
I to duże. Pierwszą z nich – i największą pod względem finansowym – jest zadanie pn. 
„Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odcinku Roz-

mierka –Grodzisko - Kadłub – Etap 1”. 

W niedzielę 25 września 
zapraszamy na Powia-

towe Święto Chleba! Święto 
Chleba - jak z bajki!
Będzie mnóstwo atrakcji – dla małych, 
większych i całkiem dorosłych. Wszystkich 
zapraszamy  do korowodu, który wyruszy 
spod siedziby starostwa o godz. 13.00.  
A potem zacznie się zabawa. 
Będą występy i animacje. Pokazy. Gwiaz-
dą wieczoru będzie Cleo, a tuż przed jej 
koncertem – prezentacja naszej książki, 
którą można wygrać rozwiązując krzy-
żówkę zamieszczoną na str. 6.

Pełny program imprezy na str. 8

Cleo zaśpiewa dla nas 
na jedenastym 

Powiatowym Święcie Chleba! 
Już się nie możemy doczekać spotkania z Wami! 
Czekaliśmy na to dwa lata! 

Ruszają powiatowe inwestycje

Informowaliśmy już w jednym z poprzednich numerów naszego dwutygodnika o dofi-
nansowaniu tej inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych w kwocie 4.979.638,72 zł. Całość zadania jednak będzie droższa od pierwot-
nie zakładanej; dziś już wiadomo, że koszt tego zadania wyniesie 5.458.000,00 zł. Umowa z 
wykonawcą, którym będzie firma TRANSKOM BIAŁDYGA została już podpisana 9 września br. 

(Więcej o tej inwestycji – na str. 2).

Droga Rozmierka-Grodzisko

W podpisaniu umowy uczestniczyli Starosta Józef Swaczyna oraz Wicestarosta Waldemar 
Gaida, właściciel firmy Transkom Białdyga Sp. z o.o. Robert Białdyga oraz Skarbnik Powiatu 
Jolanta Drochomirecka i Marek Wiza - dyrektor ds. rozwoju relacji społecznych BGK w Opolu.

Drugą inwestycją, również dofinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych jest zadanie pn. „Nowoczesna modernizacja wielofunk-
cyjnego kompleksu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi w Strzelcach Opolskich”, o czym również informowaliśmy, a dziś możemy pokazać już 
pierwsze rozpoczęte prace.           (Więcej o tym zadania – na str. 4).

Zrywanie nawierzchni z bieżni
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Jak wspomnieliśmy na str. 1 – 
Powiat Strzeleckie otrzymał 

dofinansowanie ze środków rządowych 
na zadanie  pn. „Rozbudowa drogi 
powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie 
– Krasiejów na odcinku Rozmierka – 
Grodzisko - Kadłub – Etap 1”.

Co obejmuje zakres inwestycji? 
Droga zostanie zmodernizowana 

- na odcinku o długości 2,721 km – i 
przystosowana do norm wyznaczonych 
dla jednej z klas publicznych dróg głów-
nych. Nastąpi przebudowa konstrukcji 
jezdni wraz z poszerzeniem jej do 6 
metrów. Pobocza zostaną wzmocnione, 
a zjazdy - utwardzone zjazdy. Będzie też 
przebudowane skrzyżowanie z drogą 
powiatową 1848 O (droga Rozmierz – 

Związku z przebudową skrzyżowania ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza 
w Strzelcach Opolskich od 5 września zachodzi konieczność zamknięcia 

drogi powiatowej nr  1805 O ul. Dolińskiej na odcinku od skrzyżowania z DW 426 
ul. Kozielską, za skrzyżowaniem z ul. Mickiewicza, oraz drogą powiatową nr 2275 
O ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Ferta do skrzyżowania z ul. 
Dolińską. Skrzyżowanie z ul. Mickiewicza z ul. Ferta będzie przejezdne, okresowe 
trudności występują na ul. Kozielskiej. Utrudnienia potrwają do połowy grudnia.

Po ulewach, jakie dotknęły nasz powiat w przedostatni 
weekend sierpnia, mocno ucierpiała droga w Porębie. 

Już 23 sierpnia br. z samego rana odbyło się tam wstępne 
oszacowanie zniszczeń, a po przeprowadzonej wizji lokalnej 
zwołany został zespół kryzysowy w naszym starostwie. 

Straty były spore: podmyte zostały fragmenty konstrukcji 
jezdni. Przepusty w przydrożnych rowach – uszkodzone, wy-
rwane lub uszkodzone zostały korytka ściekowe, wyrwane płyty 
ażurowe stanowiące wzmocnienie rowów – wyrwane. Same 
rowy były mocno zamulone.

Przy tak dużych zniszczeniach wiadomo, że nakłady na 
wyremontowanie drogi będą niemałe (gdy oddajemy ten nu-
mer do drukarni, nie ma jeszcze ostatecznego kosztorysu), ale 
możemy już dziś powiedzieć, że najpilniejsze i najkonieczniejsze 
prace zostały wykonane, co dokumentują poniższe zdjęcia. 

Uroczystości z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Po mszy 

św. delegacje powiatowe, gminne, służby mundurowe, a także przedstawiciele 
środowiska oświatowego naszego powiatu złożyły kwiaty pod pomnikiem ku czci 
Ofiar Wojen i Przemocy.

8 września 2022r. odbyło sie Walne Zgromadzenie Związku Powiatowo-
-Gminnego "Jedź z Nami". W związku z sytuacją rynkową wzrosła wartość 

rekompensaty do wozokilometra każdego z członków związku o 0,50 zł, co jest 
wzrostem umiarkowanym w porównaniu z obecnymi cenami na rynku paliw czy 
energii.

Rozbudowa drogi Rozmierka - Grodzisko

Objazdy do połowy grudnia

Najpilniejsze prace wykonane

Dzień Weterana

Jedź z Nami

Z żalem przyjęliśmy wiadomość, że zmarł 

śp. Hubert Pietruszka
dawny pracownik Wydziału Geodezji, kartografii, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  
w Strzeleckim Starostwie.

Rodzinie i bliskim 

głębokie wyrazy współczucia składają
 Zarząd Powiatu i pracownicy starostwa

Serdeczne wyrazy współczucia 
dla

 Pani Ireny Pietruchy
po śmierci

Teścia 

przekazują 
Rada Powiatu Strzeleckiego

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
pracownicy Starostwa

Naszej koleżance 

Joannie Hreczkowskiej 
a także jej rodzinie i bliskim 

składamy wyrazy współczucia  
oraz słowa wsparcia i otuchy 

w trudnych chwilach po śmierci  
 

MAMY 
 

Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskich   

Grodzisko). W Grodzisku, na odcinku 290 metrów, powstanie nowy chodnik wraz 
z kanalizacją deszczową.

Rozbudowa i przebudowa drogi na mocy Decyzji Nr 2/2021 Starosty Strzele-
ckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 21.04.2021 r.

W trybie pilnym zwołana zosta-
ła ostatnia sesja, która odby-

ła się 5 września br. Głównym powo-
dem takiego trybu postępowania była 
konieczność podjęcia dwóch uchwał 
w sprawach dotyczących finansów 
Powiatu Strzeleckiego: zmiany wielo-
letniej prognozy finansowej Powiatu 
Strzeleckiego na lata 2022-2025 oraz 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Strzeleckiego na rok 2022. Obie mają 
związek z planowanymi inwestycjami 
powiatowymi, a zgodnie z ustawą o fi-
nansach publicznych - „Zmiana wydat-
ków na realizację przedsięwzięć może 
nastąpić w wyniku podjęcia uchwały 
organu stanowiącego jednostki sa-
morządu terytorialnego, zmieniającej 
zakres wykonywania lub wstrzymującej 
wykonywanie przedsięwzięcia.”

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu
Pierwsza inwestycja to właśnie 

rozpoczynające się zadanie pn. „Roz-
budowa drogi powiatowej 1807 O 
Strzelce Opolskie - Krasiejów na od-
cinku Rozmierka - Grodzisko - Kadłub" 
i zwiększeniem wartości inwestycji o 90 
tysięcy złotych, z kwoty 5.368.00,00 zł 
do 5.458.000,00 zł. Poziom dofinanso-
wania z Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
w kwocie 4.979.638,72 zł nie zmienia 
się, natomiast zwiększyła się kwota pla-
nowanych wydatków z budżetu Powia-
tu Strzeleckiego właśnie o wspomniane 
90 tysięcy zł związku z koniecznością 
zawarcia umowy z Wykonawcą w sy-
stemie zamówień publicznych.  

Kolejne planowane już na przyszły 
rok inwestycje to: „Remont kompleksu 

sportowego ORLIK 2012 przy Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Strzelcach Opolskich wraz 
z pełnieniem nadzoru autorskiego. 
Planowana wartość zadania ogółem 
1.824.358,48 zł, a wniosek został zło-
żony  o dofinansowanie ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
w ramach Programu modernizacji 
kompleksów sportowych „Moje Boi-
sko - ORLIK 2012”; przy czym połowę 
kosztów będzie musiał pokryć nasz 
samorząd i trzeba je zabezpieczyć w 
budżecie. Podobnie jest w przypadku 
planowanego następnego zadania, pn. 
„Przebudowa szybów windowych z wy-
mianą dźwigów w budynkach filii DPS 
w Strzelcach Opolskich w Szymiszowie 
i w Leśnicy”, o wartości 943.838,64 zł. 

W czerwcu rok temu testowa-
liśmy system bezpiecznego 

przejścia dla pieszych, którego pomy-
słodawcą jest były uczeń naszego CKZiU  
- Łukasz Michalski z Zimnej Wódki, o po-
myśle którego – nagradzanym zresztą 
w konkursach i testowanym nie tylko w 
naszym powiecie, ale i w innych miej-
scach w Polsce – pisaliśmy kilkakrotnie. 

Będzie bezpieczniej na pasach
Pomysł polega na zainstalowaniu przy 
„zebrach” dodatkowych słupków, które 
przy zbliżaniu się pieszego do przejścia 
zaświecą się na pomarańczowo, a czer-
wonym pulsującym światłem ostrzegać 
będą kierowców, że pieszy wszedł na 
przejście. 

13 września Powiat Strzelecki złożył 
wniosek na przebudowę 3 przejść dla 

pieszych w bardzo newralgicznych 
miejscach z użyciem systemu „Safe-
pass” na łączną kwotę 300.000 zł w 
ramach  rządowego program ograni-
czania przestępczości i aspołecznych 
zachowań „Razem bezpieczniej” na lata 
2022-2024. Już wkrótce wyniki – mamy 
nadzieję, że dostaniemy te środki!

O tym, jak ważne jest sprawne 
działanie samorządu w cza-

sach, kiedy nagle trzeba przestawić się 
na pracę zdalną, by sprawnie zapewnić 
obsługę mieszkańców, przekonaliśmy 
się w czasie pandemii. Dzięki unijnym 
środkom rząd uruchomił program 
„Cyfrowy Powiat”. Oczywiście Powiat 

Komputerowy grant
Strzelecki złożył wniosek i dostaliśmy 
grant w wysokości 240 tysięcy złotych! 
Przeznaczony zostanie na zakup nowe-
go sprzętu – komputerów i laptopów 
oraz serwera. Wymiana liczącego swoje 
lata wyposażenia, a przy tym – zapew-
nienie bezpieczeństwa  wszelkich da-
nych mieszkańców jest koniecznością. 

Zgodnie z zapisami regulaminu kon-
kursu – w naszym starostwie zostanie 
również przeprowadzona diagnoza 
cyberbezpieczeństwa w urzędzie.

Nowy sprzęt z pewnością przysłuży 
się do lepszej i szybszej obsługi miesz-
kańców w naszym urzędzie. 
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POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Op.

e-mail: opst@praca.gov.pl, tel. 77 462 18 64
http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

O F E R T Y   P R A C Y

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

Więcej informacji i ofert pracy:  http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE -wykształcenie średnie
PRACOWNIK SOCJALNY PYSKOWICE - wykształcenie wyższe
  - min. 1 rok doświadczenia zawodowego
HYDRAULIK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - min. 3 lata doświadczenia zawodowego
FRYZJER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunkowe,
KOORDYNATOR RODZINNEJ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe, zgodnie z ust. o wspieraniu 
PIECZY ZASTĘPCZEJ   rodziny i pieczy zastępczej –art. 78,
  - prawo jazdy kat. B, - własny samochód
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
TECHNIK JAKOŚCI ZIMNA WÓDKA - wykształcenie min. średnie (mile widziane techniczne)
  - umiejętność czytania rysunku technicznego,
  - umiejętność obsługi komputera
LISTONOSZ ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - prawo jazdy kat. B, - własny samochód
MAGAZYNIER RASZOWA/ - wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, 
 KĘDZIERZYN - KOŹLE - prawo jazdy kat. B
FIZJOTERAPEUTA KOLONOWSKIE - wykształcenie kierunkowe wyższe magisterskie
OPER. SUWNICY – DO PRZYUCZENIA  ZAWADZKIE
PRACOWNIK MAGAZYNU ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe 
– ROZDZIELCZY PRODUKCJI
INFORMATYK ZAWADZKIE - wykształcenie średnie branżowe
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ ZAWADZKIE  
- DO PRZYUCZENIA 
PRACOWNIK DS. UTRZYMANIA ZIMNA WÓDKA - wykształcenie zasadnicze zawodowe techniczne 
CIĄGŁOŚCI PRODUKCJI
MONTAŻYSTA OLSZOWA - wykształcenie średnie zawodowe
  - znajomość obsługi maszyn stolarskich
USTAWIACZ PROCESU WTRYSKU STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - 1 rok doświadczenia zawodowego,
  - obsługa suwnicy
MONTER SIECI WODNYCH WOJ. OPOLSKIE 
I KANALIZACYJNYCH WOJ. ŚLĄSKIE
RZEŹNIK - WĘDLINIARZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunkowe
DORADCA KLIENTA STRZELCE OPOLSKIE
SPRZEDAWCA
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie
KASJER SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zaw.
SPRZEDAWCA HANDLOWIEC STRZELCE OPOLSKIE
ŚLUSARZ SPAWACZ IZBICKO - umiejętność spawania
POMOCNIK ŚLUSARZA IZBICKO
ŚLUSARZ – MECHANIK  ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK BUDOWLANY STRZELCE OPOLSKIE
MECHANIK W DZIALE ZIMNA WÓDKA - wykształcenie średnie zawodowe,
UTRZYMANIA RUCHU  - umiejętność czytania rysunku technicznego,
  - obsługa elektronarzędzi
PRACOWNIK FIZYCZNY NA TARTAKU ŻĘDOWICE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
OPERATOR URZĄDZEŃ ŻĘDOWICE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO  - znajomość obsługi komputera
FORMIERZ OCZYSZCZACZ ODLEWÓW ZAWADZKIE
MECHANIK MASZYN RASZOWA/ - wykształcenie zasadnicze zawodowe 
DO OBRÓBKI METALU KĘDZIERZYN - KOŹLE
OPERATOR MASZYN  ZIMNA WÓDKA - wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
OPERATOR / USTAWIACZ MASZYN ZIMNA WÓDKA - wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
OPERATOR MASZYN CNC KOLONOWSKIE - wykształcenie  średnie techniczne,
  - doświadczenie zawodowe min. 1 rok
KIEROWCA C+E TRASY - prawo jazdy kat. C+E,
MIĘDZYNARODOWY MIĘDZYNARODOWE - kurs na przewóz rzeczy,
KIEROWCA C+E TRASY KRAJOWE - prawo jazdy kat. C+E,
  - kurs na przewóz rzeczy,
KIEROWCA C lub C+E SZYMISZÓW - prawo jazdy kat. C
 I OKOLICE - kurs na przewóz rzeczy,

Strzelce Opolskie, dnia 05.09.2022 r.

STAROSTA  STRZELECKI
na podstawie art. 34a ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) informuje, że w dniu 26 sierpnia 
2022 r. na wniosek spółki T-Mobile Polska Sp. z o.o. z siedzibą w War-
szawie przy ul. Marynarskiej 188 H, wszczęto postępowanie w sprawie 
pozwolenia na budowę telekomunikacyjnego obiektu budowlanego nr 
56247 wraz z kablową linią zasilającą w Raszowej przy ul. Kościelnej, 
na działkach nr 663/3, 652, 654, 653, 811/2, 811/3, 809/2, 809/1, 796, 
795, 794, 663/7, obręb ewid. Raszowa.

z up. Starosty
Teresa Wanecka

 Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Strzelce Opolskie, dnia 29.08.2022 r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 oraz art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) podaje do 
publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 29.08.2022 r. 
na rzecz spółki Unitube Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem 47-120 
przy ul. Lublinieckiej 7A, decyzji nr 290/2022 zmieniającej decyzję Nr 
154/2022 z dnia 13.05.2022 r., sprostowaną postanowieniem z dnia 
16.05.2022r., wydaną przez Starostę Strzeleckiego na rzecz spółki Uni-
tube Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem 47-120, przy ul. Lublinieckiej 
7A, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na 
budowę hali magazynowej z budynkiem socjalno-biurowym, portiernią 
i infrastrukturą techniczną w Olszowej, na działkach ewid. nr 58/18, 
60/6, 63/14, 64/14, 66/14, 67/14, 68/14, 69/14 obręb. ewid. Olszowa, 
jednostka ewid. Ujazd - obszar wiejski, w części projektu budowlanego 
w zakresie: zmiana obudowy ściany hali magazynowej z płyt warstwo-
wych z rdzeniem z wełny mineralnej, o izolacyjności akustycznej 30dB, 
na płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej PIR, o 
izolacyjności akustycznej 24 dB.

Informację dotyczącą treści decyzji i dokumentacji sprawy 
można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu 77 4401761 

Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich 
- Wydział Architektoniczno-Budowlany.

U W A G A 
S T U D E N C I ! 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich 
przypomina, iż termin zakończenia drugiego cyklu naboru wniosków 

o dofinansowanie/refundacja kosztów opłaty za czesne oraz dodatku na pokrycie 
kosztów kształcenia w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd" 

upływa w dniu 10 października 2022 r. 
(dotyczy semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023)

Pełną informację o programie udzielają pracownicy Centrum pod nr telefonu  (77) 461 33 81



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

O trudnej sytuacji szpitali 
powiatowych, także na-

szego, pisaliśmy już wielokrotnie. 
Samorządowcy i dyrektorzy szpitali 
podkreślali, że w wielu placówkach 
nie może być sfinansowana pod-
wyżka płac dla personelu, która 
miała być wprowadzona od 1 lipca 
br. Z przeprowadzonych przez 
Związek Powiatów Polskich analiz 
jednoznacznie wynika, że w ślad 
za decyzją Sejmu RP o podwyżkach 
nie zostały zabezpieczone w odpo-
wiedniej wysokości środki finanso-
we na podwyżki wynagrodzeń dla 
pracowników służby zdrowia. W 
dodatku, na co wskazywali uczest-
nicy spotkania zorganizowanego 23 
sierpnia w Warszawie, w którym 
brało udział 350 osób – samorzą-
dowców i dyrektorów lecznic - 
obecnie zaproponowana regulacja 
wyceny świadczeń nie uwzględnia 

Będzie wyższy kontrakt 
dla naszego szpitala

coraz większej dysproporcji po-
między poziomem finansowania, 
a drastycznie rosnącymi kosztami 
funkcjonowania szpitali.

Podczas konferencji prasowej 
na wrześniowym Forum Ekono-
micznym w Karpaczu  minister 
zdrowia Adam Niedzielski przyznał, 
że po analizie przyznaje rację co do 
tego, że cześć szpitali powiatowych 
nie będzie w stanie podołać finan-
sowemu wyzwaniu związanemu 
z zapowiedzianymi podwyżkami.

- Potwierdził to podczas Zespo-
łu Zdrowia Komisja Wspólna Rządu 
i Samorządu Terytorialnego, które 
miało miejsce 13 września br. – 
mówi starosta Józef Swaczyna. - Mi-
nister zdrowia zapowiedział  nowy 
instrument restrukturyzacyjny, któ-
ry ma być uregulowany na najbliż-
sze 9 miesięcy (od 1 października 
do końca czerwca). – Pieniądze 

Weekend 10-11 września 2022 obfitował w dożynkowe świę-
towanie. Zarówno gmina Ujazd jak i gmina Strzelce Opolskie 

dziękowały za owoce tegorocznych zbiorów. Podczas uroczystości w 
Suchej Powiat Strzelecki reprezentował Wicestarosta Waldemar Gaida 
oraz Członek Zarządu Jan Zubek. Natomiast w święcie plonów w Ujeździe 
udział wziął Starosta Józef Swaczyna.

Tydzień wcześniej gmina Leśnica za plony dziękowała w Lichyni. Było 
kolorowo i wesoło, w korowodzie każda miejscowość zaprezentowała 
własną koronę. W dodatku świętowano dwa dni, 3 i 4 września.

"Kto do ciężkiej gleby wrzucił ziarno chleba, ten patrzał 
na kłosy pędzące do nieba, w sercu ma zawarty skarb 

nie do pozbycia - szacunek dla chleba..."

Dożynki

mają dostać tylko te szpitale, które 
dostały zmianę wyceny świadczeń 
mniejszą niż średnia w kraju. Jesz-
cze tego nie mamy na piśmie, ale 
skoro średnia krajowa wynosiła 22 
proc. – przy czym w niej mieszczą 
się także szpitale wysoko spe-
cjalistyczne, kliniczne, w których 
wycena procedur medycznych jest 
bardzo wysoka - a w większości 
szpitali powiatowych mieściła 
się w widełkach 10-14 proc., to 
jest to dobra dla nas wiadomość. 
Dodajmy, że w naszym Szpitalu 
Powiatowym  wynosiła 10 proc. 
Teraz mamy dostać 6 proc. więcej. 
Wydaje się dużo, ale kwotowo to 
nie będą duże pieniądze i nie sądzę, 
by wystarczyło na wszystko. Prze-
cież nasz szpital, jak wiele innych 
placówek powiatowych, nie ma 
dodatniego wyniku finansowego. Lichynia

Sucha

Ujazd

Modernizacja boisk przy 
strzeleckim ogólniaku roz-

poczęta. Teren placu budowy został 
zabezpieczony. Prace rozpoczęto 
od demontażu starej nawierzchni 
bieżni, zdemontowano ogrodzenie. 
Do pracy wkroczył ciężki sprzęt, 
wywieziono rozebrane elementy 
bieżni i boisk. Trwają przygoto-
wania do dalszych etapów prac. 
Dla przypomnienia projekt jest 
realizowany dzięki środkom z 
Rządowego Funduszu Polski ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. 
Powiat Strzelecki pozyskał aż 90% 

W końcu się dzieje!!!

dofinansowania w pierwszej edycji Programu na realizację przedmiotowej 
inwestycji! Całkowita wartość projektu wynosi 2 998 940,08 zł, w tym 
przyznane dofinansowanie wynosi 2 669 046,07 zł. 

W setną rocznicę wyda-
nia „Ballad i romansów” 

Adama Mickiewicza te wiersze stały 
się lekturą Narodowego Czytania, 
a rok 2022 został uchwalony przez 
Sejm RP Rokiem Romantyzmu 
Polskiego. Tuż po rozpoczęciu 
roku szkolnego ballady czytano 
wszędzie. Do akcji, tradycyjnie już, 
włączyła się nie tylko młodzież, 
ale też samorządowcy.  W naszym 
powiecie akcja rozpoczęła się w Po-
wiatowym Centrum Kultury, gdzie  
czytali je uczniowie Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego 
i  Liceum Ogólnokształcące z Od-
działami Dwujęzycznymi w Strzel-
cach Opolskich, dyrektorzy szkół 
oraz włodarze naszego powiatu. 

Książka pod tym tytułem zostanie zaprezento-
wana podczas Powiatowego Święta Chleba 25 

września. Można ją także wygrać rozwiązując popraw-
nie krzyżówkę zamieszczoną w tym numerze naszego dwutygodnika.  
A my już dziś zapraszamy na spotkania z trzema Autorkami opublikowa-
nych w niej artykułów!

Spotkania autorskie odbędą się w sali widowiskowej Powiatowego 
Centrum Kultury przy ul. Dworcowej 23 w Strzelcach Opolskich w nastę-
pujących terminach:
• sobota, 1 października 2022, godz. 15.00 
 prof. dr. hab. Anna Pobóg-Lenartowicz 
 Klasztor od kuchni, czyli co jedli i pili zakonnicy z Jemielnicy i Góry św. 

Anny?
• poniedziałek, 3 października 2022, godz. 11.00  

dr Małgorzata Iżykowska  
Dzieje winiarstwa i piwowarstwa na Śląsku. Strzelce Opolskie i powiat 
strzelecki

• sobota, 15 października 2022, godz. 15.00
dr hab. Dorota Świtała-Trybek  
Na świątecznym stole

„Ballady i romanse” czytane wszędzie

Do lektury klasyki wrócono też 13 września w leśnickim Zespole Pla-
cówek Oświatowych,  gdzie „Świteziankę” czytali wraz ze społecznością 
szkolną: wicestarosta Waldemar Gaida, Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Ewa Pinkawa oraz Zastępca Naczelnika 
tego wydziału Iwona Wojciechowska, radna Sejmiku Województwa Edyta 
Gola i zastępca burmistrza Leśnicy Andrzej Iwanowski.

Powiat Strzelecki 
od kuchni

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Serdecznie zapraszamy!
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Zespół 
Szkół 

Specjalnych 
w Kadłubie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w naszych szkołach
Wszystkim uczniom oraz nauczycielom życzymy samych sukcesów! 

Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy

Zespół Szkół Specjalnych w Zawadzkiem

7  września br. Wicestaro-
sta Waldemar Gaida został 

powołany przez Marszałka Wo-
jewództwa Opolskiego do grona 
ekspertów i doradców w sprawach 
polityki uczenia się przez całe życie 
jako przedstawiciel Konwentu Po-
wiatów Województwa Opolskiego. 
Głównym zadaniem zespołu będzie 
wypracowanie i przedstawienie 
Zarządowi naszego województwa 

s t a n o w i s k , 
opini i  i  re-
komendacj i 
dotyczących 
różnych ini-
cjatyw eduka-
cyjnych reali-
zowanych na 
Opolszczyź-
nie.
Z g o d n i e  z 
założeniami 
Ministerstwa 
Edukacji i Na-
uki głównym 
celem zespo-
łu ekspertów 

jest: wspieranie polityki eduka-
cyjnej regionu na potrzeby przy-
gotowania kadr dla gospodarki 
regionu i uczenia się przez całe 
życie, koordynacja działań w za-
kresie doradztwa zawodowego w 
regionach dla uczniów, studentów 
oraz osób dorosłych oraz promocja 
kształcenia zawodowego oraz idei 
uczenia się przez całe życie.

Uczyć się przez całe życie? to nie 

za długo? - z tym pytaniem zwróci-
łam się do wicestarosty W. Gaidy

- Przecież, nie zdając sobie z 
tego sprawy, każdy się uczy przez 
całe życie! Starsze pokolenia musia-
ły nauczyć się korzystać z telefonów 
komórkowych, komputerów czy 
laptopów, z Internetu czy Skype’a.  
Musiały, bo w ich życiu zaistniała 
taka potrzeba, choćby po to, by 
utrzymywać kontakt z rodziną, 
która żyje daleko. Nabycie nowych 
umiejętności stało się nawet nie 
potrzebą, a koniecznością. Czy 
wszyscy zdawali sobie sprawę z 
tego, że to był kolejny etap nauki? 
Zapewne nie. Nauka nie kończy 
się wraz ze skończeniem szkoły 
czy studiów. Koncepcja uczenia 
się przez całe życie (ang. lifelong 
learning, w skrócie LLL) ukształto-
wała się w latach 70. XX w. i dziś 
promowana jest w wielu krajach 
Unii Europejskiej, ale przecież nie 
tylko tam. Idea LLL podważyła 
pogląd, że najpierw w życiu czło-
wieka  pojawia się okres nauki, a 
potem – aktywności zawodowej, 

w której już uczyć się nie trzeba. 
To zresztą zweryfi kowało również 
życie. Przypomnijmy sobie nie tak 
dawne czasy, kiedy bezrobocie 
było wysokie, a pracodawcy – jeśli 
akurat szukali pracowników – to z 
takimi kompetencjami, jakich nie 
mieli absolwenci szkół średnich 
czy wyższych. I jaką popularnością 
cieszyły się wówczas niektóre kursy 
organizowane choćby przez nasz 
Powiatowy Urząd Pracy.

- W istocie Lifelong learning 
oznacza ustawiczne uczenie się 
i przystosowywanie do szybkich 
zmian panujących na świecie. Tylko 
to jest warunkiem radzenia sobie w 
życiu. Przed młodym pokoleniem, 
znającym języki, świat się otwiera 
i stałe uczenie się, nabywanie no-
wych umiejętności i kompetencji 
się otwiera im nieznane wcześniej 
możliwości. Zresztą w naszych 
szkołach umożliwiamy im to choćby 
przez realizację unijnych projektów, 
praktyki zagraniczne, wyjazdy czy 
staże. Uczenie się oparte na prak-
tyce i wspólnotowych wzorach 

zachowań, np. w pracy zespoło-
wej, przez wspólne rozwiązywanie 
problemów i realizowanie wspól-
nych zamierzeń to jest nasz cel. I 
będzie celem powołanego przez 
Marszałka Województwa zespołu 
ekspertów. Jednym z najbliższych 
naszych zadań to prace nad wnio-
skiem do Ministerstwa Edukacji i 
Nauki dotyczącego planowanego 
ogłoszenia naboru na realizację 
przez samorządy wojewódzkie 
projektów własnych w ramach 
inwestycji A3.1.1 Wsparcie rozwoju 
nowoczesnego kształcenia zawo-
dowego, szkolnictwa wyższego 
oraz uczenia się przez całe życie, 
przedsięwzięcie: Zbudowanie sy-
stemu koordynacji i monitorowa-
nia regionalnych działań na rzecz 
kształcenia zawodowego, szkol-
nictwa wyższego oraz uczenia się 
przez całe życie, w tym uczenia się 
dorosłych. To ostatnie stwierdzenie 
chciałbym wyraźnie podkreślić: na-
szym zadaniem będzie wspieranie 
uczenia się nie tylko ludzi młodych, 
ale także dorosłych.

Uczyć się przez całe życie
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Ad multos annos

Krzyżówka z książką
POZIOMO:

1.  niewielkie zwierzę o gęstym futrze i 
długim ogonie pokrytym łuskami 

4.   w dawnej Polsce: zwołanie pierwszego 
sejmu w czasie bezkrólewia 

9. nie cena, ale też ważny czynnik brany 
pod uwagę przy zakupie mieszkania 

10.  to, czym zajmuje się rząd  
12.  każdy chciałby go znaleźć 
15.  żałosne wycie psa 
16.  poświata tuż przed świtem 
17.  rozwidlenie dróg 
18.  chyba najbardziej znana skamielina na 

świecie 
20.  niezupełnie boczek, ale równie kalo-

ryczny 
23.  damska, najczęściej skórzana, kurtka 

z klapami i zamkiem błyskawicznym 
przesuniętym w bok 

24.  na rachunkach za prąd będziemy bacz-
nie przyglądać się jej cenie  

25.  nieświadomość zła 
26.  szkodzi w ogrodzie, pomaga w kuchni 

Z książką, czyli nagrodą. W nagrodę za poprawne rozwiązanie całej krzyżówki dostanie-
cie Państwo naszą publikację, czyli „Powiat Strzelecki od kuchni”. W dodatku nagrody 

mamy dla kolejnych trzech osób, jeśli oczywiście uśmiechnie do Was szczęście w losowaniu. 
Nagrody zostaną wręczone podczas Święta Chleba, w niedzielę 25 września. I co ważne – 
trzeba je odebrać osobiście!

Rozwiązaną krzyżówkę i kupon należy przesłać na adres: 

Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe, ul. Jordanowska 2; 

47-100 Strzelce Opolskie z dopiskiem „krzyżówka”
lub wrzucić do urny ustawionej w holu starostwa

PIONOWO:

2.  ptaszysko - ptak - …  
3.  tam zbierają złom lub odpady  
4.  używany do zup: pomidorowy lub bura-

czany 
5.  jasnowidz ma je na pewno  
6.  zdobi ucho  
7.  jesienny kwiat, inaczej jakobinka 
8.  dawne miedziane naczynie do destylacji
11.  przyjęcie, zabawa, kiedyś prywatka 
13.  w wierszu Brzechwy posłany po bułeczki 

do miasteczka  
14.  cecha czegoś, co mówi o czymś w taki 

sposób, że jest to łatwe do wyobrażenia i 
zrozumienia

17.  „Alea iacta est” – miał powiedzieć Cezar 
po przekroczeniu tej rzeki

19.  wybieranie robactwa z sierści, piór, wło-
sów  

21.  białe często pojawiają się w żałobnych 
wiązankach  

22.  całkiem nowe sztuki nie śmigane 
23.  pierwiastek z grupy żelazowców 

Imię i nazwisko:

Telefon kontaktowy:

KUPON KRZYŻÓWKOWICZA

W ostatnią niedzielę wakacji w 
Powiatowym Centrum Kul-

tury w Strzelcach Opolskich mieliśmy 
okazję spotkać się twarzą w twarz z 
tradycją i to nie byle jaką, bo wpisa-
ną na Krajową listę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego oraz Listę 
reprezentatywną światowego dzie-
dzictwa UNESCO. Mowa oczywiście 
o dywanach kwietnych układanych 
podczas obchodów święta Bożego 
Ciała w wybranych miejscowościach 
Gminy Ujazd i Gminy Leśnica. Tradycja 
ta stała się motywem przewodnim nie 
tylko Festi walu Dziedzictwa i Tradycji, 
ale również projektu pn.: „Tradycja 
nasza kwietna – działania animacyjne 
wokół tradycji układania kwietnych dy-
wanów”, dofi nansowanego ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w ramach programu Kultura 
Ludowa i Tradycyjna 2022.

Wspomniany festiwal stanowił 
główną część zadania, promującego 
lokalny dorobek kulturowy oraz dzie-
dzictwo naszego regionu, czyli to, co dla 
Powiatowego Centrum Kultury stanowi 
wartość szczególną. 

Nadrzędnym celem organizatorów 
Festi walu Dziedzictwa i Tradycji była 
nie tylko promocja wspomnianej tra-
dycji kwietnej. Wydarzenie to bowiem 
stało się miejscem spotkania lokalnego 
rzemiosła, rękodzieła i muzyki ludowej. 
Podczas Festi walu, można było wziąć 
udział w warsztatach fl orystycznych, 
wiankowych, kroszonkarskich, malo-
wania wzoru opolskiego, zdobienia 
pierników, wikliniarskich, ceramicz-
nych, pisania gęsim piórem, zielarskich, 

mieszania herbat, tworzenia świec z 
naturalnych produktów. W ogrodzie 
PCK uczestnicy wydarzenia zobaczyć 
mogli pokaz kowalstwa artystycznego 
oraz malowania porcelany. Wśród sta-
nowisk warsztatowych wyróżniała się 
również mini pasieka ze szklanym ulem, 
dzięki któremu każdy mógł zobaczyć na 
żywo pracę pszczół. Odwiedzając nato-
miast atelier fotografi czne uczestnicy 
wydarzenia otrzymywali pamiątkowe 
zdjęcia. Czas uczestnikom festiwalu 
umilały lokalne zespoły oraz muzycy 
ludowi, w tym: zespół ZAKUKA, Dzie-
cięcy Zespół Pieśni i Tańca „Większyce”, 
Zespół Pieśni i Tańca KOMORNO oraz 
Wojciech Poprawa i Renata Dworak z 
zespołem. W trakcie Festi walu każdy 
uczestnik mógł dołożyć swój symbo-
liczny kwiatek do wielkoformatowego 
dywan kwietnego. 

Festi wal Dziedzictwa i Tradycji to 
nie jedyna inicjatywa zrealizowana w 
ramach projektu. Wprowadzeniem do 
niego stały się bowiem dwie wystawy 
oraz konkurs plastyczny pn.: „Dywan 

kwietny – mój obraz lokalnej tradycji”. 
Zadaniem uczestników konkursu było 
stworzenie fragmentu kwietnego dy-
wanu w przestrzennym formacie (3D). 
Plenerowa wystawa fotografi i Błażeja 
Duka to natomiast zbiór kilkunastu 
plansz wystawienniczych, prezentu-
jących zdjęcia z procesu tworzenia 
kwietnych dywanów podczas święta 
Bożego Ciała w gminach Ujazd i Leśnica. 
Wystawę przed budynkiem Powiato-
wego Centrum Kultury w Strzelcach 
Opolskich można oglądać do 26 wrześ-
nia. Druga wystawa, wypożyczona 
ze zbiorów Muzeum Wsi Opolskiej w 
Opolu Bierkowicach, znajduje się w 
Galerii III Filary PCK. Składa się na nią 
zbór plansz, przedstawiających życie 
kobiety – Ślązaczki w latach 1850-1940. 
Wystawę pn.: „Świat kobiety. Ślązaczka 
w rodzinie, kulturze i społeczeństwie”, 
będzie można obejrzeć do 23 wrześ-
nia br.

Realizacja projektu, w tym przede 
wszystkim jego promocja odbyła się 
dzięki wsparciu partnerów zadania, 
tj.: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu 
(Bierkowicach), Stowarzyszeniu LGD 
Kraina Dinozaurów, Gminie Ujazd, 
Stowarzyszeniu Kraina św. Anny oraz 
Stowarzyszeniu Odnowa i Rozwój Spó-
rok, za które serdecznie dziękujemy.

Z tradycją za pan brat

Fot. B. Duk

Z ogromną przyjemnością informujemy, że do grona jubilatów w na-
szym powiecie dołączyły ostatnio dwie osoby.

27 sierpnia Pani Bronisława Chabrzyk, mieszkanka Zimnej Wódki, ob-
chodziła swoje 95. urodziny. Z tej okazji z najlepszymi życzeniami Jubilatkę 
odwiedził Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego Janusz Żyłka i przekazał 
najlepsze życzenia oraz kosz słodkości.

Pani Eryka Swaczyna, mieszkanka Leśnicy, 24 sierpnia świętowała 90. 
rocznicę urodzin. Z tej okazji do Jubilatki z najlepszymi życzeniami, gratu-
lacjami i urodzinowym upominkiem, pospieszył Wicestarosta  Waldemar 
Gaida, a także Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski.
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Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Powiatowe

47-100 Strzelce Opolskie, 
ul. Krakowska 16

tel. 77/461 27 54; 77/ 461 23 20;
tel kom. 604 540 402 

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

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

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

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

Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. W. Broniewskiego w Strzelcach Op.
tel. 77 4612225

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

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: sekretariat@ppp.powiatstrzelecki.pl

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Op.
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, 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 

Z roku na rok przybywa w 
naszym powiecie pożarów 

wywołanych zapaleniem się sadzy 
w kominach. Dlaczego? Bo sami nie 
dbamy o własne bezpieczeństwo! 
Jasne, przeprowadzanie kontroli ko-
miniarskich kosztuje, ale to nie jest 
zbędny wydatek. Chodzi przecież o 
zapewnienie bezpieczeństwa całej 
rodziny: zapewnienie odpowiedniej 
cyrkulacji powietrza i odprowadze-
nie z niego szkodliwych związków, 
np. dwutlenku węgla, czyli czadu. 
Obowiązujące obecnie przepisy 
wskazują, że przeglądy kominiarskie 

Udanie zakończyli udział w XII 
Ogólnopolskich Igrzyskach 

Letnich Olimpiad Specjalnych zawod-
nicy Klubu „KARLUSY” działającym 
przy Zespole Placówek Oświatowych 
w Leśnicy.

Igrzyska odbyły się w tym roku w 
nietypowej formule, bo uczestników 
(sportowców) gościło 5 miast Polski, 
na których arenach sportowych i w 
różnych terminach walczyli zawodnicy 
Olimpiad Specjalnych z naszego woje-
wództwa.

Nasi reprezentanci z Klubu „Kar-
lusy” wzięli udział w następujących 
dyscyplinach sportowych: piłka noż-
na, siatkówka zunifikowana, które 
odbyły się w Warszawie w dniach 
3-6 czerwca oraz lekkoatletyce w Kiel-
cach w dniach 4-7 lipca 2022.

Występy naszych sportowców 
przyniosły spory dorobek medalowy: 
piłkarze nożni grający w składzie: Mi-
chał Hajduk, Łukasz Janoszka, Adrian 
Mieszczyński, Paweł Mieszczyński, 
Łukasz Janoszka, Michał Rak, Mateusz 
Rataj, Marek Wystup zdobyli srebrny 
medal a uczestnicząca jako partnerka 
w drużynie siatkarskiej zunifikowanej  
Nikola Kaźmierczak wywalczyła medal 
złoty.

Kielce to również sukces. W zawo-
dach tych sportowcy z naszej placówki 
zdobyli 3 złote medale! Łukasz Janoszk 
dwukrotnie stawał na podium w 
konkurencjach biegu na 400 metrów 
oraz w skoku wzwyż, a Michał Hajduk 
pokonał przeciwników w konkurencji 
pchnięcia kulą.

Nadmienić trzeba, że XII Ogólno-
polskie Igrzyskach Letnich Olimpiad 
Specjalnych są kwalifikacją do przy-
szłorocznych Światowych Igrzysk 
Olimpiad Specjalnych w Berlinie  
i po części „warszawskiej” nominacje 
udziału zdobyli Nikola Kaźmierczak (pił-
ka siatkowa zunifikowana) oraz Mate-
usz Rataj i Michał Hajduk(piłka nożna), 
a być może po części „kieleckiej” ich 
grono się powiększy. Trzymamy kciuki!

Opiekunami i trenerami naszych 
sportowców byli nauczyciele ZPO w 
Leśnicy: Ewa Kubiszok, Tomasz Siciak i 
Marek Walichowski

Serdecznie gratulujemy naszym 
sportowcom.

Tekst: Marek Walichowski
Zdjęcie: Ewa Kubiszok, 

Marek Walichowski

KARLUSY 
z sukcesami 

Sprawdź komin!
należy przeprowadzać co najmniej 
raz do roku. Jeśli jednak nieru-
chomość ogrzewana jest paliwem 
stałym (np. węglem), to wówczas 
czyszczenie przewodów komino-
wych powinno odbywać się cztery 
razy do roku. Nieco rzadziej, bo 
tylko 2 razy do roku, taki przegląd 
powinien odbywać się w przypadku 
nieruchomości ogrzewanych pali-
wem ciekłym (jakim jest np. olej 
opałowy). Ale… gdy zobaczysz w 
domu zaparowane okna czy grzyb 
na ścianach – wezwij kominiarza 

natychmiast. Pamiętaj też, że ko-
miniarz sprawdza nie tylko stan 
komina i jego drożność, ale jego 
obowiązkiem jest także przeczysz-
czenie i udrożnienie przewodów 
kominowych. Jeśli okaże się, że są 
jakieś nieprawidłowości, wskazuje 
działania, jakie należy podjąć, by 
zwiększyć bezpieczeństwo lokato-
rów. Każdy taki przegląd kończy się 
protokołem kominiarskim, który 
musi być podpisać zarówno przez 
kominiarza, jak i właściciela nieru-
chomości lub jej zarządcę.

O tym i innych obowiązkach właścicieli domów przypomina zamieszczony niżej plakat.
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