
Zapraszamy młodszych i 
starszych. Singli i całe rodzi-
ny. Już w niedzielę, 28 wrześ-
nia, do Parku Miejskiego w 
Strzelcach Opolskich. Na 
Święto Chleba i Chmielu!

Jak będzie? Kolorowo. Wy-
strzałowo. Tradycyjnie. Orygi-
nalnie. Fajnie. 

Będzie kolorowy korowód. 
Jeśli Państwo brali udział w 

Święto Chleba i Chmielu
korowodach dożynkowych – 
prosimy o założenie tych samych 
strojów!

Będą tradycyjne produkty 
– polskie i czeskie: cała gama 
serów, pyszny chleb i oczywiście 
śląski kołocz, będzie też pokaz 
pieczenia chleba i kołaczy-
ków, fantastyczne świeże soki 
(bez grama chemii), wspaniałe 
miody. Będzie czeskie piwo. 

Wszystko będzie można degu-
stować i kupować. Kupić będzie 
można również wyroby artystów 
ludowych z Czech i z naszego 
powiatu. 

Zagrają zespoły czeski i 
polskie. Będą gwiazdy i gwiaz-
deczki. Przecież to prawdziwe 
„polsko-czeskie wariacje sma-
kowe i kulturowe”.

Na małych i nieco większych 

uczestników naszego święta 
czeka wielka, naprawdę wielka, 
platforma pomysłowych gier i 
zabaw. Z ciekawymi nagrodami! 
Będzie też  tradycyjne wesołe 
miasteczko. 

Miłośnicy chmielowego 
napoju będą mogli uczestniczyć 
w konkursach – z upominkami!

Będzie też największa chy-
ba atrakcja – podniebna! I to 

będzie ogromna niespodzianka 
– wszystkiego dowiedzą się 
Państwo dopiero na miejscu. 
Mało tego – jeśli pogoda dopi-
sze – nasi Czytelnicy będą sami 
mogli wziąć w tym udział. 

Będzie zabawa! Będzie się 
działo! I może nocy będzie 
mało! Wieczór zakończy się… 
Wystrzałowo!

Więcej szczegółów – na stronie 2.

Tak bawiliśmy się w poprzednich latach. W tym roku będzie więcej atrakcji, więcej pomysłów, więcej okazji do zabawy. Przyjdźcie koniecznie.
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To pierwszy wspólny projekt z czeskimi przyjaciółmi z Hranic. Warto przyjść na Święto   
Chleba i Chmielu 2014, by poznać sąsiadów zza niedalekiej przecież granicy. Czym 
nas zaskoczą? Czym zaskoczymy ich? Wspólna zabawa zbliża. Zbliża poznawanie 
kuchni sąsiadów i zwyczajów. Łączy nas przecież wiele. Przede wszystkim - wspólna 
dla Śląska - w granicach geograficznych - historia. A zatem - powinno nas łączyć wiele 
podobieństw kulturowych. Kto jednak nie przyjdzie 28 września do Parku Miejskiego 
na Święto Chleba i Chmielu - nie będzie się mógł przekonać, czy tak jest istotnie.

Takie pytanie zadaliśmy mieszkańcom 
powiatu w poprzednim wydaniu naszego 
dwutygodnika, podając numer telefonu, 
pod który można zgłaszać chęć skorzy-
stania z autobusu jako środka transportu.

Myśleliśmy, że wszyscy, którzy ze-

Projekt „Strategii Rozwoju Powiatu 
Strzeleckiego na lata 2014-2020” został 
przygotowany. Teraz czas na opinie. 
Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło 
się 19 września. Uczestniczyli w nim 
przedstawiciele jednostek organizacyjnych 
i służb zespolonych Powiatu Strzeleckiego, 
a także radnych Powiatu Strzeleckiego. 
W spotkaniu mogli brać udział także 
mieszkańcy. Ale… poza tymi, którzy 
wymienieni zostali wyżej i uczestniczyli 
niejako z obowiązku – temat nie wzbudził 
wśród innych Strzelczan zainteresowania. 
A szkoda, bo podczas spotkania można 

Dziękujemy!

Dziękujemy Zarządowi Powiatu Strzeleckiego za dofinansowanie w kwocie 700 
PLN do kosztów wyjazdu wakacyjnego na przełomie lipca i sierpnia 2014 do miej-
scowości Imiołki. Dzieci miały zapewniony dojazd na dwutygodniowy wypoczynek 
organizowany przez fundację „Patria”. Pobyt należał do bardzo udanych. Wypoczęte 
dzieci wróciły już do nauki w szkole.

Zuzanna i Bernard Sdzuj
zawodowa rodzina zastępcza

Serdecznie zapraszamy!

było zgłosić swoje uwagi sugestie co do 
przedstawionego dokumentu.. Jest jednak 
jeszcze trochę czasu, choć mało. Przypo-
minamy, że konsultacje trwają do dnia 2 
października 2014.

Projekt dokumentu „Strategia Roz-
woju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-
2020” oraz formularz wnoszenia uwag i 
sugestii do projektu dokumentu dostępny 
jest pod linkiem:

www.powiatstrzelecki.pl/home/TAB-
LICA-OGŁOSZEN/Konsultacje-projektu-
-Strategii-Rozwoju-Powiatu-Str.aspx

O rozwoju 
powiatu strzeleckiego

chcą posmakować złocistego chmielnego 
trunku, tłumnie zapiszą się na listę. Tym 
bardziej, że ceny zaproponowane przez 
PKS nie były wygórowane.

Jakież zatem było nasze zdumienie, 
gdy okazało się, że… nikt się nie zgłosił!

Kto pojedzie PKS-em 
na Święto Chleba i Chmielu?
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O F E R T Y   P R A C Y

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

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

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

www.pup-strzelce.pl
  

DORADCA KLIENTA  STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie, - biegła obsługa komputera (EXEL), 
INDYWIDUALNEGO ALIOR BANK  - mile widziane doświadczenie
GERMANISTA DO BIURA TŁUMACZEŃ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe / Germanistyka, - b.dobra znajomość j.niem.
PROJEKTANT KONSTRUKTOR JEMIELNICA - wykształcenie wyższe inż.  budowlane konstruktor
  - znajomość j.niem. mile widziany
SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe, kierunek leśny lub ochrona środowiska
SUROWCA DRZEWNEGO  - prawo jazdy kat.B, - biegła znajomość j.ang.
PRACOWNIK BIUROWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie, - biegła znajomość j. niemieckiego
OBSŁUGA RECEPCJI/ STRZELCE OPOLSKIE -wykształcenie średnie
SPRZĄTANIE POKOI  - obsługa komputera, komunikatywność, odpowiedzialność
  - doświadczenie zawodowe mile widziane.
DORADCA KLIENTA KRAPKOWICE - doświadczenie w obsłudze klienta, nastawienie na realizację celów, 
     komunikatywność -prawo jazdy kat. B, samochód
SPRZEDAŻ TELEFONICZNA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie 
 – SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA  - podstawa pracy na komputerze, - elokwencja
PRZEDSTAWICEL HANDLOWY ZAWADZKIE - min.wykształcenie średnie
- POMIAROWIEC  - umiejętności techniczne, - dobra znajomość komputera
  - prawo jazdy kat. B, 
  - doświadczenie mile widziane w branży budowlanej
SPRZEDAŻ W BRANŻY MIĘSNEJ PIOTRÓWKA - wykształcenie zawodowe, handlowe
  - mile widziane doświadczenie
  - znajomość obsługi kasy fiskalnej
SPRZEDAWCA ART. ELEKTRYCZNYCH STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie handlowe, - obsługa komputera
  - znajomość branży elektr.
SPRZEDAWCA STARY UJAZD
KONSULTANT SPRZEDAWCA JEMIELNICA - wykształcenie średnie, - obsługa komputera i urządzeń biurowych
KELNER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie
  - komunikatywna znajomość języka angielskiego i niemieckiego
POMOC KUCHENNA  STRZELCE OPOLSKIE
KELNER - BARMAN STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie, - mile widziane doświadczenie
KUCHARZ/KA STRZELCE OPOLSKIE - wymagane doświadczenie 
KUCHARZ/KA JEMIELNICA - Średnie zawodowe, - książeczka sanepidowska
  - doświadczenie zawodowe pracy w kuchni
PIEKARZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe, - aktualna książeczka sanepidowska
PRACOWNIK BUDOWLANY WEDŁUG ZLECEŃ - wykształcenie zawodowe, - Docieplenia budynków, murowanie 
 (STRZELCE OPOLSKIE) - mile widziane prawo jazdy kat. B
PRACOWNIK BUDOWLANY WEDŁUG ZLECEŃ - wykształcenie zawodowe
  (JEMIELNICA) - malowanie, murowanie, płytkowanie
PRACOWNIK BUDOWLANY STRZELCE OPOLSKIE - Średnie, zawodowe, - uprawnienia na zagęszczarkę
 (KRONOSPAN)
ZBROJARZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe, średnie, - doświadczenie jako zbrojarz
MECHANIK, OPERATOR STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe
MASZYN ROLNICZYCH  - spawacz, mechanik, mechanik samochodowy
MECHANIK SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe, - samodzielność
  - mechanik samochodów ciężarowych
DIAGNOSTA SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE - uprawnienia diagnosty
LAKIERNIK SAMOCHODWY BORYCZ - wykształcenie zawodowe, - chęć do pracy
MECHANIK SAMOCHODOWY OPOLE - zasadnicze zawodowe – mechaniczne
  - obsługa maszyny do klimatyzacji, - obsługa maszyn do ogumienia
  -posługiwanie się komputerem, - prawo jazdy kat.B
MECHANIK PRACOWNIK SERWISU STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
OPON  - obsługa geometrii, urządzeń diagnostycznych, maszyn wymiany 

opon
OBSŁUGA KLIENTA SERWIS OPON STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie techniczne(mechanik)
MECHANIKA POJAZDOWA
KIEROWCA SAMOCHODU TRANSPORT  - prawo jazdy kat C+E, - kurs na przewóz rzeczy
CIĘŻAROWEGO MIĘDZYNARODOWY - transport ponadnormatywny
KIEROWCA SAM. CIĘŻAROWEGO TRASY MIĘDZYNARODOWE - prawo jazdy kat. C+E, - kurs na przewóz rzeczy,
  - doświadczenie - wymagane
KIEROWCA SAM. CIĘŻAROWEGO STRZELCE OPOLSKIE - prawo jazdy kat. C+E,- mile widziane uprawnienia na HDS
KIEROWCA SAM. CIĘŻAROWEGO TRANSPORT KRAJOWY - prawo jazdy kategorii C+E
KIEROWCA SAM. CIĘŻAROWEGO TRASY MIĘDZYNARODOWE - mile widziane wykształcenie jako kierowca – mechanik,
  - mile widziana znajomość języka niemieckiego
LABORANT BADAŃ METALI ZAWADZKIE - wykształcenie zawodowe 
  - znajomość właściwości metali i przeprowadzania badań
TOKARZ - LABORANT ZAWADZKIE - wykształcenie zawodowe, - obsługa tokarzu
ŚLUSARZ - SPAWACZ STRZELCE OPOLSKIE - wykszt. zasadnicze zawodowe techniczne
  - doświadczenie min. 2 lata, - uprawnienia MAG, - znajom. rys. tech.
FREZER RASZOWA - wykształcenie zawodowe, - doświadczenie 5 lat w zawodzie
ŚLUSARZ RASZOWA - średnie (technikum mechaniczne)
  - umiejętność obróbki spawania
MALARZ KONSTRUKCJI STALOWYCH STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe techniczne
  - min. 2 lata doświadczenia
OPERATOR CNC STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie kierunkowe
OPERATOR TRAKA TAŚMOWEGO KOLONOWSKIE - obsługa traka taśmowego
PRACOWNIK OCHRONY BEZ LICENCJI STRZELCE OPOLSKIE - prawo jazdy kat. B, - własny samochód
PRACOWNIK OCHRONY OLSZOWA - obsługa komputera, - praca w zespole, - niekaralność
PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ ZIMNA WÓDKA - doświadczenie zawodowe - wymagane
BEZ LICENCJI
PAKOWACZ TOWARU OLSZOWA - wykształcenie  min. zawodowe
OPERATOR MASZYN PRZYUCZENIE DYLAKI - wykształcenie zawodowe,
 DOCELOWO
 STRZELCE OPOLSKIE
MONTER WIĄZEK DYLAKI - wykształcenie zawodowe,
OPERATOR PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie, - mile widziana obsługa komputera
PRACOWNIK LINII PRODUKCYJNEJ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zas. zawod., - zdolności manualne, - dyspozycyjność
KIEROWNIK DS. PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE -wykształcenie średnie mile widziane wyższe techniczne
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE - uprawnienia do obsługi wózków widłowych
OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH STRZELCE OPOLSKIE -zasadnicze zawodowe, - operator wózków widłowych
MAGAZYNIER ZAWADZKIE - wykształcenie min. średnie
  - mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych
OPERATOR KOPARKI STRZELCE OPOLSKIE
 (KRONOSPAN)
OPERATOR ŁADOWARKI STRZELCE OPOLSKIE
 (KRONOSPAN)
OPERATOR ŁADOWARKI STRZELCE OPOLSKIE - doświadczenie na podobnym stanowisku
  - uprawnienia na ładowarki klasy II lub Ł-34 
OPERATOR ŻURAWIA STRZELCE OPOLSKIE  - uprawnienia na żurawie przenośne II Ż
POMOCNIK OPERATORA STRZELCE OPOLSKIE - Wykształcenie zawodowe
OPERATOR SUWNICY ZAWADZKIE -  uprawnienia: SI lub SII z koniecznością rozszerzenia uprawnień 

w ciągu 2 m-cy od zatrudnienia
MONTER ZAWADZKIE - obsługa suwnicy S-II oraz szlifierek kątowych
MONTER SIECI ZEWNĘTRZNYCH STRZELCE OPOLSKIE
 (KRONOSPAN)
MECHANIK WÓZÓW WIDŁOWYCH SZYMISZÓW - wykszt. zawodowe, - prawo jazdy kat. B, - doświadczenia
FRYZJER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasad. zawod.
MECHANIK UTRZYMANIA RUCHU STRZELCE OPOLSKIE - wykszt. zawodowe mech., - doświadczenie
ELEKTRYK ZAWADZKIE - wykształcenie zasad. zawodowe, - doświadczenie
  - upr. SEP do 1kV

Druga

DYŻURY APTEK 
W STRZELCACH OP. W 2014 r.

Październik

1 „Pod Słońcem”
2 „Flos”
3 „Vita”
4 „Na Dobre i Złe”
5 „Alga”
6 „Centrum”
7 „Centrum”
8 „Multifarm’’
9 „Pro – Pharma’’
10 „Awos”
11 „Pod Słońcem”
12 „Flos”
13 „Vita”
14 „Na Dobre i Złe”
15 „Alga”
16 „Centrum”
17 „Centrum”
18 „Multifarm”
19 „Pro – Pharma’’
20 „Awos”
21 „Pod Słońcem”
22 „Flos”
23 „Vita”
24 „Na Dobre i Złe”
25 „Alga”
26 „Centrum”
27 „Centrum”
28 „Multifarm’’
29 „Pro – Pharma’’
30 „Awos”
11 „Pod Słońcem”

Listopad

1 „Flos”
2 „Vita”
3 „Na Dobre i Złe”
4 „Alga”
5 „Centrum”
6 „Centrum”
7 „Multifarm’’
8 „Pro – Pharma’’
9 „Awos”
10 „Pod Słońcem”
11 „Flos”
12 „Vita”
13 „Na Dobre i Złe”
14 „Alga”
15 „Centrum”
16 „Centrum”
17 „Multifarm’’
18 „Pro – Pharma’’
19 „Awos”
20 „Pod Słońcem”
21 „Flos”
22 „Vita”
23 „Na Dobre i Złe”
24 „Alga”
25 „Centrum”
26 „Centrum”
27 „Multifarm”
28 „Pro – Pharma’’
29 „Awos”
30 „Pod Słońcem”

Dyżury pełnią:

Apteka „Pod Słońcem”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
Apteka „Flos”, ul. B.Chrobrego 1, tel. 77/463-88-39
Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
Apteka „Alga”, ul. M.Prawego 9, tel. 77/440-20-06
Apteka „Centrum” ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
Apteka „Na Dobre i Złe”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92
Apteka „Multifarm” ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
Apteka „AWOS”, ul. Opolska 6, tel 77/417-90-03
Apteka „Pro – Pharma”, ul. Moniuszki 16, tel. -
Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00

Bez kolejki do: kardiologa, endokrynologa, dermatologa, uro-
loga, rehabilitanta. 

Niemożliwe? MOŻLIWE. Tylko w Powiecie Strzeleckim.

Wszystko dzięki drugiej edycji Białej Soboty. Do poradni specjalistycznych na 
Opolszczyźnie czeka się miesiącami, w niektórych najbliższe terminy przyjęć to 
styczeń lub luty 2015. Nieco lepiej jest w poradniach przy naszym szpitalu - ale ze 
dwa miesiące też trzeba czekać.

Za to u nas czekać się nie będzie!

15 listopada Zarząd Powiatu Strzeleckiego zaprasza na drugą Białą Sobotę. Z 
porad specjalistów skorzysta ok. 320 mieszkańców naszego powiatu. Przyjmować 
będzie: 2 dermatologów, 5 kardiologów, 2 endokrynologów, 1 urolog oraz 1 reha-
bilitant ze specjalnością dziecięcą.

Zarejestrować się można do wybranego specjalisty:
- 30 października - godz. 13.00-18.30, 
- 31 października - od godz. 7.30 do wyczerpania wolnych miejsc. 
Miejsce rejestracji - sala narad w siedzibie strzeleckiego starostwa. Trzeba mieć 

ze sobą dowód osobisty, a w przypadku chęci zarejestrowania kogoś bliskiego - 
również jego upoważnienie. Przypominamy, że ci mieszkańcy naszego powiatu, 
którzy korzystali już z porad lekarza podczas pierwszej edycji Białej Soboty, nie 
mogą zapisać się do lekarza tej samej specjalności.

Każdy pacjent, który zarejestruje się do wybranego specjalisty, trafi do niego już 
z wynikami bezpłatnych badań, wykonanych wg wskazań: do kardiologa z wynikami 
morfologii, oznaczonym poziomem cukru i cholesterolu, EKG, zmierzonym ciśnie-
niem. Wcześniejsze badania do endokrynologa obejmują: TSH, FT4, morfologię i 
poziom cukru. Do urologa - wyniki badania moczu., w tym u mężczyzn powyżej 
45 roku życia – badanie PSA.

Do rehabilitanta mogą zgłaszać się rodzice zarówno malutkich dzieci, jak i 
tych starszych, nawet w wieku do 18 lat. Ci, którzy niepokoją się, czy ich dziecko 
od samego początku rozwija się prawidłowo, zgodnie z tzw. „krokami milowymi” 
u niemowlaka, jak i ci, którzy chcą się upewnić, czy ich kilku- czy kilkunastolatek 
nie ma np. wad postawy.
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Ile przygotowań, pomysłowości, cza-
su, ale przede wszystkim – pracy, kosztuje 
przygotowanie korony na święto plonów 
wiedzą nie tylko ci, którzy (a właściwie 
– które, bo w większości tym zajmują 
się panie) w tym uczestniczą. No i ich 
rodziny, bo też są w to wciągnięte. I nie 
raz zdarza się, że sarkają: za dużo czasu 
ci to zajmuje. Bo przygotowanie orygi-
nalnej korony, a przecież każdy stara się 
o to, trwa co najmniej kilka miesięcy. Ale 
potem… Cóż za satysfakcja, gdy wśród 
samych piękności, jakie pojawiają się na 
dożynkach, to właśnie ta nasza jaśnieje 
najpiękniejszym blaskiem. 

Na Dożynkach Wojewódzkich dwa 
pierwsze miejsca zdobyły korony z na-
szego powiatu: najwyżej oceniona została 
korona z Krośnicy, za nią uplasowała się 
korona z Kadłuba-Pieca.

Krośnicka korona w nagrodę pojecha-

ła na Prezydenckie Dożynki do Spały. Jan 
Błyszcz, sołtys, mówi, że było to niezapo-
mniane przeżycie i zdradza, że przygoto-
wania do oficjalnej, niedzielnej prezentacji, 
trwały dwa dni, w dodatku w deszczu, ale 
wszystko udało się znakomicie (pogoda też 
była znacznie lepsza), gdy w szpalerach 
ustawiały się potem korony reprezentujące 
wszystkie województwa. Dodaje też, że 
Prezydent Bronisław Komorowski jest 
bardzo otwartym człowiekiem – gdy tylko 
ktoś prosił go o wspólne zdjęcie, nikomu 
nie odmawiał. 

Więcej szczegółów zdradza pani 
Urszula Sklorz, pod okiem której koronę 
ziarnkowo-kłosową wyplatały panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Krośnicy, a stelaż 
przygotował Zygfryd Pierończyk.

- Siedziało się i wyplatało. Trwało to 
i trwało, aż mąż się denerwował – mówi 
pani Urszula. - To była korona kłosowo-
-ziarnkowa. Kwiaty były z kolb kukurydzy, 

Nasze korony wśród najpiękniejszych
Drugie miejsce na Dożynkach Wo-

jewódzkich zdobyła korona z sołectwa 
Kadłub-Piec. 

– Ustaliłyśmy z sołtys Kabłuba-Wieś 
Gabrielą Puzik, że nasze dwa sołectwa 
będą przygotowywały korony żniwne na 
zmianę. W tym roku na nasze sołectwo 
wypadła kolej. Od wielu, wielu lat  nad 
całością prac przy koronie czuwała pani 
Magdalena Kasprusz, która w tym roku 
obchodzi 60-lecie małżeństwa i powoli 
już wycofuje się z prac nad koroną. Pod 
jej okiem wyrosła godna następczyni – 
Sabina Nieświec, a stelaż przygotował 
wnuk pani Magdaleny – Marcin Kasprusz. 
Z zespole „koronnym” są panie, które 
uczestniczą w tych pracach od lat, ale i 
zupełnie nowe, które szybko się wciągają. 
W sumie nasz zespól liczy ok. 20 osób, a 
prace zaczynamy już w czerwcu, kiedy w 
kilka samochodów trzeba jechać na pola, 
by zebrać kłosy zielonego jeszcze owsa. Z 
początkiem lipca zbiera się kolejne zboża. 
A potem… trzeba mieć pomysł na stelaż, 
na poszczególne elementy i na ostateczny 
wygląd całej korony. A potem… już od 
kilku lat zbieramy się w mojej stodole, 
gdzie powstaje nasze dzieło. 

Pani Teresa przyznaje jeszcze, że 
dwie powstałe w ich sołectwie korony 

z pestek słonecznika, dyni, brązowej fasoli. 
Róże – z marchewki.  Ich przybraniem były 
pęczki kopru, który znakomicie sprawdził 
się w „roli” asparagusa. Nie mogło za-
braknąć też warzyw: wykorzystano buraki, 
pory, liście kapusty. Wszystko, co zostało 
użyte, pochodziło z naszych pól i z ogród-
ka. Nic nie mogło być kupione w sklepie.

To nie pierwsza krośnicka korona, 
która zbierała nagrody i laury. – Często 
się jeździło z koroną – na dożynki woje-
wódzkie, diecezjalne, gminne, prezyden-
ckie. Tylko tam jest zupełnie inna ocena. 
Na poziomie wojewódzkim ocenia się 
zachowanie tradycji, w Spale ważniejsze 
było obśpiewanie i obtańcowanie koron, 
mniej perfekcja wykonania i związki z 
tradycją regionu.

Gdy pytam, czy krośnicką piękność 
zobaczymy podczas Święta Chleba i 
Chmielu, słyszę – „niestety”. Korona 
została w stolicy województwa.

wyjechały za granicę – do Niemiec, tuż 
pod granicę z Luksemburgiem. Tam jest 
zwyczaj, że każda wieś ma coś innego i 
nie trzyma się tak blisko tradycji jak my. 
Jedna z „naszych” koron kiedyś została 
udekorowana… jajkami, a inna, po której 
widać było nieco już wiek – cała została 
przybrana kwiatami!

Remont drogi powiatowej nr 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn - Koźle 
na odcinku Poręba – Leśnica km to nazwa kolejnego zakończonego w ostatnich dniach 
zadania. Polegało ono na usunięciu skutków klęski żywiołowej, po przejściu w dniu 18 
czerwca 2013 r.  deszczu nawalnego nad gminą Leśnica.

Prace remontowe zostały wykonane na odcinku 2.040 m na terenie miejscowości Po-
ręba oraz na wylocie z Poręby w kierunku Leśnicy. Obejmowały one: remont nawierzchni 
bitumicznej na odcinku  ok. 1,3 km i całej szerokości jezdni, uzupełnienie zaniżonych 
poboczy oraz wyrw, remont odwodnienia liniowego z korytek betonowych na długości 
ok. 1,6 km, wymianę barier ochronnych na długości ok. 0,27 km oraz konserwację skarp 
rowów przydrożnych, ich umocnienie oraz odmulenie rowów przydrożnych i czyszczenie 
kanalizacji deszczowej.

Przecięciem wstęgi zakończyła się przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa 
– Ujazd na odcinku długości 539 m, wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową 
zjazdów do posesji oraz chodnika po jednej stronie drogi.  Koszt inwestycji w roku 2014 
wyniósł ponad 538,6 tysięcy zł. Zafdanie realizowane przez powiat Strzelecki zostało 
dofinansowane środkami budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych Etap II oraz dotacją Gimny Ujazd w wysokości 150 tysięcy zł.

Droga w Porębie – gotowa

„Schetynówka” w Olszowej

Dożynki diecezjalne

W niedzielę 21 września 2014 r. uroczystej Mszy św. dziękczynnej za tegoroczne plony przewodniczył bp Rudolf Pierskała. Jak zwykle 
na tę uroczystość przybyły tłumy, a Grotę lurdzką wypełniły delegacje z koronami żniwnymi. Wszystkie delegacje zostały obdarowane 
drobnymi upominkami przez starostę Józefa Swaczynę.

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
serdecznie zaprasza

na obchody 75 rocznicy rozpoczęcia tworzenia struktur 
Polskiego Państwa Podziemnego,

które odbędą się dnia 27 września 2014 roku 
w Strzelcach Opolskich.

Porządek obchodów 75 rocznicy rozpoczęcia tworzenia struk-
tur Polskiego Państwa Podziemnego:
9.00 - Msza św. w Kościele Parafialnym pw. św. Wawrzyńca 

w Strzelcach Opolskich.
10.05 - Złożenie kwiatów pod Pomnikiem ku czci Ofiar Wojen 

i Przemocy.
10.30 - Uroczyste otwarcie wystawy w Powiatowym Cen-

trum Kultury pt. „My z niego wszyscy - 75 rocznica 
powstania Polskiego Państwa Podziemnego”

75 rocznica rozpoczęcia 
tworzenia struktur Polskiego 

Państwa Podziemnego

24 września w Kamieniu Śląskim  rozpoczęło się 4-dniowe XIX 
Seminarium Śląskie, organizowane przez Dom Współpracy Polsko-
-Niemieckiej. Tematem przewodnim jest „Edukacja mniejszościowa 
w Polsce – wczoraj – dziś – jutro”. Mowa będzie o różnych aspektach 
tego zagadnienia – zarówno o rozwiązaniach prawnych w zakresie 
ochrony języków mniejszości, jak i różnorodności dziedzictwa 
językowego Śląska, o dobrych praktykach pozaszkolnej edukacji 
mniejszościowej, a także o modelach rozwoju edukacji mniejszościo-
wej i roli podręczników w edukacji językowej mniejszości. Jednym 
z prelegentów będzie wicestarosta Waldemar Gaida.

O edukacji mniejszości narodowych
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Właśnie z tego względu zapowiada, 
że będzie kandydował na kolejną kaden-
cję. Jeśli zdobędzie mandat, będzie to 
jego czwarta kadencja w samorządzie 
powiatowym.

Jak ocenia ostatnią?
- Te zadania, które zaplanowali-

śmy – mówi – z reguły są realizowane. 
Wszystkie inwestycje – skończone. Szkoły 
mamy na miarę XXI wieku, Powiatowe 
Centrum Kultury zostało oddane, ale są 
jeszcze takie sfery, omawiane zwłaszcza 
na posiedzeniach Komisji Gospodarczej, z 
których nie jestem zadowolony. Przykład? 
Proszę bardzo. Mój wniosek o dotację dla 
niszczejącego zameczku myśliwskiego w 
Zawadzkiem, w którym mieści się DPS, 
nie przeszedł. Ale za 3-4 tygodnie koalicja 
wysupłała dodatkowe środki na ten sam 
cel – Zarząd Powiatu zgłosił propozycje 
o dofinansowanie tego zadania w ramach 
ochrony zabytków. To jeden z przykładów 
obrazujących współpracę koalicji i opozy-
cji. Wnioski mniejszości opozycyjnej nie 
przechodzą, ale... przechodzą po jakimś 
czasie jako wnioski koalicji. Jedne przy-
kład podałem, ale nie mówię tylko o tym 
jednym, a o kilku sferach.

Chciałby zauważyć, że trochę podupa-
da współpraca samorządu powiatowego z 
organizacjami pozarządowymi. Nie jest to 
stwierdzenie bez podstaw – opieram się tu 
na materiałach statystycznych z ostatnich 
lat. Nietrudno zauważyć, że w każdej 
kadencji ilość wniosków składanych 
przez organizacje pozarządowe spada – 
w tym roku złożono tylko dwa, a potem 

Radni oceniają kadencję

Są jeszcze sprawy do załatwienia
- mówi radny opozycji Kazimierz Kubal

dodatkowo jeszcze jeden.  Czy może więc 
być mowa o konkursie ofert organizacji 
pozarządowych?

Cieszę się, że pracuję w Komisji Go-
spodarczej. Gdyby nie nasz wniosek – nie 
wiem, czy cała sprawa zatrucia rzeki Sucha 
wyszłaby na światło dzienne.

Cały czas nie jest załatwiona sprawa 
kanału hutniczego w Zawadzkiem. Teraz 
to ściek w środku miasta i osiedla. Usta-
wiono nad nim mostki, urządzono ścieżkę 
rekreacyjną, a ci, którzy tam wejdą, co 
widzą? Płynące śmieci, butelki itp. Nie 
ma gospodarza, który by o to zadbał i 
kanał wyczyścił. Na jedno z posiedzeń 
Komisji Gospodarczej przyjechała przed-
stawicielka  Urzędu Marszałkowskiego i 
stwierdziła, że to woda stojąca, więc nie 
należy do kompetencji Urzędu Marszał-
kowskiego. Kontaktowałem się ze spółka 
wodną z Krapkowic – stwierdzili, że to 
woda płynąca, więc jednak powinien o to 
zadbać Marszałek. Ani gminy to nie inte-
resuje, ani powiatu. Gmina tylko wytnie 
trawę porastającą brzegi. I ciągle nie ma 
zarządcy, który staw hutniczy doprowa-
dziłby ten kanał do prawidłowego stanu.

Teraz sprawa oświaty, a właściwie 
rekrutacji do naszych szkół… Mamy wspa-
niałe warunki edukacyjne, a młodzież, 
zwłaszcza z Kolonowskiego i Kielczy nam 
ucieka. W tym roku przyszło do naszych 
szkół tylko 25% uczniów z Kolonowskie-
go i ok. 30% z Kielczy – reszta wybrała 
szkoły poza naszym powiatem. Musimy 
się zastanowić, co zrobić, żeby to zmienić, 
żeby pokazać, że wybory kolegów i kole-

żanek – a tym głównie kierują się młodzi 
ludzie – nie powinny być głównym kryte-
rium, bo wyniki matur mamy najlepsze w 
województwie. 

I jeszcze jedna kwestia – drogi. Ile 
możemy – tyle przeznaczamy na poprawę 
stanu dróg. Mamy 312 km dróg powia-
towych, w dobrym stanie – 38 km. To 
rzutuje na ocenę działalności samorządu 
powiatowego przez mieszkańców, zwłasz-
cza gminy Zawadzkie. Wszystkie drogi 
wychodzące  z Zawadzkiego i łączące 
naszą gminę z ościennymi są w bardzo 
złym stanie. Fakt, to drogi krajowe, ale 
kto jest ich zarządcą – tym mieszkańcy 
się nie interesują, chcą po prostu jeździć 
dobrymi drogami.

- To moja pierwsza kadencja w Radzie 
Powiatu Strzeleckiego, ale doświadczenie 
samorządowe mam duże, sięgające jeszcze 
gromadzkie rady narodowej, potem byłem 
radnym miasta i powiatu opolskiego, 
przez 3 kadencje - Sejmiku Województwa 
Opolskiego, w tym przez jedną – byłem 
wicemarszałkiem województwa. Nie 
przypadkiem o tym wspominam, bo z 
tak rozległej perspektywy mogę dokonać 
rzetelnej oceny. Funkcjonowanie Rady 
Powiatu w ostatnich czterech latach oce-
niam na dobry. Taką samą notę otrzymuje 
obsługa Rady i komisji problemowych oraz 
przygotowanie materiałów – rzetelnie i na 
czas. Natomiast trochę szwankują odpo-
wiedzi Zarządu Powiatu na interpelacje, 
wnioski i zapytania, zwłaszcza zgłaszane 
przez radnych z opozycji. Nie wszystkie 
postulaty opozycji traktowane są z należytą 
powagą i nie poddaje się ich wnikliwej 
analizie. A przecież dotyczą meritum spraw 
rozpatrywanych na posiedzeniach Rady. To 

Zarząd nie traktuje nas z należytą powagą
- mówi radny Norbert Lysek

jest minus w całej kadencji. Koalicja, którą 
tworzy Mniejszość Niemiecka, „Spółdziel-
cy” i Ziemia Strzelecka to skonsolidowana 
grupa radnych. Natomiast opozycja w 
postaci radnych z PO i jedynego radnego 
z SLD, czyli mnie, może się sprzeciwiać, 
zgłaszać swoje wnioski, ale i tak zostanie 
przegłosowana. Niemniej opozycja i tak 
spełnia swoje zadanie w postaci kontroli.

Doprowadziłem do zorganizowania 
nadzwyczajnej sesji na temat ochrony śro-
dowiska, ze szczególnym uwzględnieniem 
oddziaływania „Kronospanu” na środo-
wisko naturalne – po tym, jak masa ryb 
zginęła w rzece Sucha. Po 3 latach doszło 
do sporządzenia aktu oskarżenia wobec 
dwóch pracowników „Kronospanu”, któ-
rzy ewidentnie zawinili spuszczając ścieki 
do cieku wodnego. Moim zdaniem zrobili 
to przez zlekceważenie swoich obowiąz-
ków. Znajdujące się w ściekach tempery 
doprowadziły do sklejenia skrzeli ryb i 
masowego ich śnięcia. Doprowadziłem 

do zorganizowania tej sesji po to, by temu 
zagadnieniu nadać wymiar społecznego 
protestu, by taka rzecz się nie powtórzyła.

Czy będę kandydował na następną ka-
dencję? Tak, z listy SLD – Lewica Razem.

W środę po południu do siedziby 
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Nie-
pełnosprawności w Strzelcach Opolskich 
dotarły nareszcie z Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej w Warszawie, blan-
kiety kart parkingowych z hologramami i 
zabezpieczeniem foliowym. Otrzymaliśmy 
tyle blankietów ile zostało zamówionych, 
tj. 500 blankietów dla osób niepełnospraw-
nych i 50 dla placówek- mówi Bernard 
Klyta Przewodniczący Powiatowego Ze-
społu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
w Strzelcach Opolskich. 

Powiatowy Zespół przygotowuje się  
więc obecnie do wydawania zawiadomień 
o terminie odbioru karty dla osób, które 
złożyły wniosek o wydanie karty parkin-
gowej. Od poniedziałku (15.09.br) nastąpi 
systematyczne drukowanie blankietów kart 
parkingowych i wydawanie ich osobom 
niepełnosprawnym. 

Blankiety kart 
parkingowych już są

Na dzień 11 września do Powiatowego 
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnospraw-
ności w Strzelcach Opolskich wpłynęło 79 
wniosków o wydanie kart parkingowych 
(w tym 75 wniosków osób niepełnospraw-
nych i 4 wnioski placówek).

Z informacji uzyskanej przez Powiato-
wy Zespół ds. Orzekania o Niepełnospraw-
ności w Strzelcach Opolskich na przełomie 
września/października rozpoczną się prace 
parlamentarne nad przedłużeniem terminu 
ważności starych kart parkingowych, które 
obecnie mają obowiązywać do 30 listopada 
br. Warto jednak podkreślić, że do zmiany 
terminu ważności obecnie używanych kart 
parkingowych z 30 listopada 2014 r. na 30 
czerwca 2015 r. potrzebne jest uchwalenie 
przez sejm nowelizacji ustawy. Obecnie 
wciąż terminem ważności starych kart jest 
30 listopada br. 

Dnia 19.09.2014 w Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego odbył się 
konkurs „Piekielna Kłótnia”. Rywalizowa-
ły  dwie drużyny sześcioosobowe, jedna z 
klasy IV Tg – Magda Mnich, Aneta Koźlik, 
Ewa Kulesa, Ewelina Kapica, Sabina Ju-
reczko, Monika Czok wraz z opiekunem 
panem Krystianem Grondesem, druga z 
klasy III Tsg – Justyna Rudner, Jessika 
Klyszcz, Angelika Wróbel, Wioletta Sowa, 
Jakub Dolny, Artur Orzeszyna, której opie-
kunką była Małgorzta Tacica. Uczniowie 
przygotowywali potrawy, które oceniał 
celebryta, finalista I edycji programu „Top 
Chef”, Sous Chef Hell’s Kitchen - Dariusz 
Kuźniak. 

Grupa z klasy III wykonała schab 
po sztygarsku z chipsami buraczanymi 
i wieżyczkami z kapusty włoskiej oraz 
deser „truskawkowe niebo” czyli roladki 
biszkoptowe z musem truskawkowym. 
Klasa IV wykonała dzyndzymałki z mięsa 
drobiowego z ziemniakami au gratin i 
paparddelle z warzyw oraz deser krem z 
bezami w sosie malinowym i te potrawy 
okazały się zwycięskie. Uczennice w na-
grodę otrzymały zaproszenie na kolację z 
mistrzem do restauracji „Bawarska”, której 
właściciele byli inicjatorami pomysłu „Pie-
kielna Kłótnia”  Po ocenie potraw młodzież 
razem z panem Darkiem Kuźniakiem 
przygotowali „artystyczny deser” na stole, 
były to różnego rodzaju musy owocowe i 
czekoladowe z różnymi dodatkami oraz 
ugotowane owoce w syropie cukrowym, 
a całość pokryta była lekką mgiełką wy-
tworzoną z suchego lodu. Sposób podania 
tego deseru był bardzo niekonwencjonalny, 
ale wszystkim, którzy zdążyli go spróbo-
wać, bardzo smakował. Był też czas na 
autografy i zdjęcia z mistrzem. Myślę, że 
była to wspaniała lekcja pracy uczniów 
w grupie, oraz poznania nowoczesnych 
trendów w kuchni, sposobów gotowania i 
podawania potraw. Zabawa była przednia 
i tak naprawdę, na szczęście, nikt się nie 

kłócił. Były to niezapomniane chwile dla 
młodzieży. 

Adrianna Antoniszyn i Małgorzata 
Lizon z klasy III Tg są zachwycone tak 
oryginalną lekcją.

- To bardzo ciekawe, nowe doświad-
czenie – ocenia Adrianna. Przyznaje, 
że programu Top Chef z Dariuszem 
Kuźniakiem nie oglądały, ale nasłuchały 
się o nim sporo. Że bywa agresywny, że 

krzyczy, rzuca talerzami. Ale… w szkole 
nie rzucał – śmieją się dziewczyny. - Za to 
opowiadał z takim zaangażowaniem i pasją 
o gotowaniu, o tym, że w ogóle nie czuje, 
że pracuje, tylko że spełnia się, że można 
mu tylko zazdrościć. Nie każdemu jest 
dane osiąganie takiej satysfakcji.

Czym „kucharz doskonały” je za-
skoczył?

- Przygotowaniem fantastycznego 
stołu z niewymyślnych produktów. Ma-
liny, śliwki, inne owoce, czekolada, serek 
mascarpone… wszystko to jest łatwo 
dostępne, a przecież stół wyglądał wręcz 
nieziemsko.

One, po egzaminie zawodowym, już 
właściwie są technikami kucharzami. I 
swoją przyszłość obie wiążą z gotowa-
niem. Najlepiej czują się w  kuchni. I zbie-
rają doświadczenia. Małgosia już pracuje 
w restauracji „Aleksandra” w Górze Św. 
Anny, natomiast Adrianna wróciła właśnie 
z dodatkowych dwutygodniowych praktyk 
na promie „Scania” kursującym między 
Świnoujściem a Ystad. 

Piekielna kłótnia

W dniu 15.09.2014 r. w DPS w kad-
łubie uroczyście świętowano jubileusz 
50-lecia przybycia Sióstr Franciszkanek 
Misjonarek Maryi do Kadłuba i podjęcia 
opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełno-
sprawną intelektualnie.

Świętowanie rozpoczęło się  Mszą Św. 
celebrowana przez ks. bpa Andrzeja Czaję 
i towarzyszących Kapłanów. Uroczystość 

zaszczycili swoją obecnością: Starosta 
Strzelec Józef Swaczyna, wicestarosta  
Waldemard Gaida i Burmistrz Strzelec 
Tadeusz Goc. Byli obecni także przed-
stawiciele instytucji współpracujących z 
DPS-em, grono przyjaciół i Darczyńców 
Domu a także  Emeryci, którzy tworzyli 
tę 50-letnią historię i byli  jej twórcami i 
świadkami .

Apel w wykonaniu Mieszkańców 
Domu przybliżył bogatą i pełną twórczej 

Jubileusz 50-lecia DPS w Kadłubie
inicjatywy historię tego Dzieła, która 
w tych latach rozwinęło się od małego 
zameczku do dużego kompleksu zapew-
niającego dobrą opiekę i dające możliwości 
rehabilitacyjne 110 mieszkańcom.

Pan starosta w imieniu Zarządu,z tej 
okazji  podarował czek na 5000 zł. Pienią-
dze będą na pewno dobrze spożytkowane 
na nowe urządzenia…  a burmistrz obda-
rzył nas pięknym telewizorem…Dzięki za 
te miłe  upominki…

Dyrektor DPS s. Janina Telega odbiera 
czek - jubileuszowy prezent, z rąk starosty i 
wicestarosty



P O W I A T   S T R Z E L E C K I6

Jesień w Powiatowym Centrum Kultury 
Pierwsza połowa września upłynęła nam w głównej mierze czytająco.
15 września br. w Powiatowej Bibliotece Publicznej Powiatowego Centrum Kultury 

w Strzelcach Opolskich chętni mieszkańcy naszego powiatu spotkali się z Markiem 
Szołtyskiem – wielkim miłośnikiem Śląska, popularyzatorem kultury i gwary śląskiej, 
dziennikarzem, historykiem, autorem wielu książek. Nasz gość ze swadą „godoł” o 
swoich książkach, smakowicie „prawił” o kołoczach i roladach. Prezentował także dawne 
graczki, czyli proste, własnoręcznie wykonywane zabawki, oraz gry i zabawy popularne 
na Śląsku. Dzięki spotkaniu Biblioteka wzbogaciła się o nowe tytuły tegoż autora: 
Elementarz śląski, Dzieje Śląska, Polski i Europy, Graczki oraz wiersze J. Tuwima i J. 
Brzechwy, „ które na ślonsko godka przełonaczoł Marek Szołtysek”.

18 września gościliśmy w naszych progach delegację z Rosji. Bibliotekarze, którzy 
przyjechali na zaproszenie WBP w Opolu, zapoznali się z pracą naszej biblioteki, 
zwiedzili Regionalną Izbę Tradycji i podzielili się swoimi pozytywnymi spostrzeżeniami. 
Gościom towarzyszył Dyrektor WBP w Opolu, Pan Tadeusz Chrobak.

Rozpoczęła się kalendarzowa jesień a wraz z nią nadchodzą nowe wydarzenia. W 
sobotę 27 września o godzinie 10.30  zapraszamy na wernisaż wystawy „ My z niego 
wszyscy” upamiętniającą 75 rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. 
Wstęp wolny.

Prowadzimy także zapisy 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 nr telefonu 77 412 30 13.
Już 4 października zawitają do nas konstruktorzy, którzy pokażą najmłodszym jak 

konstruować roboty.  Podczas zajęć zostanie zaspokojona ciekawość dzieci dotyczącą 
działania podstawowych mechanizmów takich jak koła zębate, przekładnie, silniki itp. 
Do przeprowadzenia zajęć wykorzystane zostaną zestawy Lego WeDo. Zajęcia, które 
odbędą się 4 października są darmowe i dla wszystkich. Na kolejne, już płatne,  
obowiązują zapisy. O godzinie będziemy informować na stronie internetowej.

W związku z trwającym ciągle napływem do Centrum starych przedmiotów oraz 
otrzymywaniem zgłoszeń z chęcią ich oddania przedłużamy Zbiórkę Eksponatów do 
końca września. 

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

W sobotnie przedpołudnie 20 września w Powiatowej Bibliotece Publicznej odbyło 
się „Spotkanie z Książką” w ramach projektu „ Pokochać Strzelce Opolskie – Sercem i 
Oczyma Dziecka”. Podczas spotkania uczestnicy- rodziny zastępcze wraz z pociechami- 
mogli posłuchać bajek po śląsku oraz wziąć udział w konkursie plastycznym, dotyczącym 
treści przeczytanych książek.

Czym są homonimy, synonimy, kiedy piszemy „rz”, a kiedy „ż”, jakie błędy 
najczęściej popełniamy w naszym języku - tego od lipca uczą się dzieci i młodzież ze 
Strzelec Opolskich, z Jemielnicy, Piotrówki i Szczepanka podczas twórczych warsztatów 
z teatru cienia pt. „Profesor Ę na tropie poprawnej polszczyzny - teatr cienia” w 
ramach programu „Ojczysty - dodaj do ulubionych” finansowanego ze środków NCK 
odbywających się w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Dwie sztuki 
już zostały nagrane, a premiera przed publicznością w październiku. 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Edukacji  i Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych w Kadłubie od sierpnia tego 
roku realizuje dla 21 dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością intelektualną w stop-
niu umiarkowanym, znacznym, głębokim; 
z autyzmem, z porażeniem mózgowym i 
niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz 
ich rodziców projekt „Małymi krokami w 
samodzielność”, który jest  realizowany 
w  ramach konkursu dotacyjnego Fundacji 
PZU  -  Młodzi niepełnosprawni – sprawni 
z PZU.

Uczestnicy biorą udział w zajęciach  z 
arteterapii - muzykoterapii, bajkoterapii i 
stymulacji polisensorycznej. W ramach za-
jęć  rodzice oraz ich dzieci mają  możliwość 
korzystania z indywidualnych konsultacji 
z rehabilitantem, psychologiem, logopedą 
oraz specjalistą ds. pozyskiwania dodat-
kowego wsparcia finansowego dla osób 

Dnia 17.09.2014r. uczniowie SOSW w 
Leśnicy po raz kolejny uczestniczyli w XII 
Integracyjnym Dniu Godności Olimpiad 
Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu.

Na początku uczestnicy imprezy 
zebrali się przed Urzędem Miasta w 
Kędzierzynie-Koźlu, gdzie powitał ich 
prezydent Tomasz Wantuła oraz Dyrektor 
Olimpiad Specjalnych Ewa Hałambiec. 
Następnie wszyscy wyruszyli barwnym 
korowodem na kozielski rynek, gdzie od-
była się główna część imprezy. W trakcie 
naszego spotkania odbyły się konkursy: 
• plastyczny „Mój ulubiony sport”, 
• muzyczny „Mini playback”, 
• piosenki 
• na największą ilość plakietek z zawo-

dów i imprez Olimpiad Specjalnych. 

Dzień godności

Każdy uczestnik wziął także udział   w loterii fantowej, gdzie każdy los wygrywał. W 
trakcie trwania spotkania uczniowie zostali poczęstowani ciepłym posiłkiem  oraz słod-
kościami. W godzinach popołudniowych szczęśliwi i zadowoleni wróciliśmy do szkoły.

Małymi krokami w samodzielność

niepełnosprawnych. Partnerem projektu 
jest Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
w Kadłubie. 

Zajęcia są prowadzone w małych, kil-
kuosobowych  grupach, myśl przewodnia 

zajęć jest ściśle związana z panującą porą 
roku. Poprzez wielozmysłowe oddziaływa-
nie uczestnicy wzbogacają swoją wiedzę, 
uczą się współdziałania i tworzą swoje 
małe-wielkie prace.   

W dniu 12 września 2014 roku w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno – Wychowawczy w Leśni-
cy  odbyła się impreza z okazji otrzęsin uczniów 
klas pierwszych. Na początek organizatorzy 
powitali wszystkich zgromadzonych uczniów 
a w szczególności uczniów klas pierwszych.

Po powitaniu nastąpił przydział uczniów 
„nowych” pod opiekę  uczniów klas starszych. 
Następnie uczniowie przystąpili do rozwiązy-
wania zadań  przygotowanych przez organiza-
torów.   Pierwszą konkurencją było odczytanie 
piktogramu – „Poznajemy naszą szkołę”. Drugą 
konkurencją była praca plastyczna uczniów  
„Portret wychowawcy klasy ”. 

Następnie wszyscy bawiliśmy się wspól-
nie przy  zabawach ruchowych. Po zabawach 
„Pierwszaki” odczytały uroczystą przysięgę oraz 
dokonały odcisku palca pod tekstem zaprzysię-
żenia stając się w ten sposób pełnoprawnym 
członkiem społeczności uczniowskiej. 

Na koniec wszyscy „młodzi i starzy” 
uczniowie udali się na ognisko połączone  z 
pieczeniem kiełbasek oraz wspólnym śpiewa-
niem piosenek. 

Otrzęsiny w SOSW

W Zespole Szkół Specjalnych przy 
DPS w Kadłubie w dniu 19 wrześ-
nia 2014, aktorzy kabaretu „ Ko-
ziołek” z Opola przedstawili spek-
takl otwarty „Koziołek show, czyli 
varietes 3” w ramach realizacji 
zadania publicznego „ Odkrywanie 
siebie przez sztukę – stymulowanie 
aktywności społeczno – kultu-
ralnej osób niepełnosprawnych 
i seniorów poprzez arteterapię. 
Terapeutyczne spektakle i war-
sztaty artystyczne”. Interaktywne 
przedstawienie zrobiło ogromne 
wrażenie na uczniach ZSS i wychowankach DPS. Możliwość bezpośredniego uczestnictwa w wybra-
nych scenach spektaklu, pozostawiła niezapomniane wrażenia i niecodzienne doświadczenia aktorskie. 

Spotkanie z „Koziołkiem”
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Strzelce Opolskie, dnia 2014-09-18

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 o ocenach oddziaływania na środowisko (T.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. 
zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu w dniu 18 
września 2014r. na rzecz PROMA Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich przy ul. 27 
stycznia 1, decyzji administracyjnej nr 356/14 Starosty Strzeleckiego, o pozwoleniu 
na przebudowę hali magazynowo – produkcyjnej z montażem linii technologicznej 
do produkcji kompozytów poliestrowo – szklanych, zabudowę suwnicy bramowej 
o udźwigu 10t wewnątrz hali,  wydzielenie magazynów na surowce i zużyte opa-
kowania oraz zabudowę suwnicy bramowej o udźwigu 10t na placu składowym, 
budowę instalacji wentylacyjnej z filtrem powietrza z urządzeniami na fundamentach 
na zewnątrz hali w Zawadzkiem przy ul. Lublinieckiej, na działce nr 402/91.

   
       W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-
-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211, (w godzinach pn.8.00÷16.00, 
wt.-pt.7.30÷15.30), można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.

z up. Starosty
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału
 Architektoniczno-Budowlanego

Każdego dnia przychodzą do mnie 
rozżaleni konsumenci, którzy nie potrafią 
zrozumieć, że zostali wprowadzeni w 
błąd i podpisali niekorzystną umowę... 
A taki ten Pan był miły... A tak pięknie 
ta Pani opowiadała... A teraz taki wysoki 
rachunek!

Wielokrotnie prowadziłam akcje 
medialne czy bezpośrenie w ramach, któ-
rych ostrzegam – szanujmy swój podpis, 
nie wierzmy nikomu na słowo, czytajmy 
umowy!

Mimo to niestety ciągle zostajemy 
wprowadzani w błąd, bo taka nasza natura, 
że jesteśmy zbyt ufni i niestety wierzymy 
„na słowo”. 

A przedstawiciele handlowi są spe-
cjalnie szkoleni, by wzbudzić nasze 
zaufanie i przede wszystkim – jak się 
przekonałam osobiście – mają tupet.

Przykładowa sytuacja z dnia gdy 
piszę, ten felieton.

Pora obiadowa, właśnie nalożyłam 
drugie danie, dzownek do drzwi. Mąż 
otwiera, za chwię woła: chodż, bo pan ma 
JAKĄŚ OFERTĘ dla nas.

Pięknie i schuldnie ubrany, uśmiech-
nięty pan, zaczyna swoją dokładnie przy-
gotowaną kwestię – Witam serdecznie, na 
pewno dostali Paśtwo od nas pismo, od 
Tauronu, z ofertą kompleksowej umowy 
– gwarancja ceny przez 3 lata – wystarczy 
podpisać...

- Proszę pana, przedstawiciele Tau-
rona nie chodzą po domach - zaczyna 
mój mąż.

- Jak będziemy czegoś chcieli, dosko-
nale wiemy, gdzie znaleźć Tauron – mówię 
i pytam, jaką firmę reprezentuje.

Miły Pan próbuje coś kręcić, przeko-
nywać, ale grzecznie się wycofuje.

Zamykamy drzwi, ale nadsłuchuję. 
Puka do sąsiadów. Za chwilę jeden z nich 
mu otwiera. Miły pan zaczyna swoje... 
Wychodzę i mówię: proszę nie wprowa-
dzać ludzi w błąd, nie reprezentuje pan 
żadnego Tauronu, proszę o dane firmy. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Bądźmy czujni, 
bo bywa coraz trudniej...

Pan przestaje być miły i zaczyna zgłaszać 
pretensje, dlaczego przeszkadzam mu w 
pracy, że nie mówił nic o żadnym Tauro-
nie, tylko dużej ogólnopolskiej firmie, że 
skończył już że mną rozmowę. Stwierdzi-
łam, że ja nie skończyłam i prowadziłam 
z nim polemikę tak długo, aż udostępnił 
mi dane firmy. 

Po to by, wiedzieć do kogo ludzie 
mają pisać o odstąpienie od umowy w 
razie czego.

Nie wierzę, że na moje sugestie, by nie 
wprowadzał ludzi w błąd, jakoś zareago-
wał. Pan dodał, że jeszcze do mnie wróci. 

Zadzownił za parę minut z pretensja-
mi, jakim prawem mu przeszkadzam, że 
on nikogo w błąd nie wprowadza, że nie 
mówił, że jest z Tauronu tylko z zakładu 
energetycznego itd.

Jeszcze słyszymy co pan mówi – 
odpowiedział mu mój mąż. - Mówił pan 
wyraźnie, że z Tauronu.

Proszę pracować, ale uczciwie – 
dodaję.

A on dalej swoje, że to taka super 
oferta i jeszcze chciał nas przekonywać, 
że warto podpisać tę umowę!

Przedstawiciele mają tupet i za wszel-
ką cenę chcą nas nakłonić do podpisania 
umowy. 

Pamiętajmy! 
Zdarzają się sytuacje, że po podpi-

saniu umowy zabierają ludzion papiery i 
ludzie nawet nie wiedzą, z jaką firmą i co 
podpisali. Przychodza potem do mnie, jako 
Rzecznika, i musimy prowadzić swoiste 
„śledztwo”, by znależć firmę. 

W przypadku, gdy  daliśmy się przeko-
nać, a po przeanalizowaniu stwierdzamy, 
że nie jest to korzystna oferta, pamiętajmy, 
że od umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa możemy odstąpić do 10 
dni wysyłając za potwierdzeniem odbioru 
pisemne oświadczenie  o odstąpieniu od 
umowy. W razie problemów służę pomocą.

 Małgorzata Płaszczyk – Waligórska 

PKS w Strzelcach Opolskich SA 
informuje:

Mając na uwadze  poprawę  jakości  i dostępność usług  dla naszych Klien-
tów wprowadzamy  z dniem 1 września 2014  bilety miesięczne w postaci   
EM-karty na trasach:

Strzelce Op. - Krapkowice - Strzelce Op. 
Strzelce Op. - Opole - Strzelce Op.

Pierwszy bilet miesięczny EM-kartę pasażer  musi  wykupić i  zaprogra-
mować w kasie biletowej PKS w Strzelcach Op. (Strzelce Op.  lub  Krap-
kowice). Natomiast kolejny bilet  miesięczny może już być nabywany u 
kierowcy autobusu lub w kasie biletowej. Sama EM-karta wydawana jest 
po raz pierwszy bezpłatnie.
Regulamin i instrukcja obsługi  EM-karty dostępne są  na stronie  interne-
towej   www.pks.strzelceop.pl  i  w kasach biletowych .                

W dniach 13-14 września 2014 roku rozgrywano w Strzelcach Opolskich  Turniej o 
Puchar Starosty Strzeleckiego w kategoriach: młodziczki , młodzika i kadeta. W turnieju 
wystąpiło 14 zespołów. Po dwóch dniach rywalizacji wyłoniono zwycięzców turnieju.

W kategorii młodziczek:
1. UKS TYGRYSY STRZELIN I
2. APS OPOLANKA OPOLE
3. UKS TYGRYSY STRZELIN II
4. UKS STRZELCE OPOLSKIE I
5. UKS STRZELCE OPOLSKIE II
W kategorii młodzików:
1. UKS STRZELCE OPOLSKIE
2. AZS NYSA
3. BBTS WŁÓKNIARZ BIELSKO BIAŁA I
4. BBTS WŁÓKNIARZ BIELSKO BIAŁA II
5. UKS TYGRYSY STRZELI
W kategorii  kadetów: 
1. BBTS WŁÓKNIARZ BIELSKO BIAŁA I
2. BBTS WŁÓKNIARZ BIELSKO BIAŁA II
3. UKS STRZELCE OPOLSKIE
4. AZS OPOLE
Wyróżniono również statuetkami najlepszych zawodników i zawodniczki:
Młodziczki: 
Najlepsza przyjmująca – Andżelika Rusin APS Opolanka Opole
Najlepsza atakująca – Nikola Lubowicz APS Opolanka Opole
Najlepsza rozgrywająca – Sylwia Mikołajewska UKS Tygrysy Strzelin
Najlepsza punktująca – Justyna Szumidłowska UKS Strzelce Opolskie
MVP turnieju – Barbara Wilk UKS Tygrysy Strzelin
 
Młodzicy: 
Najlepszy przyjmujący – Sebastian Chłoń UKS Tygrysy Strzelin
Najlepszy atakujący – Mateusz Uroda UKS Strzelce Opolskie
Najlepszy rozgrywający – Michał Inerowicz BBTS Włókniarz Bielsko Biała
Najlepszy punktujący – Jakub Czyżowski  BBTS Włókniarz Bielsko Biała
MVP turnieju – Dawid Jochem UKS Strzelce Opolskie

Kadeci:
Najlepszy przyjmujący – Konrad Pieszka BBTS Włókniarz Bielsko Biała
Najlepszy atakujący – Jakub Hazuka BBTS Włókniarz Bielsko Biała
Najlepszy rozgrywający – Mateusz Mojeścik BBTS Włókniarz Bielsko Biała
Najlepszy punktujący – Łukasz Świczewski UKS Strzelce Opolskie
MVP turnieju – Szymon Popow BBTS Włókniarz Bielsko Biała
Najmłodszy uczestnik turnieju – Kacper Kuźmiński BBTS Włókniarz Bielsko Biała

Ogólnopolski turniej 
o Puchar 

Starosty Strzeleckiego
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością dziś składamy najserdecz-

niejsze życzenia kolejnym mieszkańcom powiatu strzele-
ckiego, którzy w ostatnim czasie świętowali swoje okrągłe 
urodziny.

Wszystkich odwiedzili z kwiatami, gratulacjami, oko-
licznościowym upominkiem, a przede wszystkim z najser-
deczniejszymi życzeniami z okazji tak zacnych jubileuszy 
przedstawiciele władz Powiatu Strzeleckiego, którzy ży-
czenia Jubilatom przekazywali nie tylko w imieniu władz 
samorządu, ale i całej społeczności Powiatu Strzeleckiego.

Do wszystkich ciepłych słów, jakie Jubilaci usłyszeli z 
okazji swoich urodzin dołączamy i swoje: długich jeszcze, 
wspaniałych lat w jak najlepszym zdrowiu, samych sło-
necznych dni, bez trosk, za to pełnych uśmiechu i szczęścia.

Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2013

Reklama jest nagrodą w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2013 w kategorii działalność gastronomiczno-hotelarska

Restauracja Spichlerz 
Raszowa

Restauracja Spichlerz Raszowa
ul. Kościelna 4, 47-150 Raszowa

Tel. 77 416 90 13
www.spichlerzraszowa.pl

DANE  FIRMY:

OPIS  PRODUKTU/USŁUGI

Restauracja mieści się w zabytkowym budynku starego spichlerza. 
Zapewniamy dobrą kuchnię śląską i polską, przyjemną atmosferę w 
ciekawym wnętrzu. Organizujemy spotkania rodzinne, imprezy firmowe 
itp. Jesteśmy jedyną restauracją w okolicy, w której dania są przygo-
towywane metodą sous vide, wykorzystywaną przez najlepsze restau-
racje na świecie. Technika ta pozwala na pełne wydobycie walorów 
potraw, przy jednoczesnym zachowaniu ich właściwości odżywczych. 
W menu mamy potrawy, które przyrządzamy „na żywo” na oczach 
klienta. Posiadamy certyfikat białej lilii, który świadczy o spełnieniu 
najwyższych standardów higieny i bezpieczeństwa oferowanej żywno-
ści. W  plebiscycie Gazety Lokalnej z Kędzierzyna-Koźla na najlepsze 
lokalne danie serwowane w restauracji, zwyciężyła nasza golonka. W 
roku 2012 znaleźliśmy się  w katalogu 100 najlepszych restauracji w 
Polsce  - POLAND 100 Best Restaurant. 

Pani Franciszka Milde, mieszkająca w Staniszczach Wielkich, swój 
Jubileusz 95. rocznicy urodzin obchodziła 16 września br.

Pan Augustyn Wolnik, mieszkaniec Warmątowic, swoje 90 urodziny 
świętował 22 września, a w dniu Jubileuszu odwiedził go wicestarosta 
Waldemar Gaida z koszem słodkości i gratulacjami

Pani Marta Wieczorek z Niezdrowic Jubileusz 90-lecia obchodziła 23 
września, a wśród oficjalnych gości w tym dniu byli przedstawiciele 
władz gminy Ujazd z burmistrzem Tadeuszem Kauchem na czele, 
natomiast w imieniu władz Powiatu Strzeleckiego urodzinowe życzenia 
wraz z okazjonalnym prezentem przekazał Jubilatce Franciszek Łupak, 
członek Zarządu Powiatu

17 września Jubileusz 95-lecia urodzin obchodziła Pani Marta Wocław, 
mieszkająca w DPS w Szymiszowie, której gratulacje i urodzinowy upo-
minek przekazał wicestarosta Waldemar Gaida

Pani Cecylia Kałka, mieszkająca w Osieku, Jubileusz 90. urodzin ob-
chodziła 21 września. Z tej okazji z życzeniami i kwiatami pospieszył 
starosta  Józef Swaczyna.


