieszkaniec Strzelec 
Opolskich reprezentant sekcji GOSiT Za-
wadzkie Marek Wyszkowski. W gronie na-
grodzonych znalazł się jeszcze Kol. Jerzy 
Stanulla (Strzelec DK Strzelce Opolskie), 
który zajął 10 miejsce. Organizatorzy tur-
nieju oraz startujący zawodnicy składają 
serdeczne podziękowania za udostępnienie 
lokalu oraz ufundowanie nagród. Turniej 
obsługiwał catering Restauracji U Jana z 
Warmontowic.

F. Świtała

W piątek 14 listopada uczniowie z 
klasy IIIB i VI Zespołu Szkół Specjal-
nych przy DPS w Kadłubie kolejny już 
raz pojechali pociągiem na wycieczkę do 
Gliwic. Odwiedziliśmy Centrum Handlo-
we „Forum”, gdzie największą atrakcją 
była jazda ruchomymi schodami i windą. 
Później przenieśliśmy się na piękną i ko-
lorową łąkę, poznając ich mieszkańców, 
gdzie wspólnie z „Pszczółką Mają”  w 
kinie Cinema City, przeżyliśmy wspa-
niałą przygodę. Udział w wycieczce był 
możliwy dzięki Stowarzyszeniu na Rzecz    
Rozwoju Edukacji  i Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w Kadłubie, które 
sfinansowało projekt  cyklu wycieczek 
edukacyjnych pt. „Poznajemy świat”, 
rozszerzający ofertę edukacyjną, a opraco-
wany przez nauczycielki szkoły: p. Iwonę 
Mielcarz i p. Martę Kapica.  Wrażenia 
i niezapomniane przeżycia z wycieczki 

pozostaną na długo w pamięci uczniów. 
Możemy również wspominać je później, 
oglądając zdjęcia. Zapraszamy wszystkich 
również do oglądania zdjęć z wycieczki i  

innych imprez organizowanych przez na-
szą Szkołę na naszej stronie internetowej: 
www.zss_kadlub.wodip.opole.pl

Iwona Mielcarz

Poznajemy świat w Gliwicach

„Dzień Kuchni Włoskiej” to tytuł 
warsztatów kulinarnych zorganizowanych 
12 listopada 2014 r. w Zasadniczej Szkole 
Zawodowej w SOSW w Leśnicy. W war-
sztatach uczestniczyli wszyscy uczniowie 
klas kucharskich. Prowadziła je pani 
Oksana Wilczyńska, specjalistka kuchni 
włoskiej. Pod jej czujnym okiem przyszli 
kucharze przygotowali wyśmienite wło-
skie potrawy, m.in. spaghetti carbonara, 
spaghetti bolognese, spaghetti alle olio, 
spaghetti e tonno, penny broccoli, penny 
ze szpinakiem, penny all’ arabiata, farfalle 
warzywne, tortellini prosciutto. 

Uczniowie z wielkim zaangażowa-
niem gotowali makarony, rozdrabniali 
warzywa, przyrządzali sosy. O efektach 
swojej pracy mogli się przekonać podczas 
wspólnej degustacji sporządzonych przez 
siebie potraw. Z zadowolenia malującego 
się na twarzach adeptów sztuki kulinarnej 

Włoskie smakołyki w SOSW

można wnioskować, że potrawy były 
pyszne.

Pani Oksana nie tylko nauczyła mło-
dzież przyrządzania potraw, ale również 

ciekawie opowiadała o pracy we włoskiej 
restauracji, zwyczajach tam panujących i 
swoich przeżyciach związanych z pracą 
zawodową.

K. K. 
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tel. 77/4428008, fax 77/4428009

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Leśnicy 
tel. 77 4615261
e-mail: mowlesnica@gmail.com

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wycho-wawczy w Leśnicy
tel. 77 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

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

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

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

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 
744, 745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 
756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

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

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

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

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

o wydaniu decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013r.   poz. 687 ze zm.), 
art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013r. Nr 
0, poz. 267 ze zm.), 

podaję do publicznej wiadomości 
że dnia 14 listopada 2014r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Burmistrza Strzelec Opolskich, 

decyzję administracyjną Nr 3/14 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie 
drogi publicznej łączącej ulicę Bocznicową z ulicą Ciepłowniczą w Strzelcach Opolskich, na działkach:
1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nr działki 
przed 

podziałem 

4251/19
4252/17
4253/5
4254/4
4255/8
4255/11
4256/1
4257/4
4258/4
4259/4
4260/1
4264/4
4265/4
4266/6
4266/9
228/8
228/7
229/13
229/12
229/11

Arkusz 
mapy

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
2
2
2
2
2

Obręb

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

Nr działki
 po podziale, 

działki w liniach 
rozgraniczajacych 

-
-
-
-
-
-

4256/3, 4256/4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

229/15

Nr działki 
po podziale, 

działki poza liniami 
rozgraniczajacymi

-
-
-
-
-
-

4256/5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

229/16

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

Lp. Nr działki 
przed 

podziałem 

Arkusz 
mapy

Obręb Nr działki po podziale, 
działki w liniach rozgraniczajacych 

266/12
230/88
5142/2
4262

1.
2.
3.
4.

2
2
18
18

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

-
-
-
-

W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą 
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. 
Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 213 (w godzinach pn.800÷1600, wt.-pt.730÷1530) zapoznać się z 
treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 20 listopada 2014r. do 18 grudnia 2014r.
      Starosta Strzelecki
 Józef Swaczyna

PKS w Strzelcach Opolskich SA:
-  posiada do zagospodarowania nieruchomość  położoną na terenie Zajezdni PKS 

w Strzelcach Op. ul. 1Maja 59 o łącznej powierzchni ok .0,7414 ha zabudowaną  
budynkiem przemysłowym parterowym o powierzchni użytkowej 227,5 m2 
zasilanym  we wszystkie media,

-  wydzierżawi pawilon handlowy z pełnym wyposażeniem o pow.56m2 po remon-
cie głównym znajdujący się na terenie Dworca Autobusowego/własny parking i 
niezbędne media/

-  oferuje wynajm 10 pomieszczeń biurowych,każde  o powierzchni ok. 11m2( II 
piętro) znajdujących się  w budynku administracyjnym

 na terenie  Zajezdni  przy ulicy 1 Maja 59,

-  wydzierżawi na terenie Zajezdni place pod garażowanie pojazdów samochodo-
wych,

Bliższe informacje:
tel. 77/4613281

e-mail:pks@pks.strzelceop.pl

UWAGA   ZIMA!!!!

  ZBLIŻA  SIĘ  CZAS  ZIMOWEJ  WYMIANY  OPON
U nas  zakupisz i wymienisz najtaniej opony.

Prowadzimy sprzedaż i wymianę wszystkich rodzajów opon.
Przy zakupie u nas kompletu  opon oferujemy:

- wymianę i wyważenie  opon gratis,
- bezpłatne przechowanie opon letnich.

Korzystając  z usług naszego serwisu uzyskasz 15% rabatu na zakup 
wycieraczek i  płynów do spryskiwaczy.

Nasz Serwis  Ogumienia czynny:
poniedziałek - piątek  7.00 - 17.00, sobota  7.00 - 15.00

Kontakt: tel 77 4622554 ,723186612

Uwaga na oszustów podających się za pracowników wodociągów i spółdzielni 
mieszkaniowej

Wielu uczciwych ludzi staje się ofiarą oszustów. Żerują na naiwności, a często na 
dobroci starszych osób i okradają ich z ostatniego grosza. W Strzelcach Opolskich doszło 
do kolejnych przypadków działania oszustów. Tym razem mieliśmy do czynienia z fał-
szywym pracownikiem wodociągowym oraz pracownikiem spółdzielni mieszkaniowej.

O tym, że nadal zbytnio ufamy obcym ludziom, mieszkańcy naszego miasta tylko 
w ciągu jednego dni (19 listopada) przekonali się dwukrotnie. W pierwszym przypadku, 
po południu do mieszkania 76-latki przy ulicy Topolowej przyszedł rzekomy pracownik 
wodociągowy, informując o problemach z kanalizacją. Mężczyzna poprosił o możliwość 
wejścia wraz z właścicielką mieszkania do kuchni, żeby sprawdzić odpływ woda. Gdy 
kobieta była zajęta rozmową z pracownikiem, w tym czasie najprawdopodobniej wspól-
niczka oszusta robiła przegląd mieszkania. Kiedy właścicielka przebywała w kuchni, 
kobieta spokojnie skradła pieniądze na ponad 4 000 złotych. Kobieta zorientowała się, że 
została oszukana, gdy mężczyzna pod pretekstem wyjścia do samochodu po uszczelkę, 
do mieszkania już nie wrócił. 

Do podobnej sytuacji, doszło przy ul. Dębowej, gdzie oszust, podający się za pra-
cownika spółdzielni mieszkaniowej wszedł do mieszkania 78-latki. Mężczyzna przyszedł 
sprawdzić ciśnienie wody. Po jego wyjściu kobieta zorientowała się, że zniknęła z mebli 
jej biżuteria, o wartości ponad 1 000 złotych.

Apelujemy!
Nie wpuszczajmy do mieszkania obcych osób. Jeśli nieznajomy podaje się za 

pracownika instytucji poprośmy o okazanie legitymacji. Osoba o uczciwych zamiarach 
na pewno nam tego nie odmówi. Jeśli odmówi, podziękujmy i zakończmy rozmowę. 
Warto w takiej sytuacji natychmiast powiadomić Policję, podając rysopis oszusta. Szybka 
informacja pozwoli na skuteczne działanie. Można również, w razie wątpliwości sprawdzić 
wiarygodność pracownika, telefonując do jego pracodawcy.

Kiedy wpuszczamy do mieszkania kogokolwiek zawsze zapewnijmy sobie obec-
ność drugiej osoby. Może to być sąsiad. W żadnym przypadku jednak nie pozostawiajmy 
gościa samego w żadnym z pomieszczeń. Oszuści bowiem często proszą o przyniesienie 
jakiegoś przedmiotu, czy dokumentu z innego pokoju, czy kuchni, a w tym momencie 
penetrują nasze szafy.

Apel policji

Jesień to pora roku która swoją zmiennością może zaskoczyć nawet najbardziej do-
świadczonych kierowców. Szybko zapadający zmierzch, opady deszczu i mgły sprawiają, 
że warunki drogowe ulegają znacznemu pogorszeniu. Wszystko to wpływa niekorzystnie 
na komfort, bezpieczeństwo podróżowania i na naszą sprawność psychofizyczną. Policjanci 
apelują o rozsądek na drodze! 

Jesień to wcześniej zapadający zmrok, mgły, silny wiatr, opady deszczu, leżące na 
drodze liście, czy też nisko świecące i oślepiające słońce. To wszystko utrudnia jazdę, 
sprawia, że kierowanie samochodem staje się wyzwaniem i wymaga dużej koncentracji.  

Pamiętajmy o dostosowaniu prędkości do tych trudnych warunków – jedźmy wolniej 
i ostrożnie, bo na mokrej nawierzchni, która pokryta jest spadającymi z drzew liśćmi, 
łatwo wpaść w poślizg. Wykonując niebezpieczne manewry, nie liczmy na szczęście, ale 
na własne umiejętności i rozsądek. Należy też zachować odpowiednią odległość między 
samochodami.     

Pogarszające się warunki pogodowe powodują, że na wypadki narażeni są także piesi 
i kierujący jednośladami. Ciemne ubrania, kaptury i parasole utrudniają oraz ograniczają 
widoczność. Bardzo ważnym jest, żeby każdy z niechronionych uczestników ruchu dro-
gowego był dobrze widoczny. Dlatego pamiętajmy o używaniu odblasków zawsze, gdy 
poruszamy się po drogach. 

Przypominamy, że od 31 sierpnia każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po 
drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny 
dla kierujących. Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, 
opaski, kamizelki oraz smycze. Są bardziej widoczne, gdy znajdują się na wysokości 
kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców. 

Nie mamy wpływu na warunki atmosferyczne ale możemy zadbać o nasze bezpie-
czeństwo, chociażby przeprowadzając kontrolę świateł, dbając o czystość szyb, czy też 
sprawność wycieraczek w pojazdach.

Uważaj na drodze jesienią



KIERMASZ 
BOŻONARODZENIOWY

Już od dnia 8 grudnia

Miejsce: Hol Strzeleckiego Starostwa, ul. Jordanowska 2

Tutaj kupisz: świąteczne ozdoby, stroiki, kartki, bombki 
oraz wiele innych drobiazgów przygotowanych 
przez mieszkańców domu pomocy społecznej, 

uczniów szkół specjalnych oraz inne organizacje społeczne.

P O W I A T   S T R Z E L E C K I8

Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością dziś składamy najserdeczniejsze życzenia 

kolejnym mieszkankom powiatu strzeleckiego, które w ostatnim czasie 
świętowały swoje okrągłe urodziny: dużo zdrowia, uśmiechu i wielu 
jeszcze lat bez trosk,  pełnych słońca.

Z kwiatami, gratulacjami, okolicznościowym upominkiem, a prze-
de wszystkim z najserdeczniejszymi życzeniami z okazji tak zacnych 
rocznic odwie-
dzili Jubilatki 
przedstawiciele 
władz Powiatu 
Strzeleckiego.

Pani 
Róża Centkow-
ska, mieszkają-
ca w Jemielni-
cy, 90 urodziny 
obchodziła 1 
grudnia br.

Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2013

Reklama jest nagrodą w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2013 w kategorii przetwórstwo rolno-spożywcze

OPIS PRODUKTU/USŁUGI

Kordelas Strzelecki dla dwóch osób to zestaw trzech rodzajów grillowanego mięsa: polę-
dwicy wieprzowej, filetu z kurczaka oraz  filetu z indyka. Mięso jest marynowane w aroma-
tycznych ziołach z dodatkiem boczku wędzonego, cebuli i papryki. Kordelas podawany jest  
z dodatkiem placków ziemniaczanych, klusek śląskich i podsmażanych ziemniaków z 
nutą sosu pieczeniowego i dipu czosnkowego w otoczeniu gotowanych warzyw i zestawu 
zdrowych surówek. 

Kordelas Strzelecki dla dwóch osób

DANE FIRMY
Restauracja Ratuszowa 

Rynek 6
47-100 Strzelce Opolskie

Tel. 77 463 00 64
www.restauracjaratuszowa.com

Z okazji Barbórki
wszystkim Górnikom 

- tym Czarnym, pracującym pod ziemią 
i tym Białym – związanym z wapiennictwem

oraz ich Rodzinom
gorąco życzymy, aby Wasza praca niosła satysfakcję, 

była bezpieczna  i by zawsze wracali cali i zdrowi do domu.

Szczęść Boże!

Wicestarosta Strzelecki 
Janusz Żyłka

Przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Krawiec

Członek Zarządu Powiatu
Waldemar Gaida

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Zapraszamy serdecznie na doroczny

Pani 
Maria Tarara, 
m i e s z k a n k a 
Krośnicy, jubi-
leusz 90 uro-
dzin świętowała 
20 listopada br.


