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Książki jako nagrody dla uczniów kończących rok szkolny ze świetnymi wynikami to już przeszłość. Książkę się zarzuci gdzieś, i koniec. Wspomnienia za to zostają. Od kilku lat 
nagrody w naszych szkołach są inne - to wycieczki w ciekawe miejsca. W tym roku  celem był Wrocław, z główną atrakcją - Afrykarium, unikatowym oceanarium, ale też z Muzeum 
Pana Tadeusza i innymi punktami programu. 11 czerwca najlepsi uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki, wraz z opiekunami udali się na wycieczkę do 
Wrocławia. Przed wyjazdem jeszcze pamiątkowe zdjęcie i w drogę! Najlepszych było w sumie ponad pół setki: 51 uczniów ze szkół: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem, 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy. 

W nagrodę - Afryka(rium) dla najlepszych

„Powiat Strzelecki  = 744 km2 wrażeń”. A który jego „kawałek”, 
według Państwa, wart jest większej uwagi? Gdzie najbardziej lubicie spę-
dzać czas? Gdzie jedziecie lub idziecie, żeby się wyluzować? Po drodze 
zatrzymujecie się gdzieś na przekąskę, obiad czy kolację? 

Gdzie najchętniej zabralibyście swoich gości, by pokazać, że wrażeń 
istotnie u nas nie brakuje? I takich miejsc jak u nas, nie ma nigdzie in-
dziej?

Zapraszamy do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Każdy może 
przesłać jeden tekst polecający ciekawe miejsca na rodzinne lub samotne 
wycieczki po naszym powiecie. 

Liczy się ciekawa treść, osobiste spostrzeżenia, ciekawostki i atrakcje 
dotyczące prezentowanego miejsca. Do każdego tekstu (do 3000 znaków 
ze spacjami) można dołączyć także do 3 zdjęć związanych z opisywanym 
przez Was miejscem lub trasą rowerową czy spacerową. Tekst nie może 
mieć charakteru reklamowego, zwłaszcza w odniesieniu do polecanych 
przez Was hoteli czy pensjonatów. Dotyczy to też restauracji lub cukierni, 
warto jednak napisać, co tam polecacie.

Wszystkie prace zostaną opublikowane w naszym dwutygodniku, a 
ich autorzy nagrodzeni podczas Powiatowego Święta Chleba 2019, w 
niedzielę 29 września br.

Zabierz mnie tam
Magiczne miejsca w powiecie strzeleckim

Święto Rodzin Zastępczych przypada na 30 maja. To dzień ważny dla tych, 
którzy stali się rodziną: opiekunów, ale i dla dzieci, które przyjęli do swojego 
życia i domu. W naszym powiecie uroczystość z tej okazji w tym roku obchodzić 
będziemy 16 czerwca.

Święto to święto. A dzień powszedni? Do trzech rodzin zastępczych w na-
szym powiecie zwróciłam się z takimi samymi pytaniami. Jak zapadła decyzja o 
tym, by pełnić rolę rodziny dla nie tylko dla swoich dzieci? I to rolę, którą pełnią 
tylko przez jakiś czas. Przecież ideą pieczy zastępczej jest, by dziecko mogło 
wrócić do rodziców biologicznych wtedy, kiedy ci już uporają się z problemami, 
które sprawiły, że sąd czasowo odebrał  im dzieci. Lub, jeśli dziecko straciło ro-
dziców, by trafi ło do adopcji. 

Co powiedzieliby tym, którzy zastanawiają się nad podjęciem podobnej decy-
zji? Rodzin zastępczych wciąż u nas brakuje.

Więcej czytaj na str. 3

Rodzina zastępcza to...

PIKNIK na Zielonym Skwerku

Piknik na Zielonym Skwerku, za starostwem, powoli staje się tradycją. W „okolicach” Dnia Matki i Dnia Dziecka zapra-
szamy dzieciaki i mamy czy opiekunki na chwile wytchnienia, czyli dobra zabawę dla małych, a relaks przy kawie dla 
dorosłych. Pierwszy tegoroczny termin nie wypalił - lało i grzmiało, drugi był bardziej sprzyjający. I zabawa udała się nad 
wyraz! Mimo skwaru. 12 czerwca na trawniku bawiło się ok. 70 dzieci, małych i nieco większych. Było malowanie buziek, 
bańki mydlane, tańce i dmuchańce, budowanie wielkiej wieży z klocków. Był też słodki poczęstunek i oczywiście napoje 
dla ochłody. Było świetnie! Za rok też będzie.
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Zwołana na 29 maja br ósma w tej 
kadencji sesja była najważniejsza dla 
dalszego funkcjonowania samorządu: 
radni mieli podjąć decyzję, czy udzie-
lają Zarządowi Powiatu absolutorium 
za jego działalność w ubiegłym roku i 
za wykonanie budżetu za 2018 r. 

Podobne uchwały podejmowane 
są co roku, ale ta sesja była wyjątko-
wa. Po raz pierwszy radnym zaprezen-
towano Raport o stanie Powiatu Strze-
leckiego za rok 2018. 

Taki obowiązek nałożyła na sa-
morządy Ustawa z 11 stycznia 2018 
r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
zwiększenia udziału obywateli w pro-
cesie wybierania, funkcjonowania i 
kontrolowania niektórych organów 
publicznych, która wprowadziła do 
samorządowych ustaw ustrojowych 
wiele nowych rozwiązań. Wskazano 
również termin przedłożenia radnym 
tego dokumentu – do 31 maja br.

Zanim doszło do obrad nad tym 
punktem, władze naszego samorządu 
powiatowego uhonorowały listami 
gratulacyjnymi tych mieszkańców, 
którzy w różnoraki sposób rozsławia-
ją nasz powiat, czy to działalnością 
zawodową czy społeczną, a przede 
wszystkim – zaangażowaniem w to, 
co robią. Pamiątkowe zdjęcia doku-
mentujące te uroczyste momenty pub-
likujemy obok.

Powrót do ustalonego porządku 
obrad zapoczątkował starosta Józef 
Swaczyna, który przedstawił radnym 
informację o pracy zarządu w okresie 
międzysesyjnym.

Następny punkt stanowiło pod-
jęcie uchwały w sprawie przyjęcia 
sprawozdania rocznego z wykonania 
planu finansowego za rok 2018 samo-
dzielnego publicznego zakładu opie-
ki zdrowotnej, dla którego organem 
założycielskim jest Powiat Strzelecki 
– Szpitala Powiatowego im. Prałata 
J. Glowatzkiego w Strzelcach Opol-
skich.    

Ten temat szeroko omawiany był 
wcześniej, podczas posiedzeń komi-
sji problemowych Rady Powiatu, a 
na sesji przewodniczący tych komi-
sji przedstawili ich opinie: wszystkie 
zaopiniowały projekt uchwały w tej 
sprawie pozytywnie. Podobnie zresztą 
zaopiniowały projekt uchwały w spra-
wie zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego Szpitala Powiatowego im. 
Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach 
Opolskich za rok 2018. Głosowanie na 
sesji było identyczne: radni obydwie 
uchwały przyjęli jednogłośnie.

Radni byli także jednomyślni przy 
głosowaniu nad kolejnym projektem 
uchwały -w sprawie przyjęcia roczne-
go sprawozdania za rok 2018 z działal-
ności rehabilitacyjnej i wykorzystania 
środków finansowych Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej w Zawadzkiem, zło-
żonego przez jednostkę prowadzącą 
Warsztat – Prowincję Zgromadzenia 
Braci Szkół Chrześcijańskich w Kop-
cu oraz oceny działalności Warsztatów 

Sesja Rady Powiatu

Absolutorium dla Zarządu - jednogłośnie

Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem w 
2018 r.

Pozytywnie radni ocenili też 
ubiegłoroczną działalność Powiato-
wego Centrum Kultury w Strzelcach 
Opolskich – zarówno pod względem 
merytorycznym, jak i finansowym. 
Po analizie materiałów i dyskusjach, 
wszystkie komisje problemowe Rady 
zaaprobowały tę działalność, wydały 
pozytywne opinie, a głosowanie na 
sesji było w zasadzie formalnością. 
Uchwały w sprawie przyjęcia sprawo-
zdania rocznego z wykonania planu fi-
nansowego za rok 2018 samorządowej 
instytucji kultury, dla którego Organi-
zatorem jest Powiat Strzelecki – Po-
wiatowego Centrum Kultury w Strzel-
cach Opolskich, jak i Sprawozdania 
z działalności Powiatowego Centrum 
Kultury w Strzelcach Opolskich w 
roku 2018 przegłosowano jednomyśl-
nie.

I nastąpił ten najważniejszy punkt 
- przedstawienie Raportu o Stanie Po-
wiatu za 2018 r. Dokument jest bardzo 
obszerny, liczy 105 stron. Obejmuje 
podsumowanie działalności Zarządu 
Powiatu w roku poprzednim, w szcze-
gólności strategii Powiatu Strzeleckie-
go, realizacji programów, zestawienia 
uchwał rady powiatu i budżetu obywa-
telskiego. Wskazane są w nim  zadania 
zrealizowane przez Powiat Strzelecki 
i jego jednostki organizacyjne, w tym 
inwestycje. Obok – pokazane są ini-
cjatywy. To wszystko pokazuje, jak 
w minionym roku zmieniała się nasza 
„mała ojczyzna”. Dokładniej: jak roz-
wijała się w każdej ze sfer działalności 
samorządu powiatowego: na drogach, 
w opiece społecznej i wsparciu dla 
osób niepełnosprawnych, w służbie 
zdrowia, w szkołach. Nie zabrakło też 
danych liczbowych, charakteryzują-
cych powiat strzelecki.

Przygotowany przez Sekretarz 
Powiatu Ewelinę Jelito Raport został 
przekazany wszystkim radnym jesz-
cze przed sesją, by mogli się z nim 
zapoznać we wszystkich szczegółach. 
Jego treść skrótowo na sesji radnym 
zaprezentował starosta Józef Swaczy-
na.

Po tym wystąpieniu radni przy-
stąpili do głosowania nad projektem 
uchwały w sprawie udzielenia Za-
rządowi Powiatu Strzeleckiego wo-
tum zaufania. Poprzedzone zostało 
to zaprezentowaniem opinii komisji 
problemowych przez ich przewodni-
czących: wszystkie były pozytywne, 
toteż uchwała Rady również była jed-
nogłośna.

Po głosowaniu radny Ryszard 
Pagacz wyraził podziękowania za pra-
cę włożoną w przygotowanie Raportu. 
Zaznaczył również, iż dokument po-
kazuje, jaki ogrom pracy i zaangażo-
wania Zarządu i pracowników został 
wykony w realizację wszystkich za-
dań Powiatu Strzeleckiego.

Kolejną jednomyślnie przyjętą 
uchwałą zatwierdzono sprawozdanie 

finansowe Powiatu Strzeleckiego, 
sporządzonego na dzień 31 grudnia 
2018 roku wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za rok 2018.

Punkt następny obrad to podjęcie 
uchwały w sprawie udzielenia abso-
lutorium Zarządowi Powiatu Strzele-
ckiego.  

Przewodniczący Rady Stefan 
Szłapa poinformował, że otrzymano 
pozytywną uchwałę Składu Orzeka-
jącego RIO w Opolu nt. pozytywnej 
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej 
w sprawie absolutorium 2018 r. Taki 
wniosek, poprzedzony analizami spra-
wozdania finansowego, sprawozdania 
z wykonania budżetu wraz z opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej to 
obowiązek Komisji Rewizyjnej. 

Po tych wyjaśnieniach Przewod-
niczącego S. Szłapy radni przyjęli 
uchwałę w sprawie udzielenia Zarzą-
dowi absolutorium jednogłośnie.

W imieniu Zarządu Powiatu staro-
sta J. Swaczyna złożył podziękowania 
za udzielone absolutorium. Podzię-
kował też Skarbnik Powiatu Jolancie 
Drochomireckiej i wszystkim pracow-
nikom działu finansowego, a także Po-
dziękowania zostały również skiero-
wane do szefów podległych jednostek 
i wszystkich pracowników.

Kolejne na tej sesji uchwały pod-
jęto jednogłośnie w sprawach: 
-  w sprawie zatwierdzenia skonsoli-

dowanego bilansu Powiatu Strze-
leckiego sporządzonego na dzień 
31 grudnia 2018 roku

-  zmiany wieloletniej prognozy fi-
nansowej Powiatu Strzeleckiego 
na lata 2019-2022.  

-  zmiany budżetu i zmian w budże-
cie Powiatu Strzeleckiego na rok 
2019

-  planu sieci publicznych szkół 
ponadpodstawowych oraz szkół 
specjalnych mających siedzibę na 
obszarze Powiatu Strzeleckiego 
od dnia 1 września 2019
Przy następnych radni nie byli 

już tak zgodni. Nowelizacja uchwały 
z dnia 19 grudnia 2018 roku w spra-
wie zatwierdzenia planu finansowego 
i inwestycyjnego na rok 2019  Szpitala 
Powiatowego im. Prałata J. Gromadz-
kiego w Strzelcach Opolskich przyjęta 
została przy jednym głosie wstrzymu-
jącym się. 

Jeden głos sprzeciwu był przy 
uchwale w sprawie przyjęcia „Apelu 
Sejmiku Wojewódzkiego w sprawie 
poparcia protestu Nauczycieli, a je-
den wstrzymujący się przy uchwale w 
sprawie przyjęcia „Rezolucji dotyczą-
cej uczczenia 100 rocznicy Powstań 
Śląskich”.

W punkcie Interpelacje radna 
Mariola Matuszek, po informacjach 
uzyskanych od radnej Gminy Ujazd, 
zgłosiła konieczność usunięcia lub 
przycięcia topoli, które zagrażają 
uszkodzeniem nowego budynku jed-
norodzinnego przy ul. Błotnickiej w 
Balcarzowicach

Gratulacje dla najaktywniejszych sołtysów: Ewy Ptok z Centawy, Andrzeja 
Grabca z Nogowczyc i Janiny Urbańczyk ze Spóroka

Gratulacje odbiera jeden z najlepszych producentów rolnych 
Hubert Murlowski z Raszowej 

Za udzielenie pomocy podczas wypadku w Rożniątowie specjalne podziękowa-
nia dla dh OSP Grodzisko Arkadiusza Feluksa odebrała w  jego imieniu mama

Gratulacje dla firmy NADIR 
- za utworzenie Domu Seniora Tiliam w Zawadzkiem

Gratulacje za nagrodzone medalami wina z Winnicy Rodzinnej 
odbiera Marcin Cwielong
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Państwo Katarzyna i Roman 
Chrapek od pięciu lat stanowią za-
wodową rodzinę zastępczą, a od ubie-
głego roku są pogotowiem rodzinnym. 
Zaczynali jednak od roli niezawodo-
wej rodziny zastępczej.

Dla nich rodzina zastępcza to po-
moc dzieciom. Ciężka praca. Wielka 
radość. Coś dobrego dla dzieci. Bez-
pieczeństwo. Miłość. Odpowiedzial-
ność. Przed sobą. Dziećmi. Swoimi i 
tymi, które są tu „na chwilę”. Przed 
urzędem. Sądem. Rodzicami natural-
nymi.

Nie mają wątpliwości, że podję-
cie tej decyzji było słuszne: jesteśmy 
potrzebni. W niektórych przypad-
kach ratujemy życie. Trafiają do nich 
podopieczni w różnym wieku: tygo-
dniowe noworodki, kilkumiesięczne 
niemowlęta, także dzieci w starszym 
wieku. Niektóre z nich nie mają biolo-
gicznych rodzin, cioć, ani wujków; w 
ich domu są tak długo, dopóki ktoś ich 
nie adoptuje. Lub wtedy, gdy sytuacja 
w ich rodzinnym domu poprawi się na 
tyle, by dziecko mogło tam wrócić. To 
przecież jest rodzina zastępcza. Z tego 
właśnie względu wiele posunięć musi 
być konsultowanych.  Z koordynato-
rem pieczy zastępczej, z dyrektorem 
PCPR, z rodzicami biologicznymi. 
Pani Katarzyna przyznaje, że jako 
mama - a ma też swoje dzieci – podję-
łaby czasem inne decyzje. 

Podkreśla jednak, że każde dzie-
cko to człowiek, który rozumie. Nawet 
trzymiesięczne niemowlę wie dosko-
nale, że mama to jest ta, która karmi. 
A jeśli dziecko jest starsze, trzeba mu 
pozwolić rozwinąć skrzydła, utrzy-
mywać kontakt – jeśli to możliwe – z 

rodzicami biologicznymi. Bo w ro-
dzinie zastępczej dzieci są po to, by 
miały gdzie „przeczekać” ten czas, po 
którym będą mogły wrócić do rodziny 
naturalnej. A kiedy już to się stanie – 
spotkania rodziny zastępczej z rodzi-
cami naturalnymi bywają różne. Cza-
sem rodzice biologiczni na jej widok 
przechodzą na drugą stronę ulicy, cza-
sem mijają ją udając, że się nie znają, 
a czasem wszyscy idą razem na lody.

Tym, którzy myślą o tym, czy nie 
zostać rodziną zastępczą, radziłaby, by 
decyzję głęboko przemyśleli. Nawet 
dwa razy, jeśli sami mają małe dzieci. 
Dzieci rywalizują między sobą. Tak 
dzieje się w każdej rodzinie, ale w za-
stępczej może bardziej. Za to bardzo 
ważne jest wsparcie dla takich decyzji. 
Wśród wszystkich członków rodziny i 
w jej otoczeniu.

Natomiast bardzo polecałaby 
przyjęcie funkcji rodziny zastępczej 
tym, którzy myślą o adopcji. Czeka-
ją na to wymarzone dzieciątko, a lata 
lecą. Czekają pięć, siedem lat. Sta-
rzeją się i wiadomo, że już maluszek 
do nich nie trafi, bo nie ten wiek ro-
dziców. A przecież zostając rodziną 
zastępczą można tak wiele zrobić dla 
dzieci! Przede wszystkim dać im mi-
łość. Każdy człowiek jej potrzebuje. 
Zwłaszcza mały.

Państwo Zuzanna i Bernard 
Sdzuj.

Rodzina zastępcza to… przygoda, 
a te przygody najlepsze, które się do-
brze kończą.

Czy warto? Oczywiście, że warto. 
W tym miesiącu mija osiemnaście lat 
od czasu, kiedy zdecydowanie

powiększyła się nasza rodzina, 
wtedy nie mieliśmy jeszcze doświad-
czenia.

Postępowaliśmy tak, jak nam ro-
zum dyktował, chociaż posiadaliśmy 
odpowiednie dokumenty po kilkumie-
sięcznym szkoleniu.

Pierwotnie chcieliśmy opiekować 
się jednym dzieckiem, które czeka na 
adopcję. Tymczasem czwórka przy-
jechała do naszego domu tuż po tym, 
jak sąd wydał postanowienie. Na roz-
prawie byłam sama. Miałam do domu 
przyjechać z chłopakami, ale oni mieli 
jeszcze dwie siostry i… Tak się zaczę-
ło. 

Tamte dzieci, dziś dorosłe, nie 
sprawiły nam większych problemów 
wychowawczych. Kontakt mamy do 
dziś, odwiedzamy się.

Dużo trudniej było potem, brako-
wało pomysłu jak postępować? Posta-
nowiłam podnieść swoje kwalifikacje, 
a i tak życie często weryfikowało to, 
czego się nauczyłam.

Obecnie pięcioro z siedmiorga na-
stolatków staje przed wyborem nowej 
szkoły, zawodu, towarzyszymy im w 
podążaniu ku dorosłości. Raz wycho-
dzi nam to lepiej, raz gorzej, przecież 
każdy młody chce być szybko autono-
miczny…

Chętnie korzystam z każdej pro-
pozycji warsztatów, szkoleń, grupy 
wsparcia, możliwości teraz są bardzo 
duże. Kandydaci na rodziny zastępcze 
w tej chwili mają możliwość stałej 
opieki psychologicznej oferowanej 
przez PCPR, ale przede wszystkim 
trzeba posiadać dobrą wolę, chęć 
mierzenia się z codziennością, która 
często jest wielobarwna. Każdy dzień 

niesie nowe wyzwanie. Przez to się nie 
nudzimy i nie mamy czasu na narze-
kanie.

Lubię swoją pracę, ale wolała-
bym, żeby każde dziecko, każdy mło-
dy człowiek mógł liczyć na opiekę i 
wsparcie biologicznego rodzica, bo to 
jest dla każdego nieocenione. 

Myślę, że niejeden pomyśli: też 
bym tak mógł, też bym tak chciał. 
Może to początek życiowej przygody? 

Podążajmy razem!

Państwo Jadwiga i Piotr Urbań-
czyk.

Są rodziną zastępczą od 5,5 roku. 
Rodzina zastępcza to dla nas nowa 

jakość życia. Opieka nad dziećmi 
zmotywowała nas do większej ak-
tywności w wielu aspektach  życia. 
Czujemy się młodsi i zdrowsi. Często 
znajomi i nieznajomi mówią nam, że 
nie wyglądamy na swój wiek.

Staliśmy się  bardziej otwarci na 
świat i pewni siebie. Dzięki tej decy-
zji nasz związek bardzo się wzmocnił, 
wspieramy się codziennie w wielu ży-
ciowych wyzwaniach. Czasem bywa-
my potwornie zmęczeni, ale szczęśli-
wi. Cieszymy się z sukcesów naszych 
podopiecznych dla których jesteśmy 
mamą i tatą w każdej chwili doby.

Decyzja o zostaniu rodziną za-
stępczą dojrzewała w nas około 2 lata. 
Najpierw, kiedy nasze dzieci zaczęły 
się usamodzielniać i opuszczać dom 
rodzinny chcieliśmy zostać rodziną 
zaprzyjaźnioną dla  jakiegoś dziecka 
lub rodzeństwa z Domu Dziecka. 
Jednak w rozmowie z panią dyrektor 
dowiedzieliśmy się, że taka pomoc 
nie zawsze przynosi dobre efekty i że 

opieka zastępcza jest zdecydowanie 
lepszą formą pomocy.

Przed pojęciem tej decyzji nie 
znaliśmy bliżej żadnej rodziny zastęp-
czej i nie mieliśmy kogo zapytać o 
szczegóły tej działalności.

W  lutym 2013 roku złożyliśmy 
wniosek w PCPR i po pół roku odbyło 
się szkolenie, a w tydzień po nim mie-
liśmy już pierwszego wychowanka w 
domu.

Szkolenie oceniamy bardzo do-
brze, poruszane były tam tematy z 
którymi zetknęliśmy się pierwszy 
raz , mimo że wychowaliśmy trójkę 
własnych dzieci. Przekonaliśmy się 
jednak, że żadne szkolenie nie jest w 
stanie w 100% przygotować nas do 
roli zastępczego rodzica.

Wielokrotnie byliśmy zaskakiwa-
ni zachowaniami naszych podopiecz-
nych, które wynikały z ich poprzed-
nich przeżyć i doświadczeń.

Często rozmawiamy z różnymi 
ludźmi na temat zostania rodziną za-
stępczą i zachęcamy do podjęcia tej 
śmiałej decyzji.

Jednak podkreślamy, że musi to 
być decyzja przemyślana i pełni za-
akceptowana przez wszystkich człon-
ków rodziny.

Sytuacja jest jeszcze bardziej 
skomplikowana gdy w domu są jesz-
cze własne dzieci na wychowaniu. 
Trzeba wtedy wiele mądrości i tak-
tu aby dobrze ułożyć relacje między 
dziećmi biologicznymi, a podopiecz-
nymi.

My również propagujemy rodzi-
cielstwo zastępcze przy każdej okazji.

Oprac. Marta Górka

Rodzina zastępcza to...
MIŁOŚĆ. WYZWANIE. CIĘŻKA PRACA. PRZYGODA

Czy należy mi się jakieś odszkodowanie za opóźniony lot – ponad 4 godziny, 
z winy przewoźnika?

Tak, pasażer ma prawo do odszkodowania za stracony czas, ale tylko wówczas, 
gdy samolot jest opóźniony z winy przewoźnika o co najmniej trzy godziny. O 
wysokości odszkodowania decyduje długość lotu. Może ono wynosić od 250 do 
600 euro w zależności od długości trasy. 

Przewoźnik ma również obowiązek opieki nad pasażerami
W przypadku opóźnienia lotu, już od 2 godzin przy krótszych lotach pasażerom 

przysługują:
a.  bezpłatne posiłki i napoje – proporcjonalnie do czasu oczekiwania, czy-

li im dłużej czekasz, tym więcej; to linie lotnicze powinny wyjść z taką 
propozycją do pasażerów, ale w praktyce zdarza się różnie, więc war-
to gromadzić rachunki, by później mieć podstawę do zwrotu kosztów; 
b. nocleg w hotelu – gdy to konieczne, a więc jeśli oczekujesz na swoje połą-
czenie co najmniej dobę. Tutaj wiele zależy od polityki linii lotniczych i tego, 
co są w stanie pasażerowi w danym momencie zaoferować. Niektóre oferują 
pasażerom nocleg na hotelu w pobliżu lub na terenie lotniska, czasem jednak 
trzeba zapłacić samemu i później domagać się rekompensaty; 

c.  transport na trasie lotnisko-hotel – gdy musisz tam nocować z powodu kom-
plikacji z połączeniem lotniczym,

d.  możliwość komunikowania się – przewoźnik powinien zapewnić m.in. dwa 
połączenia z wybranymi osobami, oczywiście bezkosztowo, e. informacji – 
masz prawo oczekiwać od linii lotniczych kompletu wiadomości o: rozwoju 
bieżącej sytuacji, przysługujących Ci prawach i stosownych procedurach.
Jeśli oczekiwanie na Twój lot przekroczy 5 godzin możesz zrezygnować z 

umowy z przewoźnikiem i domagać się zwrotu kosztów biletu, a także zapew-
nienia jak najszybszego powrotu, gdy dotarłeś/dotarłaś na miejsce zbyt późno, by 
zrealizować swoje plany.

Wysokość odszkodowania zależy przede wszystkim od długości lotu.

Rodzaj lotu Wysokość 
odszkodowania

Przykład 
trasy

Dla lotów krótszych o długości do 1 500 
kilometrów

250 euro Warszawa-
-Paryż

Dla lotów w obrębie Wspólnoty liczących 
powyżej 1 500 kilometrów oraz tych o dłu-
gości od 1 500 do 3 500 kilometrów

400 euro Warszawa-
-Madryt

Dla wszystkich pozostałych, nie uwzględ-
nionych powyżej lotów

600 euro Warszawa-
-Tokyo

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
odpowiada na pytania

Prawie trzy i pół tysiąca uczestni-
ków, sto dziewięćdziesiąt pięć drużyn 
ze wszystkich szkół gminy i powia-
tu strzeleckiego oraz miejscowości 
ościennych. Amplituda temperatury w 
przedziale od 9  do 25 stopni Celsju-
sza. Rekord frekwencji to 352 osoby, 
choć zwykle około dwustu. Raz pię-
ciominutowy deszcz.

To dane statystyczne zgromadzone 
na piętnasty już Rajd ,Strzelecka wios-
na” W tym roku odbył się on 1 czerw-
ca w annogórskim amfiteatrze . Była 
to impreza wyjątkowa, bo stanowiła 
część obchodów Dni Ziemi Strzele-
ckiej.

,,Strzelecka wiosna” to od piętna-
stu lat efekt współpracy strzeleckiego 
ogólniaka z PSP 4 i PTTK. Impreza 
zyskała przez te lata wielu sympaty-
ków wspierających jej organizatorów: 
strzelecki Urząd Miasta, Urząd Mar-
szałkowski, Górażdże, Informację Tu-
rystyczną w Opolu, Zespół Opolskich 
Parków Krajobrazowych.

W tym roku 14 drużyn walczyło w 
dwóch kategoriach o rajdowy puchar, 
zmagając się w konkurencjach takich 
jak: ,,Zgadnij, jakie to  miejsce?”, 
sprawnościowym, ekologiczno- przy-
rodniczym, plastycznym, piosenki 
turystycznej. Punkty można było rów-
nież zdobyć za jednolity strój, logo czy 
urodzinowy wierszyk. 

W rywalizacji byli aktywni i wie-
lokrotni uczestnicy Raju (reprezen-
tanci ZSO, PSP4 (dawne PG 1), PSP 
7 oraz Szkoły Podstawowej w Kotuli-
nie), jak i nowi lub dawno niewidziani, 
jak grupa ze Środowiskowego Domu 

15.  Rajd ,,Strzelecka wiosna” za nami!

Pomocy czy drużyna z 
CKZiU w Strzelcach).

Co wspominają 
uczestnicy? Rajdowe 
zwierzaki: kundelka, 
który zabłąkał się do 
amfiteatru, baranka, 
który był maskotką 
jednej z grup, jasz-
czurki zwinki, które 
lubią wygrzewać się 
na kamiennych schodach amfiteatru. 
W pamięci pozostały też oryginalne 
nagrody za pierwsze miejsce, na przy-
kład ananas, czy posiłki rajdowe- gro-
chówka i ulubiony przez wszystkich 
bigos, który w plenerze smakuje na-
prawdę wyjątkowo. 
 Organizatorzy mają z kolei w pamię-
ci ciekawe nazwy drużyn: Złodziei 
dętek, Kolorowe Jednorożce, Laski z 
Alaski, Spocone kasztany czy Paki-

stańskich przemytników pieprzu. Na 
długo zapisała się w pamięci grupa o 
jednoznacznej w przekazie nazwie: 
,,Tylko bigos”.

Urodzinowy Rajd za nami. Wy-
brzmiały życzenia gości, wybrzmiało 
,,Sto lat”. Pozostały zdjęcia, wspo-
mnienia i słowa: ,,Do zobaczenia za 
rok”.

Dorota Maćkula
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W środę 29 maja miało miejsce 
wręczenie certyfikatów językowych 
DSD II absolwentom szkół z progra-
mem DSD (Deutsches Sprachdiplom). 
W tym roku uroczystość odbyła się 
w jednym z liceów w Kędzierzynie-
-Koźlu. W gronie najlepszych jak co 
roku nie zabrakło również uczniów 
strzeleckiego Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Władysława Broniew-
skiego, z których aż 28 przystąpiło do 
egzaminu.

Dyplomy wręczyła zastępczyni 
konsula RFN Dorothee Bordure oraz 
koordynatorki programu w Polsce, de-
legatki centrali kształcenia za granicą 
– Susanne Lindeman i Nina Diehl. 
Osoby, które uzyskały najlepsze wy-

Dyplomy DSD II już rozdane!

niki na egzaminie, otrzymały dodatko-
we upominki.

W tym gronie znalazł się nasz ab-
solwent Artur Szafraniec.

Egzamin językowy DSD II orga-
nizowany jest w Polsce od ponad 20 
lat.

Nasze liceum może poszczycić się 
wysoką zdawalnością i bardzo dobry-
mi wynikami. Warto dodać, że zarów-
no przygotowanie, jak i sam egzamin 
są dla naszych uczniów bezpłatne. 
Certyfikat zaś ma ogromną wartość 
podczas ubiegania się o pracę czy stu-
dia w krajach niemieckojęzycznych.

Wszystkim serdecznie gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów!

Dominika Swaczyna-Piechaczek

W niedzielę 
2.06.2019 w para-
fii św. Wawrzyńca 
odbyło się uro-
czyste podsumo-
wanie konkursu 
plastycznego o 
naszych świętych 
patronach. Uro-
czystość ta zbie-
gła się z Dniem 
Dziecka, dlate-
go świętowanie 
było podwójne… 
można powiedzieć potrójne, gdyż był 
to także dzień wspomnienia konse-
kracji kościoła św. Wawrzyńca czyli 
kiermasz. Uczniowie naszej szkoły a 
dokładnie uczniowie klas: 1Teb, 2Tse 
oraz 3Tce przygotowali kiermaszowe 
muffinki, które były rozprowadzane 
przed kościołem, uzyskane pienią-
dze zostały przeznaczone na pomoc 
dzieciom na Ukrainie. Dla wszyst-
kich dzieci obecnych w kościele zo-
stały przygotowane kolorowe balony 

Podsumowanie Dekanalnego Konkursu Plastycznego

„Dobrze jest mieć przyjaciół 
w niebie – Mój Święty Patron”

– uśmiech obdarowanych dzieci wy-
nagrodził nam trud ich pompowania. 
Kilka dni wcześniej uczniowie klasy 
1Trl w kościele przygotowali piękną 
wystawę prac konkursowych wśród 
których znalazły się także prace na-
szych uczniów.  

W imieniu Księdza Proboszcza 
jak i własnym dziękuję wszystkim 
uczniom zaangażowanym w przygo-
towanie tej uroczystości.

Edyta Bem

Starosta Józef Swaczyna i wicestarosta Waldemar Gaida gratulują zakończenia inwestycji dyrektor Beacie Czempiel.

Od lewej; starosta Jóżef Swaczyna, wicestarosta Waldemar Gaida, wicemarszałek Roman Kolek, burmistrz Strzelec Opol-
skich Tadeusz Goc i dyrektor Beata Czempiel

6 czerwca radna Sejmiku Wojewódzkiego Edyta Gola przekazała 300 kocyków dla maluchów w ramach programu woje-
wódzkiego „Moja mama moc”.

Rodzić komfortowo
O kończących się inwestycjach w Szpitalu Powiatowym pisaliśmy w poprzednim numerze: za ponad 1,9 mln zł zmo-

dernizowana została pracownia Endoskopii, a za blisko 3,3  mln zł modernizacja Oddziału Położniczego i Noworodków. 
Uroczyste otwarcie odbyło się 7 czerwca br. Jak przystało na taką okazję - żaden z zaproszonych  gości nie zjawił się z 

pustymi rękami. Były kwiaty, ale też praktyczne prezenty dla oddziałów: tzw. rogale do karmienia, obrazy,  czek itp. Zaczęło 
się jednak od uroczystego przecięcia wstęgi i poświęcenia oddziałów.

Ordynator oddziału Noworodków
lek.med. Jarosław Bukowski

specjalista neonatologii i pediatrii

Ordynator oddziału Ginekologiczno-Położniczego
dr n. med. Hanna Motak – Pochrzęst
specjalista położnictwa i ginekologii
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Dnia 7 czerwca 2019 roku w 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelcach Opol-
skich odbył się event kończący zajęcia 
o tematyce historycznej prowadzone 
przez Pana Andrzeja Jadowskiego w 
ramach projektu pn.: „Wiem więcej 
– mogę więcej” realizowanego przez 
Powiat Strzelecki i współfi nansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej. 
Zaangażowane w nim osoby zapre-
zentowały przed zaproszonymi goś-
ćmi tj. dyrekcją szkoły, uczniami oraz 
przedstawicielami Starostwa Powiato-
wego w Strzelcach Opolskich efekty 
całorocznej pracy. 

Spotkanie poświęcone było tema-
tyce 2 wojny światowej. W nawiąza-
niu do zbliżającej się 80 rocznicy jej 
rozpoczęcia, w formie prezentacji 
i prelekcji przedstawiono biografi ę 
Adolfa Hitlera, podsumowano 2 woj-
nę światową pod kątem danych staty-
stycznych, przedstawiono dane doty-
czące bomby atomowej i jej użycia.

Dnia  7 czerwca 2019 
r. w CKZiU w Strzel-
cach Opolskich odbył 
się event podsumowu-
jący zajęcia z przedsię-
biorczości ,,Moja fi rma 
– moja przyszłość” rea-
lizowane w roku szkol-
nym 2018/19 w ramach 
projektu pn.: „Wiem 
więcej – mogę więcej” 
współfi nansowanego ze środków Unii 
Europejskiej. 

Zaproszeni goście mogli ocenić 
końcowe efekty zajęć, które w postaci 
biznesplanów swoich przyszłych fi rm 
zaprezentowali uczniowie.  

Inspiracją wielu pomysłów były 
spotkania z rzemieślnikami i artystami 
podczas wyjazdu na „Jarmark rzeczy 

ładnych” do Chorzowa (zorganizowa-
nego w ramach projektu). Tam przy-
szli przedsiębiorcy przekonali się, że 
pasje można zamienić w biznes.

Udział w projekcie uświadomił im 
również, że zawód którego się uczą w 
szkole  w przyszłości ułatwi im pro-
wadzenie własnych fi rm.  I co zna-
mienne –  swój sukces na rynku pracy 

W dniu 31 maja w Zespole Szkół 
Specjalnych w Zawadzkiem odbył się 
„Piknik z mamą i tatą”. Podczas pikni-
ku wspólnie świętowano dzień Matki i 
Ojca, spędzając rodzinnie czas, śmie-
jąc się i czytając razem wiersze. Ucz-
niowie zaprosili rodziców na uroczy-
stą premierę bajki „O kocie, co palił 
fajkę”, która powstała podczas reali-
zowanych w ramach Zadania 3 „Tera-
pia poprzez sztukę – Typ 4” projektu 
pn.: „Nauka dla nas w sam raz” zajęć 
„Muzyka, obraz, światło, dźwięk – 
zajęcia w studiu nagrań”, dzięki któ-
rym uczniowie niepełnosprawni mają 
możliwość w sposób kreatywny roz-
wijać swoją twórczą aktywność. W 
bieżącym roku szkolnym uczestnicy 
projektu mieli okazję m.in. zapoznać 
się ze sprzętem nagłaśniającym w stu-
diu nagrań, nagrywać głosy, wykony-
wać ćwiczenia muzyczno-dźwiękowe 
„Głośno-cicho, wolno-szybko”, roz-

wiązywać zagadki muzyczno-dźwię-
kowe, przygotowywać się do występu 
podczas prób. Przedstawiona podczas 
rodzinnego pikniku bajka podsumo-
wywała tegoroczną realizację za-
jęć. Zaangażowane dzieci włożyły 
w jej przygotowanie dużo wysiłku, 

Wiem więcej - mogę więcej

Na koniec dla wszystkich uczestników odbył się konkurs wiedzy historycznej 
ze słodkimi nagrodami. 

Andrzej Jadowski

Moja fi rma – moja przyszłość

większość z nich widzi w branży ga-
stronomicznej.

Prezentacje uświetniła degustacja 
pysznych przekąsek, naleśników i cia-
sta z truskawkami, wykonanych włas-
noręcznie przez uczestników projektu, 
co pozytywnie rokuje ich przyszłym 
gastronomicznym fi rmom.

R. Straszewska

Projekt pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz” współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowany przez Powiat Strzelecki 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Piknik z mamą i tatą

czerpiąc z tego jeszcze więcej frajdy. 
Całemu dniu towarzyszyła piękna sło-
neczna pogoda, a zaproszeni goście 
dodatkowo w przerwie między wystę-
pami mogli poczęstować się ciastem i 
kawą bądź ostudzić pragnienie zimną 
lemoniadą.

Nie ma lepszego sposobu na spę-
dzenie ostatnich wolnych dni majów-
ki niż wspólna integracja i rozwijanie 
umiejętności językowych, a wszystko 
w kontekście ochrony środowiska. 
Grupa ośmiorga uczniów z klas pierw-
szych strzeleckiego liceum miała oka-
zję wziąć udział w międzynarodowym 
projekcie ekologicznym z serii „Am-
basadorzy w gumowcach”, którego 
pierwsza część odbyła się w dniach 
5-11.05.2019r. w niemieckim mieście 
Soest. Razem z uczniami z lokalnego 
gimnazjum oraz młodzieżą z holen-
derskiego miasta Kampen braliśmy 
udział we wszystkich zorganizowa-

Ambasadorzy w gumowcach

nych zajęciach i z zainteresowaniem 
angażowaliśmy się w realizację zadań 
projektowych. W toku badań mieli-
śmy okazję dokonać biologicznej i 
chemicznej analizy lokalnych wód 
oraz dowiedzieliśmy się nieco zarów-
no o żyjących tam organizmach jak i o 
konieczności ich ochrony. Nie zabra-
kło także czasu na rozrywkę – zwie-
dziliśmy Soest oraz wybraliśmy się 
na wycieczkę do Dortmundu, gdzie 
między innymi odwiedziliśmy stadion 
jednego z najlepszych niemieckich 
klubów piłkarskich - Borussii Dort-
mund. Podczas panelu dyskusyjnego 
z niemieckimi przedstawicielami or-
ganizacji Fridays for Future mogliśmy 
podzielić się naszą opinią na temat 
zmian klimatu oraz zaproponować 
pomysły na rozwiązanie problemów 
związanych z ochroną środowiska. 
Kolejna część projektu odbędzie 
się we wrześniu w Polsce. Cieszy-
my się że mieliśmy okazję wziąć 
udział w takim wyjeździe. Z całą 
pewnością będzie to dla nas cenne 
doświadczenie i będziemy starać się 
przenieść aspekty dotyczące ochrony 
środowiska w nasze codzienne życie.
Środki na realizację projektu pozyska-
no z programu Erasmus +.

Magdalena Jendrosek
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O szkodliwości palenia powie-
dziano już wszystko i wiele razy, ale 
powtarzać wciąż należy. Temu służy 
Światowy Dzień bez Tytoniu, który 
rokrocznie obchodzony jest 31 maja.

Światowa Organizacja Zdro-
wia (WHO) stara się uświadamiać i 
ostrzegać przed zgubnymi skutkami 
palenia tytoniu. Na całym świecie 
po papierosy sięga regularnie ponad 
miliard osób, z czego ok. 200 mln to 
kobiety. Jeśli nie podjęte zostaną sku-
teczne działania zapobiegawcze, do 
roku 2030 tytoń może doprowadzić do 
zgonu ponad osiem milionów ludzi, z 
czego 2,5 miliona stanowić będą ko-
biety – ostrzega WHO.

Hasło przewodnie tegorocznej 
akcji ogłoszone przez Światową Or-
ganizację Zdrowia brzmi: „Tytoń i 
zdrowie płuc”.

Jego celem jest zwrócenie uwagi 
na rolę płuc w organizmie człowieka 
oraz podniesienie świadomości na te-
mat zdrowotnych skutków używania 
tytoniu i narażenia na dym tytoniowy, 
szczególnie w kontekście funkcjono-
wania układu oddechowego.

Tytoń a zagrożenia 
dla zdrowia płuc.

Rak płuc. Palenie tytoniu jest 
główną przyczyną raka płuc, odpowie-
dzialną za ponad dwie trzecie zgonów 
z powodu raka płuc na całym świecie. 
Ponadto narażenie na dym tytoniowy  
w domu lub w miejscu pracy zwiększa 
ryzyko raka płuc. Rzucenie palenia 
może zmniejszyć ryzyko zachorowa-
nia na raka płuc: po 10 latach od rzu-
cania palenia ryzyko raka płuc spada  
o około połowę.

Przewlekła choroba układu 
oddechowego. Palenie tytoniu jest 
główną przyczyną przewlekłej obtura-
cyjnej chorobie płuc (POChP), stanu, 
w którym gromadzenie się śluzu wy-
pełnionego ropą w płucach powoduje 
bolesny kaszel i bolesne trudności w 
oddychaniu. Ryzyko rozwoju POChP 
jest szczególnie wysokie wśród osób, 
które zaczynają palić w młodym wie-
ku, ponieważ dym tytoniowy znacznie 
spowalnia rozwój płuc. Tytoń zaostrza 
również astmę, która ogranicza aktyw-

 „Tytoń i zdrowie płuc”
 Światowy Dzień Bez Tytoniu 2019

ność i przyczy-
nia się do nie-
pełnosprawno-
ści. Wczesne 
zaprzestanie 
palenia jest 
n a j s k u t e c z -
niejszym spo-
sobem na spo-
wolnienie postępu POChP i poprawę 
objawów astmy.

Gruźlica. Gruźlica uszkadza 
płuca i zmniejsza czynność płuc, co 
dodatkowo pogarsza palenie tytoniu. 
Składniki chemiczne dymu tytoniowe-
go mogą wywoływać utajone infekcje 
gruźlicy, na które zaraża się około jed-
na czwarta wszystkich ludzi. Aktywna 
gruźlica, połączona ze szkodliwym 
wpływem palenia tytoniu na zdrowie 
płuc, znacznie zwiększa ryzyko nie-
pełnosprawności i śmierci z powodu 
niewydolności oddechowej.

Inhalowanie dymu tytoniowego. 
Niemowlęta narażone wewnątrzma-
cicznie na toksyny dymu tytoniowego, 
z powodu palenia przez matkę lub na-
rażenie matki na bierne palenie, często 
doświadczają słabszego wzrostu płuc i 
gorszego ich funkcjonowania. U ma-
łych dzieci narażonych na bierne pale-
nie zwiększa się  ryzyko wystąpienia i 
zaostrzenia astmy, zapalenia płuc i za-
palenia oskrzeli oraz częstych infekcji 
dolnych dróg oddechowych.

Zanieczyszczenie powietrza. 
Dym tytoniowy jest bardzo niebez-
pieczną formą zanieczyszczenia po-
wietrza w pomieszczeniach: zawiera 
ponad 7 000 chemikaliów, z których 
69 powoduje raka. Chociaż dym może 
być niewidoczny i bezwonny, może 
pozostawać w powietrzu przez pięć 
godzin, narażając na ryzyko raka płuc, 
przewlekłe choroby układu oddecho-
wego i zmniejszoną czynność płuc.

Najskuteczniejszym środkiem 
poprawy zdrowia płuc jest ograni-
czenie używania tytoniu i narażenia 
na dym tzw. biernych palaczy.

żródło: 
https://www.who.int/news-room/
events/detail/2019/05/31/default-
-calendar/world-no-tobacco-day

                                                                                                 
Patrycja Płoszaj

PSSE w Strzelcach Opolskich 

Czwarta sesja Gminnej Rady Se-
niorów w Strzelcach Opolskich 14 
maja poświęcona była głownie przed-
stawieniu tematu dotyczącego pozio-
mu usług opiekuńczo-medycznych i 
rehabilitacyjnych na terenie Gminy 
Strzelce Opolskie. 

Uczestniczyli w niej jako za-
proszeni goście, a wśród nich m.in.: 
Sylwia Mazur kierownik Referatu 
Polityki Społecznej z Departamentu 
Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego, Waldemar Gaida 
wicestarosta strzelecki, Antoni Ka-
recki z-ca przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Strzelcach Op., Beata 
Czempiel dyrektor Szpitala Powiato-
wego, Jolanta Osuch dyrektor DPS, 
wiceburmistrz Marii Feliniak. 

Prowadzący obrady przewodni-
czący GRS Jan Kowalczyk. Zaprezen-
tował dane liczbowe i udział osób w 
wieku senioralnym do ogólnej liczby 
mieszkańców. Podkreślił, iż z poda-
nych przez NFZ danych wynika, że 
liczba lekarzy specjalistów badających 
przypadłości osób seniorów jest zbyt 
mała. Rosnąca liczba starzejących się 
osób w porównaniu do urodzeń przy-
sporzy problemów, spowoduje wzrost 
kosztów ochrony zdrowia. W UE 
Polska ma najmniejszą liczbę lekarzy 
przypadającą na ogólną liczbę osób.                                                                                                                      
Sylwia Mazur z Urzędu Marszał-
kowskiego omówiła główne proble-

Z obrad Gminnej Rady Seniorów
my oraz wskaźniki przewidywane na 
najbliższe lata i ilość osób starszych, 
którzy będą korzystać z pomocy me-
dycznej. Dodała, że powiat strzele-
cki plasuje się na drugim miejscu w 
województwie pod względem ilości 
miejsc w domach pomocy społecznej 
(458), ale też obok kędzierzyńsko-
-kozielskiego nie ma zakładu opie-
kuńczo-leczniczego, brakuje też domu 
dziennego pobytu. Gmina Strzelce 
Opolskie natomiast wyróżnia się dużą 
liczbą miejsc w mieszkaniach chro-
nionych dla osób w podeszłym wie-
ku. Omówiła też działania w ramach 
RPO WO w zakresie infrastruktury 
dla seniorów oraz przedstawiła stwo-
rzoną mapę korzyści, którą można 
znaleźć w Internecie www.dlarodziny.
opolskie.pl, a także program Leki 75+ 
dotyczący bezpłatnych medykamen-
tów dla osób powyżej 75 roku życia.                                                                                                               
Dyrektor Beata Czempiel zaprezen-
towała działalność szpitala i poradni 
specjalistycznych, a wicestarosta Wal-
demar Gaida rozpoczął od informacji 
o zmianach na oddziałach szpitalnych, 
przypomniał, że 85 proc. pacjentów w 
roku stanowią mieszkańcy z Gminy 
Strzelce Opolskie. Zwrócił uwagę na 
niskie nakłady rządu na służbę zdro-
wia. Dopowiedział, że nie posiadamy 
ZOL-u, ale mamy wspaniale DPS-y. 
Przypomniał historię wodolecznictwa, 
które dawniej propagowano w Szy-

miszowie. Skutecznie są pozyskiwa-
ne środki europejskie, dzięki którym 
powiększa się oferta i poziom usług 
medycznych w szpitalu. Przypomniał 
również, że Powiat Strzelecki co roku 
organizuje program profilaktyczny 
pn. Biała Sobota. Dzięki niej seniorzy 
mogą uzyskać szybki dostęp do spe-
cjalistów. Natomiast powstały Zwią-
zek Jedź z Nami umożliwia seniorom 
dojazd do lekarza np. w Strzelcach 
Opolskich. Ważną rolę w dostępie do 
usług opiekuńczych i rehabilitacyj-
nych pełni jednostka Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie.                                             

Dyrektor DPS Jolanta Osuch. 
przedstawiła działania i pracę domów 
pomocy społecznej oraz opiekę nad 
osobami w starszym wieku. Radna Bar-
bara Prochownik-Malewska zauważy-
ła, że w Strzelcach brakuje placówki, 
która zajmowała by się kilkugodzinną, 
dzienną opieką nad osobami starszymi.                                                                              
Kierownik OPS Tadeusz Urbaniak, 
przedstawił pomoc w formie usług 
opiekuńczych dla wszystkich do-
stępnych w OPS oraz opłaty. Przy-
pomniał, ze klub Senior+ przy ul. 
Parafialnej jako placówka posiada 
pomieszczenia do zajęć rehabilitacyj-
no-ruchowych z wyposażeniem do-
stosowanym do wieku uczestników.                                                                             
Temat mieszkań chronionych dla osób 
w wieku senioralnym omówiła pani 
Maria Feliniak. 

Janusz Wnuk 
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Koło Powiatowe
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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
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tel. 77 4639840, 77 4639830

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

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

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

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

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
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e-mail: zsskadlub@wp.pl

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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W dniu 5 października 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (opublikowana w Dzienniku Ustaw 
z 2018 r. Pozycja 1716).

Na mocy tej ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 roku następuje przekształcenie pra-
wa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę 
liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi, garaża-
mi i innymi obiektami budowlanymi umożliwiającymi racjonalne korzystanie z bu-
dynków mieszkalnych. 

Z przekształceniem wiąże się obowiązek wnoszenia opłaty przekształceniowej 
płatnej przez 20 lat począwszy od 1 stycznia 2019 roku. Wysokość opłaty przekształ-
ceniowej równa jest wysokości opłaty rocznej, która obowiązywałaby w dniu 1 stycz-
nia 2019 roku za prawo użytkowania wieczystego gruntu. 

Opłata może podlegać waloryzacji raz na 3 lata przy zastosowaniu wskaźnika 
zmiany ceny nieruchomości ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego.

Podstawą wpisu w księdze wieczystej prawa własności gruntu jest zaświad-
czenie wydane przez Starostę, zawierające również informację o wysokości opłaty 
przekształceniowej należnej do zapłaty na rzecz właściciela gruntu, Skarbu Państwa. 
Zaświadczenie to stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia 
o opłatę.

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

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

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

przekształceniu
4)   30 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku 

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

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

przekształceniu.

INFORMACJA
dotycząca nowych zasad przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa 
z zabudową mieszkaniową, w prawo własności.

 

Jeśli nie są Państwo pewni, która apteka pełni w danym dniu dyżur 
– można upewnić się, dzwoniąc pod numer 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 664 480 500 

Dyżury pełnią:
1. Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie”, ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
2. Apteka „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 21, tel. 77/461-38-76
3. Apteka „Multifarm” Zdrowie i Uroda Sp. z o.o., ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
4. Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383 
5. Apteka „Gemini”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03
6. Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
7. Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56 
8. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
9. Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów  Śląskich 15, tel. 77/461-02-92

CZERWIEC 2019

DYŻURY  APTEK 
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2019 r.

11. „Słoneczna”
12. „Vita” 
13. „Dr. Max” 
14. „DOZ Apteka”
15. „LIBRA”
16. „Multifarm”
17. „Pro-Pharma”
18. „Gemini”
19. „Śląska”
20. „Słoneczna”

21. „Vita” 
22. „Dr. Max” 
23. „DOZ Apteka”
24. „LIBRA”
25. „Multifarm”
26. „Pro-Pharma”
27. „Gemini”
28. „Śląska”
29. „Słoneczna”
30. „Vita” 

1. „Śląska”
2. „Słoneczna”
3. „Vita” 
4. „Dr. Max” 
5. „DOZ Apteka”
6. „LIBRA”
7. „Multifarm”
8. „Pro-Pharma”
9. „Gemini”
10. „Śląska”

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego

Apteka Dr. Max mieszcząca się w Strzelcach Opolskich przy os. Piastów Śląskich 15 
zmieniła godziny pracy:

Poniedziałek – piątek: 8:00 – 18:00 Sobota: 8:00 – 14:00
Niedziela: nieczynna  (dyżur zgodnie z harmonogramem dyżurów)

Dyrektor
Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej

w Zawadzkiem, ul. Czarna 2

Ogłasza Nabór na stanowisko 

Głównego Księgowego
w wymiarze 0,5 etatu

w ZSS przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
Do konkursu może przystąpić osoba która spełnia wymagania określone w art.54 usta-

wy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./:
1. Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obro-

towi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu 
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
•	 ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia 

zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne stu-
dia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

•	 ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co 
najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

•	 jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
•	 posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg ra-

chunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego pro-
wadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

Wymagania niezbędne:
1. Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi 

do tej ustawy.
2. Znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budże-

towej.
3. Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku 

dochodowego od osób fizycznych.
4. Umiejętność sporządzania sprawozdawczości i analiz.
5. Umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko 

Windows, Excel, Progman, programy finansowo-księgowe, płacowe).
Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość najważniejszych przepisów związanych z funkcjonowaniem jednostek bu-

dżetowych
2. Pożądane jest doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżeto-

wej lub zakładu budżetowego.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego
1. Całość zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem  Zespołu Szkół Spe-

cjalnych przy DPS w Zawadzkiem w świetle obowiązujących przepisów prawno-księ-
gowych.

2. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
3. Przygotowanie planów finansowych jednostki.
4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
5. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z 

planem finansowym.
6. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących 

operacji gospodarczych i finansowych.
Informacje dodatkowe:
•	 Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana w biurze w wymiarze 1/2 etatu.
•	 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS 
w Zawadzkiem był niższy niż 6%.

•	 Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP oraz tab-
licy informacyjnej w szkole.

•	 Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i 
miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania 
formalne zostaną powiadomieni indywidualnie–telefonicznie.

Wymagane dokumenty:  
•	 Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 

celów rekrutacji.
•	 List motywacyjny oraz życiorys zawodowy (CV).
•	 Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, świadectwa pracy, 

oraz posiadane dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia.
•	 Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną , że posiada pełną 

zdolność do czynności prawnych, nie był karany sądownie, nie toczy się przeciwko 
niemu postępowanie karne oraz, że korzysta z pełni praw publicznych.

Termin składania dokumentów: 
Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko Głównego Księgo-

wego Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem” należy 
składać osobiście w sekretariacie szkoły,  przesłać drogą pocztową lub e -mail na adres : 
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 47-120 Zawadzkie, ul. Czarna 2 lub zsszawadzkie@
interia.pl w terminie do 05.07.2019 r.(decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły, data 
stempla pocztowego). 

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te, które wpłyną do sekreta-
riatu szkoły po dniu 05.07.2019 r. nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktów w sprawie oferty pracy:  Anna Bujmiła – dyrektor Szkoły.
Nr tel. do kontaktu: 774620049,  510190089,  605671306.
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Z ogromną 
przyjemnością 
informujemy 
dziś Państwa 
o tym, że gro-
no Jubilatów 

- mieszkańców powiatu strzeleckie-
go - którzy w ostatnim czasie obcho-
dzili swoje okrągłe urodziny, znów 
się powiększyło! W dniach tych 
wyjątkowych rocznic wszystkich 
Jubilatów odwiedzili przedstawi-
ciele władz Powiatu Strzeleckiego z 
listem gratulacyjnym, upominkiem 
urodzinowym i najlepszymi życze-
niami.

Pani Anna Danisz, mieszkająca 
w Kolonowskiem, 90 rocznicę uro-
dzin obchodziła 31 maja br, a w dniu 
Jubileuszu odwiedziła ją Sekretarz 
Powiatu Ewelina Jelito.

Pani Małgorzata Szendzielorz, 
mieszkająca w Sieroniowicach,  90. 
urodziny świętowała 10 czerwca. 
Jubilatkę odwiedził w tym dniu Ja-
nusz Żyłka członek Zarządu Powia-
tu.  

Pani Małgorzata dochowała się 
16 wnuków, 29 prawnuków i 4 pra-
prawnuków. Taka rodzina to radość!

Ad multos annos!

Do wszystkich urodzinowych 
życzeń z okazji „okrągłych” 
urodzin dołączamy również 

swoje: wielu jeszcze lat 
w jak najlepszym zdrowiu, 
pełnych słońca i radości. 

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 

Przynieście misie do Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich 

do dnia 15 czerwca. Żeby mogły 19-20 czerwca 
wyruszyć w podróż po naszym powiecie.

Zatrzymaj się na chwilę 
– co miś ma do przekazania Tobie?

Zareaguj!
Przemówmy wspólny, głosem, 

powiedzmy głośno 
„Nie bij mnie – Kochaj mnie!”

Co to za akcja?

Chcemy pokazać, że warto 
jest podejść do małej, 

bezbronnej osoby, żeby 
sprawdzić, co się dzieje. 

Reagować na 
krzywdę dziecka.

Historia Misia!

Pani Anna Danisz 90 rocznicę urodzin obchodziła 31 maja br,

Pani Małgorzata Szendzielorz 90. urodziny świętowała 10 czerwca. 


