
Wydział Komunikacji i Transportu na stanowiskach związanych z rejestracją pojazdów oraz kasa
będzie czynny w sobotę 14 grudnia w godzinach 9:00 - 13:00

Dzień Pracownika Socjalnego
obchodzony 21 listopada to święto wszystkich związanych zawodowo 

z działalnością na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi.  

Z tej okazji wszystkim pracownikom związanym z szeroko 
pojętą pomocą społeczną składamy wyrazy uznania 

i serdecznego podziękowania za zaangażowanie, odpowiedzialność 
i sumienne wykonywanie nie tylko obowiązków zawodowych, 

ale i często zadań wykraczających poza ten zakres.
Życzymy Wam satysfakcji zawodowej i osobistej 

oraz pomyślnej realizacji wszystkich planów, 
a przede wszystkim - docenienia Waszej pracy przez tych, 

których wspieracie i przez całe społeczeństwo.

Rada Powiatu Strzeleckiego
Zarząd Powiatu Strzeleckiego

Ponad 3,8 mln 
dla naszego szpitala!
- dla mam i maluszków

Więcej czytaj na str. 4

Pracownik socjalny to ja...
Pracownik socjalny. Kim jest? W zasadzie wiemy to wszyscy: pracuje 

w ośrodkach pomocy społecznej (miejskich lub gminnych). Nie wszyscy 
wiemy, że także w domach pomocy społecznej, w powiatowych centrach 
pomocy rodzinie, w centrach integracji społecznej, placówkach służby 
zdrowia, organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach zajmujących 
się wsparciem jednostek lub całych rodzin w trudnych sytuacjach życio-
wych, w których nie są one w stanie poradzić sobie samodzielnie. To za-
wód wymagający bardzo wysokich kwalifi kacji. Zarówno pod względem 
wykształcenia, cech charakteru, umiejętności postępowania z ludźmi w 
najtrudniejszych momentach, jak i pewnego poczucia misji. Ale nie ma 
to przełożenia na płace: pracownik socjalny dziś zarabia średnio 2600 zł 
brutto. Ani na prestiż zawodu w społeczeństwie. Ani na docenianie ich 
pracy przez otoczenie. Nie tylko tych, którzy z ich pomocy korzystają, 
ale ogółu. 

Oto jedna z sytuacji z „naszego” podwórka. Do dwóch rozmawiających męż-
czyzn podchodzi jeden z pracowników socjalnych. Podaje rękę temu, który miesz-
ka w Barce, bo zna go dobrze. Drugiego zna również, i choć to znacznie dalsza 
znajomość, nie przeszkadza przecież w przywitaniu. Ten nie odwzajemnia uścisku 
dłoni. Patrzy tylko zdziwiony, że po przywitaniu „z takim” chce jemu rękę podać. 
Bo przecież on rozmawiać z nim może, ale podać rękę tuż po nim to już trochę za 
dużo. Nawiasem mówiąc: ta dalsza znajomość z tą chwilą się skończyła.

dok. na str. 5
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Klienci Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich  

w dniu 19 grudnia 2019 r. będą obsługiwani do godz. 15.00

W ramach obchodów Narodowe-
go Święta Niepodległości 15 listopada 
br. na terenie Powiatowego Centrum 
Kultury w Strzelcach Opolskich od-
była się uroczysta odprawa w której 
uczestniczyli funkcjonariusze obu 
miejscowych zakładów karnych i od-
działu zewnętrznego w Kędzierzynie 
Koźlu . Podczas tej uroczystości  wrę-
czono wyróżnionym funkcjonariu-
szom awanse i odznaczenia resortowe.

W  ceremonii z okazji 101 roczni-
cy odzyskania niepodległości z udzia-
łem Dyrektora Okręgowego Służby 
Więziennej w Opolu płk. Leszka 
Czereby uczestniczyli awansowani i 
odznaczeni funkcjonariusze oraz kie-
rownictwo Zakładów Karnych nr 1 i 2 
w Strzelcach Opolskich oraz Oddziału 
Zewnętrznego w Kędzierzynie Koźlu. 
Swoją obecnością uroczystość uświet-
nili także: Starosta Powiatowy Józef 
Swaczyna, Zastępca Burmistrza Mia-
sta i Gminy Strzelce Opolskie Józef 
Kampa, Dyrektor CKZiU Halina Kaj-
stura, Dyrektor PPO Jadwiga Kwiat-
kowska, ks. kapelan Józef Krawiec 
oraz przedstawiciele zaprzyjaźnio-
nych służb mundurowych z Strzelec 
Opolskich i Kędzierzyna Koźla.  Ca-
łość uroczystości obserwowali rów-
nież uczniowie klasy mundurowej z 
CKZiU w Strzelcach Opolskich.

Podczas uroczystej odprawy 
uświetniającej obchody Narodowe-
go Święta Niepodległości awanse na 

wyższe stopnie służbowe otrzymało 
67 funkcjonariuszy Służby Więziennej 
w korpusie podoficerów, 12 oficerów 
i 16 chorążych. Minister sprawiedli-
wości przyznał również  funkcjonariu-
szom  8 odznak „Za zasługi w pracy 
penitencjarnej” ( 1 złotą, 3 srebrne i 4 
brązowe)

Złotą odznakę  „Za zasługi w pra-
cy penitencjarnej” podczas piątkowej 
uroczystości odebrała major Jolanta 
Bieszczad z Zakładu Karnego nr 1 w 
Strzelcach Opolskich.

W 101 rocznicę odzyskania  nie-
podległości 4 funkcjonariuszy obu 
strzeleckich jednostek penitencjar-
nych, zostało wyróżnionych przez 
Dyrektora Generalnego Służby Wię-
ziennej okolicznościową odznaką 
„100-lecia polskiego więziennictwa”.

W Zakładach Karnych nr 1 i 2 w 
Strzelcach Opolskich oraz Oddziale 
Zewnętrznym w Kędzierzynie Koź-
lu  służbę pełni  502 funkcjonariuszy 
i 18  pracowników cywilnych. To 
funkcjonariusze działów ochrony, wy-
chowawcy, psycholodzy i terapeuci, 
kwatermistrze, pracownicy admini-
stracji, prawnicy, informatycy, lekarze 
i pielęgniarki. Większość z nich pra-
cuje w bezpośrednim kontakcie z osa-
dzonymi, których w obu strzeleckich  
jednostkach może być łącznie prawie 
dwa tysiące. ( pojemność wszystkich 
strzeleckich jednostek wynosi 1783 
osób).

tekst i zdjęcie: 
mjr Jarosław Timoszuk  

i sierż. sztab. Tomasz Fijałkowski

W dniu 14.11.2019 odbyło się 
uroczyste ślubowanie uczniów klas 1 
mundurowych. Ślubowanie złożyło 
108 kadetów z klasy wojskowej, poli-
cyjnej, penitencjarnej i strażackiej.

Na uroczystości obecni byli: sta-
rosta strzelecki - pan Józef Swaczyna, 
naczelnik Wydziału Edukacji - pani 
Ewa Pinkawa, przedstawiciele służb 
mundurowych oraz rodzice.

Wyróżnienia i awanse 
w służbie penitencjarnej

108 kadetów 
złożyło ślubowanie

12 listopada 1989 roku w Krzy-
żowej odbyła się polsko-niemiecka 
Msza Pojednania. Uczestniczył w niej 
premier Tadeusz Mazowiecki i kan-
clerz Helmut Kohl.

12 listopada br. w Krzyżowej Sta-
rosta Strzelecki Józef Swaczyna wziął 
udział w uroczystościach z okazji 
30-lecia Mszy Pojednania. Msza św. 
została odprawiona przez Arcybisku-
pa Alfonsa Nossola. Natomiast po 
południu odbyła się międzynarodowa 
konferencja pt. „30 lat polsko-niemie-
ckiego pojednania. Samorządowy wy-
miar porozumienia”, podczas której 
Starosta Swaczyna zabrał głos w dys-
kusji na temat stosunków partnerskich 
pomiędzy samorządami oraz roli języ-
ka niemieckiego w życiu społeczno-
-gospodarczym.

Spotkanie w Krzyżowej

Na zdjęciu od lewej: Octavian Ursu - Burmistrz Görlitz, prof. Bernhard Vogel 
- były premier, Honorowy Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera oraz 
Starosta Strzelecki Józef Swaczyna.

13 listopada Starosta Józef Swa-
czyna oraz Wicestarosta Waldemar 
Gaida podpisali porozumienie z Ko-
mendantem Powiatowym Policji w 
Strzelcach Opolskich podinsp. Arka-
diuszem Chętnickim. Przedmiotem 
porozumienia jest wsparcie naszej Po-
wiatowej Komendy Policji w zakresie 
doposażenia reprezentacji pocztu 
sztandarowego.

Wsparcie 
dla naszej 

policji

Wyjatkowo tłumnie w tym roku świętowalismy rocznicę odzyskania nie-
podległości. W uroczystościach brali udział nie tylko przedstawiciele władz sa-
morządowych, służb mundurowych, delegacje szkół, instytucji i organizacji, ale 
całe rodziny. Umiemy cieszyć się tym świętem!

101 lat Niepodległości
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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

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

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

PRACOWNIK SOCJALNY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe kierunkowe,
SPECJALISTA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie, - biegła znajomość Excela,
DS. KALKULACJI KOSZTÓW  -  znajomość j. ang. w stopniu komunikatywnym
INŻYNIER SPRZEDAŻY ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie średnie zawodowe,
  -  znajomość języka angielskiego lub języka 
   niemieckiego, min. C1
ASYSTENT HANDLOWY ZAWADZKIE -  wykształcenie wyższe,
  -  znajomość j. ang. w stopniu bardzo dobrym
REDAKTOR/ REDAKTORKA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe,
  -  znajomość programów graficznych
OBSŁUGA KLIENTA NA ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
STACJI PALIW  -  umiejętność obsługi komputera
SPRZĄTACZKA – SPRZĄTACZ/ ZAWADZKIE 
PRACOWNIK GOSPODARCZY/ 
ASENIZATOR
(praca dla osób z orzeczonym 
stopniem o niepełnosprawności)
KASJER - SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE
(praca dla osób z orzeczonym 
stopniem o niepełnosprawności)
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe 
– DZIAŁ ŁAZIENKI 
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
DZIAŁ BUDOWLANY  -  umiejętność obsługi komputera,
KELNERKA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
KUCHARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
KUCHARZ LEŚNICA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  książeczka do celów san.- epidemiologicznych
HYDRAULIK WG ZLECEŃ -  min. 1 rok doświadczenia zawodowego
ELEKTRYK WG ZLECEŃ -  min. 1 rok doświadczenia zawodowego
ELEKTRYK W UTRZYMANIU ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe, 
RUCHU  -  uprawnienia elektryczne SEP G1 – E (eksploatacja)
OPERATOR MASZYN  ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
I URZĄDZEŃ DO PRZYUCZENIA
PIELĘGNIARKA LEŚNICA -  wykształcenie kierunkowe
POŁOŻNA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie kierunkowe,
ANKIETER POWIAT STRZELECKI -  wykształcenie średnie,
  -  2 lata doświadczenia zawodowego,
  -  prawo jazdy kat. B, - samochód
PRACOWNIK BUDOWLANY WG ZLECEŃ
PRACOWNIK WG ZLECEŃ -  prawo jazdy kat. B 
OGÓLNOBUDOWLANY
OPERATOR ŻURAWIA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
SAMOJEZDENEGO  -  uprawnienia operatora 
OPERATOR ŻURAWIA ZAWADZKIE -  wykształcenie podstawowe 
KOLEJOWEGO
OPERATOR ŁADOWARKI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia operatora
MECHANIK UTRZYMANIA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe mechaniczne
RUCHU
PRACOWNIK  KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI  -  uprawnienia  do obsługi wózków jezdniowych
OPERATOR WÓZKA  KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
WIDŁOWEGO  -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
TOKARZ DZIEWKOWICE
ŚLUSARZ - MECHANIK ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
LISTONOSZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B.
MECHANIK/ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe,
ELEKTROMECHANIK
POMOCNIK WULKANIZATORA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
MECHANIK SAMOCHODÓW STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe 
CIĘŻAROWYCH/ MASZYN 
BUDOWLANYCH
MECHANIK SAMOCHODOWY ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
MECHANIK SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  5 letnie doświadczenie zawodowe 
LAKIERNIK  SUCHA
KIEROWCA C+E TRANSPORT KRAJOWY -  prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy
  -  kwalifikacje do przewozu rzeczy
KIEROWCA/ KONDUKTOR STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  prawo jazdy kat. D,
  -  świadectwo kwalifikacji na przewóz osób,
PRACOWNIK PRODUKCJI/  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
KIEROWCA  -  mile widziane prawo jazdy kat. C
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B,
  -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
OPERATOR CNC ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  znajomość rysunku  technicznego
PAKOWACZ STRZELCE OPOLSKIE
STRAŻNIK – PRACOWNIK IZBICKO -  niekaralność
OCHRONY 
(praca dla osób z orzeczonym 
stopniem o niepełnosprawności)

Zbliża się okres 
zimowego spadku 
popytu na pracę. Czy 
w strzeleckim urzę-
dzie pracy ta sezono-
wa okoliczność jest 
już dostrzegana?

Na koniec paź-
dziernika liczba bezro-
botnych zarejestrowa-
nych w PUP wyniosła 
1191 osób. Po spadku 
bezrobocia w okresie 
wiosennym, od kilku 
miesięcy utrzymuje się ono na prawie 
jednakowym poziomie. Od kwietnia 
br. stopa bezrobocia wynosi 4,8 proc. 
Porównując obecną liczbę bezrobot-
nych do roku poprzedniego, można 
stwierdzić, że sytuacja się pogarsza, 
gdyż nastąpił wzrost liczby bezrobot-
nych o kilkadziesiąt osób.

Co jest przyczyną tego wzrostu?
Nadal istnieje duże zapotrzebo-

wanie na pracowników, ale nie znaczy 
to, że pracodawcy zatrudnią każdego. 
Liczą się kwalifikacje, chęć do pracy 
oraz przebieg dotychczasowej pracy 
zawodowej. Służby zatrudnienia w 
większych firmach z pewną rezerwą 
patrzą na kandydata do pracy, który 
zmienia pracę co parę miesięcy. Oba-
wiają się, że po kilku miesiącach, gdy 
pracownik zostanie przeszkolony, 
uzyska określony poziom wydajności, 
ten porzuci pracę dla kolejnej firmy. 
W ostatnich latach byliśmy świad-
kami dużych migracji pracowników 
pomiędzy firmami. Nowo powstałe 
firmy, aby pozyskać pracowników, 
zmuszone były oferować coś więcej 
niż konkurencja. Obecnie obserwuje 
się w tych zakładach już większą sta-
bilizację zatrudnienia. Duży wpływ 
na strzelecki rynek pracy ma również 
zatrudnienie cudzoziemców. W okre-
sie 10 miesięcy br. PUP zarejestrował 
prawie 1700 oświadczeń o zamiarze 
powierzenia pracy obcokrajowcom, tj. 
więcej o 100 niż w całym 2018 roku. 
Nawet jeżeli tylko 60 proc. z nich pod-
jęło pracę na naszym terenie, to wraz 
z obcokrajowcami, którzy wykonują 
pracę na podstawie zezwoleń jest to 
dużo - ponad 1000 miejsc pracy.

W urzędzie zarejestrowanych 
jest blisko 1200 osób, jednocześnie 
pracodawcy poszukują pracowni-
ków. Czy urząd nie potrafi zaktywi-
zować tej grupy osób?

Fakt, że liczba bezrobotnych 
utrzymuje się na prawie niezmiennym 
poziomie, nie oznacza, że urząd tych 
ludzi tylko zarejestrował i wypłaca im 
zasiłki. Ta grupa jest zmienna. Tylko 
13 proc. posiada prawo do zasiłku. 
Notabene, to osoby, które utraciły 
pracę i zarejestrowały się w urzędzie, 
należą do tych najaktywniejszych i 
bardzo szybko podejmują zatrudnie-
nie. W okresie jednego miesiąca PUP 
dysponuje około 240 ofertami pracy. 
Przeciętnie około 130 osób podejmuje 
zatrudnienie. Oznacza to, że zmien-
ność w rejestrach osób bezrobotnych 
nie jest wcale taka mała. Natomiast 
prawdą jest, że część naszych bezro-
botnych „zasiedziała się” w urzędzie. 
Pomijam osoby, które istotnie nie 
mają możliwości lub potrzeby pod-
jęcia zatrudnienia. Są to kobiety w 
ciąży, opiekujące się małymi dziećmi 

lub osobami bliskimi, 
starszymi lub niepeł-
nosprawnymi. Osoby 
te oczekują od urzędu 
jedynie ubezpieczenia 
zdrowotnego. W re-
jestrach PUP są rów-
nież osoby, które nie 
chcą pracować. Tym 
do niedawna pomaga-
ły przepisy ustawy o 
promocji zatrudnienia. 
Do czerwca br. urzędy 
pracy miały obowią-

zek profilowania osób rejestrujących 
się w urzędzie. Jeżeli osoba bezrobot-
na uzyskała w czasie tego postępowa-
nia tzw. III profil, oznacza, że została 
określona jako oddalona od rynku pra-
cy i nie mogła podlegać aktywizacji 
zawodowej. Obecnie te przepisy już 
nie obowiązują i możemy te osoby 
kierować do pracy. Z nimi pośrednicy 
pracy i doradcy zawodowi realizują 
żmudny proces aktywizacji. Powrót 
na rynek pracy osób, które czasem od 
kilku lat nie pracowały jest niezwykle 
trudny. One wypracowały i utrwala-
ły w swojej świadomości i otoczeniu 
swój standard życia. Pracodawcy rów-
nież z dużą rezerwą patrzą na osoby, 
które mają długą przerwę w zatrudnie-
niu.

Obecnie, przy ogromnym po-
pycie na pracowników, dużo słyszy 
się w mediach o możliwościach i ko-
nieczności zatrudniania seniorów. 
Czy strzelecki urząd pracy prowa-
dzi również takie działania?

Istotnie w mediach jest to bardzo 
popularny temat. Osobiście uważam, 
że w grupie osób 60+ jest bardzo duży 
potencjał. Jednakże realia rynku pracy 
nie są już takie jednoznaczne. Prze-
prowadziliśmy ostatnio telefoniczną 
ankietę wśród kilkudziesięciu praco-
dawców. Zapytaliśmy o możliwość 
zatrudnienia osób 60+. Przeważający 
odsetek pracodawców nie widzi po-
trzeby i możliwości zatrudnienia osób 
w takim wieku. Część pracodawców 
zatrudnia własnych emerytów, czyli 
osoby sprawdzone, które kontynuują 
pracę po przejściu na emeryturę. Jesz-
cze inna grupa pracodawców odpo-
wiedziała pozytywnie, ale postawiła 
dosyć wysokie wymagania, np. za-
trudnia inżyniera o określonych kwa-
lifikacjach, brukarzy czy robotników 
budowlanych. Nie oznacza to jednak, 
że urząd zrezygnuje z seniorów jako 
grupy potencjalnych pracowników. 
Prowadzimy dwukierunkowe dzia-
łania w tej kwestii. W czasie wizyt i 
rozmów z pracodawcami będziemy 
starali się ich przekonać do wykorzy-
stania potencjału zawodowego senio-
rów. Za nimi przemawiają: doświad-
czenie, kwalifikacje i cecha bardzo 
ważna - chęć do pracy. Drugi kierunek 
to wsparcie osób 60+. Osoby te zapra-
szamy do urzędu (pokój nr 4 lub 7), 
tam mogą zostawić swoje CV; w razie 
potrzeby służymy pomocą w napisa-
niu CV. Z każdą z zainteresowanych 
osób doradca przeprowadzi rozmowę 
odnośnie oczekiwań zawodowych i 
możliwości podjęcia zatrudnienia. 
W przypadku dużego zainteresowa-
nia seniorów tą usługą jej dostępność 
zostanie zwiększona. Najważniejsze, 
aby udało się nam przekonać praco-
dawców do zatrudnienia seniorów.

Praca dla seniora?!
O aktualnej sytuacji na naszym rynku pracy 

mówi Norbert Jaskóła, 
dyrektor strzeleckiego Powiatowego Urzędu Pracy
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19 listopada uro-
czyście otwarta została 
w Strzelcach Opol-
skich ul. Miodowa. 
Inwestycja oczekiwa-
na przez mieszkańców 
zrealizowana została 
w ramach zadania 
pn.: „Budowa dróg 
łączących ul. Ligo-
nia i Szpitalną wraz z 
uzbrojeniem terenów 
przeznaczonych pod 
budownictwo miesz-
kaniowe na terenie 
tzw. zieleni miejskiej 
w Strzelcach Opol-
skich”. Jej całkowity 
koszt wyniósł ponad 
5,6 mln zł, a dofinansowanie ze środ-
ków Funduszu Dróg Samorządowych 
- nieco ponad 2 mln zł.

Nowa ulica ma 1140 m długości, 
wzdłuż niej powstał chodnik o dł. ok. 
825 m i szer. 2 m oraz 400-metrowa 
ścieżka pieszo-rowerowa  o szer. 3 m. 

W ramach inwestycji powstała nie 
tylko zupełnie nowa ulica, przebudo-
wano też ulicę Ligonia.

Już po raz drugi w strzeleckim 
liceum 5 listopada miała miejsce 
nietypowa lekcja historii i języka 
angielskiego. Z okazji tzw. „Bonfi-
re Night”, hucznie obchodzonej w 
Wielkiej Brytanii, nasi uczniowie 
pod opieką Katarzyny Maciaszczyk-
-Paprotny postanowili zorganizować 
happening związany z tym świętem. 
W czasie długiej przerwy można było 
wziąć udział w konkursie wiedzy o 
„Bonfire Night”- znanej także jako 
„Guy Fawkes’ Day”. Każdy chętny 
losował krótkie zadanie lub zagadkę 
w języku angielskim, związaną z hi-
storią wydarzenia mającego miejsce 
w Londynie 5 listopada 1605 r. Pyta-
nia oraz nagrody, dokładnie tak jak w 
ubiegłym roku, rozdawane były przez 
naszych sobowtórów Guya Fawkesa, 
czyli Maję Krzysztofowicz, Wiktorię 

Zadanie zrealizowane zostało 
przez Gminę Strzelce Opolskie, ale 
w uroczystym odbiorze inwestycji 
tak ważnej dla wszystkich mieszkań-
ców uczestniczył również wicestaro-
sta Waldemar Gaida, który przekazał 
burmistrzowi Tadeuszowi Gocowi list 
gratulacyjny.

Bliżej angielskich tradycji

Filę oraz Jakuba Kaczorowskiego – z 
wielką fantazją przebranych w stroje z 
tamtej epoki. W organizację włączyli 
się również Aneta Dworaczek, Jolanta 
Czak, Anna Wąsik i Martyna Wilczyń-
ska. Było mnóstwo zabawy, co nie-

wątpliwie jest  najlepszym sposobem 
na naukę. W tym roku Guy Fawkes 
również pojawił się w naszej szkole na 
wyraźną prośbę uczniów. Czas poka-
że, czy za rok zjawi się ponownie…

Katarzyna Maciaszczyk-Paprotny

To projekt stanowiący kontynua-
cję projektu o tej samej nazwie, który 
realizowany był w naszym Szpitalu 
Powiatowym od stycznia 2017.

Ten obecny, na którego dofinanso-
wanie ze środków unijnych umowa z 
Marszałkiem Województwa Opolskie-
go podpisana została 19 listopada w 
Opolu, rozpocznie się w grudniu tego 
roku i trwać będzie dwa lata – do grud-
nia 2021. 

O szczegóły zapytałam dyrektor 
Szpitala Powiatowego im. Prałata J. 
Glowatzkiego Beatę Czempiel.

- Działania wpisane w projekt, 
którego celem jest poprawa jakości 
opieki nad kobietą w ciąży, porodu i 
okresie połogu oraz ochrony zdrowia 
dziecka do tej pory dał świetne rezul-
taty. Ruszył jak maszyna parowa: roz-
pędzał się i teraz mknie. Doskonale się 
złożyło, że dzięki nowemu dofinanso-
waniu będziemy mogli to wszystko 
kontynuować. Podsumujmy więc, co 
udało się osiągnąć. Na początek tro-
chę statystyki: co miesiąc z poradni 
laktacyjnej korzysta ok. 40 osób, z 
poradnictwa (dietetyka, neurologope-
dia, psycholog) – ok. 60 na miesiąc, z 
porad dotyczących rehabilitacji rucho-
wej – ok. 60 osób na miesiąc. Z na-
szej pomocy w ramach tego projektu 
skorzystało dotychczas ok. 2 tysiące 
kobiet i tysiąc malców.

- Mogę dane statystyczne przyta-
czać jeszcze jakiś czas, ale to nic nie 
mówi ludziom – śmieje się dyrektor B. 
Czempiel. – Ważniejsze jest opisanie 
tych działań. Podobnie jak wcześniej 
– projektem objęte są kobiety i dzieci 
na terenie dwóch powiatów: strzele-
ckiego i kędzierzyńsko-kozielskiego. 
Teraz jednak do realizacji projektu 
przystąpiliśmy nie w ramach subre-
gionu, ale sami, a naszym partnerem 
została Spółka Specjalistyka 24 Kar-
diologia. Wróćmy do opisu naszych 
działań: mamy świetnie działającą, o 
czym wspomniałam, poradnię lakta-
cyjną. Panie mogą skorzystać z niej 
na miejscu, w szpitalu, ale w razie 
potrzeby, możemy jechać do domu. 
To bardzo ważne. I lekarz i położne 
mają certyfikat doradcy laktacyjnego. 
Dzięki nim panie wyciągane bywają z 
różnych opresji. Mamy świetną szkołę 

„ W trosce o zdrowie matki i dziecka 2”

rodzenia, na bardzo wysokim pozio-
mie. I zajęcia prowadzi w niej nie tyl-
ko lekarz i położna, ale i psycholog i 
fizjoterapeuta. 

Mamy świetną diagnostykę na 
oddziale. Oprócz opieki lekarzy, pie-
legniarek i położnych, zapewniamy 
instruktaż dietetyka, fizjoterapeuty, 
psychologa czy nerurologopedy lub 
gastroeneterologa - bez tego programu 
nie molibyśmy prowadzić tak szero-
kiej działalności.

Kontynuowane bedą badania pre-
natalne - u wszystkich kobiet dwukrot 
w trakcie ciąży, nie tylko w przy-
padku ciąży zagrożnej i nie tylko w 
przypadku, gdy kobieta przekroczyła 
35 rok życia, do czego ogranicza się 
kontrakt z NFZ. To była nisza, którą 
wyeliminowaliśy dzięki projektowi 
(konieczne było zakupienie specjalne-
go oprogramowania do aparatu USG).
Zainteresowanie tymi badaniami jest 
ogromne: wykonuje się ich u nas ok 
50-60 co miesiąc. Z tego 2-3 osoby 
kierowane są do dalszej specjalistycz-
nej diagnostyki.

W tym nowej części projektu pla-
nowana jest pogłębiona diagnostyka 
rozowju dziecka (wg metod Brazelto-
na, Prechtla), czego nie było w pierw-

szej części projektu. Przewidujemy też 
niwelowanie nieprawidłowości w roz-
woju dzieci do lat dwóch z udziałem 
psychologa, fizjoterapety, neurologo-
pedy, enterogastrologa. To wszystko 
się wiąze, a my - chcemy mamom i 
ioch dzieciom zapewnić jak najlepszą 
opiekę. Z problemami mozna sobie 
poradzić, trzeba tylko wiedzieć jak, 
a do tego cenne są wskazówki spe-
cjalistów. Nawet wtedy, gdy dziecko 
bedzie wymagało rehabilitacji rucho-
wej - informacje o tym poóda „za dzie-
ckiem” do pediatry.

Trzeba podkreślic jeszcze jedną 
istotną rzecz: panie, które w ciąży są 
po raz pierwszy, są bardzo aktywne w 
dbałości o swoje i dziecka zdoriwe. 
Te, które rodzą już nie pierwszy raz, 
właściwie wszystko już wiedzą, jak 
im się wydaje, i ich aktywnośc spada. 
A my ją przywracamy! Stąd równiez 
opieka psychologów.

Czy to wszystko zdaje ezgazmin? 
Tak, potwierdzają to ankiety ewalua-
cyjne. 

Warto na koniec podkreślić, że 
nasz  szpital był jedyną powiatowa 
placówką, która podpisała umowę o 
dofinansowanie kontynuacji projektu 
ze środków unijnych.

Marta Górka

Ponad 3,8 mln dla naszego szpitala
- dla mam i maluszków

W ramach projektu założono, że z różnych form wsparcia skorzy-
sta 2200 kobiet oraz 800 dzieci do lat dwóch.  

Planowana wartość projektu to 4.047.263,66 zł w tym dofinanso-
wanie z EFS 3.440.174,11 zł, a Budżet Państwa 384.490,04 zł. Wkład 
własny 222.599,51 zł

Nowa ulica
w Strzelcach Opolskich
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Inna sytuacja. Jeden z podopiecz-
nych wymaga specjalistycznej pomo-
cy psychologa co najmniej, ale lepiej 
psychiatry. „Sp….aj mi stąd” słyszy 
na sugestię jej zasięgnięcia.

Oto kolejna. Pracownik socjalny 
wchodzi do mieszkania rodziny żyją-
cej z różnych zasiłków. Namawia, by 
dorośli jej członkowie zaczęli szukać 
pracy. I słyszy, że „to się nie opłaca”. 
Jak ów pracownik socjalny przemyśli 
wszystko i podliczy, to okazuje się, że 
faktycznie – zasiłki przewyższają jego 
pensję.

Tuż przed Dniem Pracownika So-
cjalnego, przypadającego 21 listopa-
da, zadałam kilka pytań pracownikom 
z jednostek Powiatu Strzeleckiego, 
którzy na co dzień zajmują się pracą 
z osobami wymagającymi wsparcia. 
To będzie święto ich wszystkich, nie 
tylko tych, którzy w papierach mają 
zapisane „pracownik socjalny”. 

Moimi rozmówczyniami były pa-
nie. Nic dziwnego – to zawód bardzo 
sfeminizowany. Nie tylko w naszym 
powiecie, ale w całym kraju. Może 
dlatego siła głosu tej grupy zawodo-
wej jest tak mało słyszalna. Owszem, 
pracownicy socjalni protestują od 
czerwca 2018 r. W sierpniu 2018 orga-
nizacje związkowe powołały Ogólno-
polski Komitet Strajkowy. W listopa-
dzie zorganizowały „Czarny Tydzień 
w Pomocy Społecznej”, 25 stycznia 
tego roku akcję „Pomoc Społeczna się 
Wykrwawia” – w ponad 150 miejsco-
wościach w Polsce pracownicy socjal-
ni oddawali krew lub brali urlop na żą-
danie. Tylko w 150 miejscowościach. 
Na jesień OKS planował ogólnopolski 
strajk. Ale przecież nie wyjdą palić 
opon.

Co zadecydowało o wyborze 
takiego zawodu? – to pierwsze z 
pytań, które zadałam dwóm pracow-
nicom Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Strzelcach Opolskich:  
koordynatorowi rodzinnej pieczy za-
stępczej (AJ) i  referentowi ds. osób 
niepełnosprawnych (AN) - obie nie 
zgodziły się na podanie nazwisk oraz 
Jolancie Siwiec - pracownikowi so-
cjalnemu w DPS w Strzelcach Opol-
skich. 

Wszystkie trzy za to na owo 
pierwsze pytanie odpowiedziały jed-
noznacznie i zgodnie: chęć pracy z 
ludźmi i pomocy osobom, które zna-
lazły się w trudnej sytuacji życiowej. 

A mogło być inaczej. Pani Jolanta 
Siwiec (JS) nie myślała o takim zawo-
dzie: w liceum wybrała profil matema-
tyczno-informatyczny, ale kierunek 
studiów już całkiem inny - pedagogikę 
opiekuńczą i pracy socjalnej. Pani AN 
pracę nauczyciela w szkole podstawo-
wej zamieniła na PCPR. Tylko pani AJ 
od samego początku, czyli wczesnej 
młodości, myślała o tym, czym zaj-
muje się dzisiaj.

Gdy myślę „pracownik socjalny 
to ja”, myślę przede wszystkim o…

AN i AJ: Myślimy o niesieniu 
pomocy, wsparciu osób starszych,  
niepełnosprawnych, potrzebujących, 
zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym.

JS: Myślę o tym, by przy koniecz-
nej empatii być rozważną w działaniu, 
by uniknąć ludzkiej manipulacji. My-
ślę też o tym, że ustawodawca narzucił 
nam – i ciągle to robi – tyle papierko-
wej roboty, że mamy mniej czasu na 
kontakt z podopiecznymi. 

Pracownik socjalny to ja...

Najtrudniejsze chwile w zawo-
dzie wiążą się z…

JS: Niezrozumieniem, złośliwoś-
cią, niesprawiedliwą oceną naszych 
działań. 

AJ: Z bezradnością wobec niektó-
rych sytuacji, gdy nie jestem w stanie 
pomóc i rozwiązać pewnych proble-
mów.

AN: Z odmową przyznania po-
mocy z powodu braku środków finan-
sowych lub z braku spełnienia przez 
wnioskodawców warunków uczestni-
ctwa w programie lub niespełnieniem 
ich oczekiwań w stosunku do form i 
metod pomocy możliwych do realiza-
cji w myśl obowiązujących przepisów.

AJ i AN: Z presją czasu w wyko-
nywaniu zadań.

Co w pracy przynosi satysfak-
cję?

JS: Słowa „Ale było fajnie”, np. 
po jakimś wyjściu grupy czy po wy-
ciecze, albo proste „dziękuję”. Wyko-
nujemy swoje obowiązki służbowe, 
ale te zwroty oznaczają, że ktoś jest 
rzeczywiście zadowolony i wdzięczny 
za to, jak je wykonujemy. Wzruszyły 
mnie też słowa pewnej mieszkanki 
DPS, której pomogliśmy uporządko-
wać wszystkie sprawy po przepro-
wadzce do nas w taki sposób, w jaki 
postępowała całe „poprzednie” życie, 
łącznie z posegregowaniem rachun-
ków za prąd, gaz itp. Podziękowała 
nam tak: „teraz mogę sobie umrzeć”. 

AJ: Gdy podopieczni (rodzina lub 
osoba) korzysta z moich wskazówek i 
sugestii, ale przede wszystkim sytua-
cje, gdy poradzili sobie z problemami.

AN: Radość beneficjentów i ich 
wdzięczność, wypowiedziane miłe 
słowo oraz uśmiech. Świadomość, że 
poprawia się ich jakość życia.

Czy płace pracowników socjal-
nych są adekwatne do trudu i co-
dziennej odpowiedzialności?

AN i AJ: Absolutnie nie - wyna-
grodzenie nie jest adekwatne do za-
dań oraz odpowiedzialności, która na 
nas spoczywa. Niesiemy pomoc nie-
jednokrotnie zapominając o  swoich 
potrzebach. Od osób pracujących w 
tym zawodzie wymaga się posiadania 
wysokich kompetencji i kwalifikacji, a 
wynagrodzenie większości pracowni-
ków nie przekracza 2 tys. zł. Najlep-
szym dowodem tego jest fakt, że kon-
kursy na wolne stanowisko w PCPR 
muszą być ogłaszane minimum dwa 
razy, gdyż brak chętnych.

JS: Na pewno nie. Każdy, kto su-
miennie wykonuj swoje obowiązki, 
oczekuje godziwej płacy. Nie możemy 
przecież liczyć na nagrody w niebie.

Moje rozmówczynie przyznawały 
też, że wybierając ten zawód wiedzia-
ły wprawdzie, że nie zarobią wiele, ale 
nie spodziewały się, że będą dzięko-
wać za to, że… mają dobrych mężów. 
Bez ich pomocy nie dałyby rady fi-
nansowo. Nie spodziewały się też, że 
ich zawód będzie tak niedoceniany. 
Ludzie nie wiedzą, ile wysiłku trzeba 
włożyć w naszą pracę – mówiły. – Ile 
trzeba mieć rozeznania i empatii. Ile 
hartu ducha, gdy przyjdzie zmierzyć 
się z agresją, czasem nie tylko słow-
ną. Ile opanowania, by zachować zim-
ną krew w sytuacjach konfliktowych. 
Mimo wszystko – nie chciałyby być 
nikim innym.

Marta Górka

dok. ze str. 1

Otrzymałem telefoniczną 
ofertę bezpłatnego przete-

stowania noclegu w jakimś rzekomo 
nowym hotelu? Mam iść na jakieś 
spotkanie by odebrać swój voucher. 
Czy ta oferta jest godna zaufania? 

Niestety prawdopodobnie nie jest 
to oferta godna zaufania. Kilku kon-
sumentów informowało mnie już jako 
Rzecznika Konsumentów  o takich tele-
fonach. Gdy udali się po odbiór rzeko-
mo bezpłatnych noclegów okazało się, 
ze muszą wziąć udział w pokazie i byli 
namawiani do zakupu różnych drogich 
produktów. Dodatkowo, by otrzymać 
voucher na bezpłatne noclegi, mieli 
zapłacić 1000 zł za inne świadczenia 
w hotelu – posiłki, masaże etc. Zatem 
namawiam do ostrożności, gdyż nie 
każda oferta jest godna zaufania. Jed-
nocześnie, gdy ktoś dał się namówić na 
jakiś produkt na pokazie poza lokalem 
przedsiębiorstwa, pamiętajmy, że za-
wsze mamy prawo odstąpić od takiej 
umowy do 14 dni. W razie problemów 
służę pomocą.

Czy to prawda, że dzwoniąc 
do mnie z zaproszeniem na 

jakiś pokaz, ankieter musi uzyskać 
wcześniej moją zgodę na taki telefon? 
Słyszałam, że jakaś firma otrzymała 
karę UOKIK, za takie telefony bez 
zgody konsumentów. Gdy ostatnio 
odebrałam telefon z zaproszeniem 
na pokaz i spytałam, skąd mają moje 
dane i czy mają moją zgodę na taki 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
odpowiada na pytania

telefon, ankieterka rozłączyła się.
Tak, to prawda. Zgodnie Art. 172. 1. 

Prawa telekomunikacyjnego Zakazane 
jest używanie telekomunikacyjnych 
urządzeń końcowych   i automatycznych 
systemów wywołujących dla celów 
marketingu bezpośredniego, chyba 
że abonent lub użytkownik końcowy 
uprzednio wyraził na to zgodę. Zgoda 
nie powinna być domniemana lub doro-
zumiana z oświadczenia o innej treści.
•	 Telemarketer, który dzwoni z za-

proszeniem na pokaz lub bezpłatne 
badania, ma obowiązek poinfor-
mować o tym, że odbędzie się tam 
sprzedaż.

•	 Konsument musi wcześniej na taki 
kontakt wyrazić zgodę.

•	 UUKiK nałożył karę na firmę tele-
marketingową Arstele.
Firma Arstele dzwoniła do kon-

sumentów i zapraszała na badania w 
ramach „Akademii Zdrowia”, organi-
zowane przez spółkę VGET POLSKA. 
Firma Arstele nie miała jednak ich 
wcześniejszej zgody konsumentów na 
telemarketing.

Z ustaleń UOKiK wynika, że te-
lemarketerzy nie informowali o tym, 
że podczas spotkania odbędzie się 
sprzedaż, a także nie mieli zgody kon-
sumentów na przekazanie informacji 
marketingowych.

Prezes urzędu uznał, że firma 
Arstele naruszyła zbiorowe interesy 
konsumentów i nałożył na nią karę w 

wysokości prawie 70 tys. zł (69 967 zł) 
a także nakazał zaniechania kwestiono-
wanej praktyki.

Każdy przedsiębiorca, który dzwo-
ni do konsumenta w celach marketingu 
bezpośredniego, powinien mieć na to 
jego wyraźną, wcześniejszą zgodę. 
Wynika to z art. 172 Prawa telekomu-
nikacyjnego. Nie można o nią pytać na 
początku rozmowy.

Sprzedawca odmówił mi przy-
jęcia reklamacji z tytułu rę-

kojmi. Czy miał do tego prawo? 
Twierdzi, że mam skorzystać z 
gwarancji. 

Niestety, bardzo często dzwonią 
lub przychodzą do mnie konsumenci 
z takim pytaniem. Takie działania są 
sprzeczne z obowiązującymi prze-
pisami. Sprzedawca ma obowiązek 
przyjęcia reklamacji  z tytułu rękojmi, 
jeżeli konsument chce skorzystać z tego 
trybu reklamacyjnego. Rękojmia jest 
ustawowo uregulowanym sposobem 
dochodzenia roszczeń. Zazwyczaj sko-
rzystanie z rękojmi jest korzystniejsze 
niż skorzystanie z gwarancji, ponieważ 
z tytułu rękojmi możemy w pierwszej 
kolejności żądać wymiany lub naprawy 
towaru, a z tytułu gwarancji gwarant 
najczęściej deklaruje jedynie naprawę. 
Za drugim razem z tytułu rękojmi mo-
żemy żądać zwrotu gotówki, co rzadko 
widnieje w warunkach gwarancji. 

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Juz kiedyś pisaliśmy  w współpra-
cy DPS z Zakładem Karnym nr 1 w 
Strzelcach Opolskich. Ona nadal trwa 
i odbywa się na dwóch płaszczyznach. 

Pierwszą z nich jest pomoc osa-
dzonych w pracach porządkowych, 
remontowych na rzecz DPS. W każ-
dym z Domów pracują skazani i dzię-
ki temu udało się przeprowadzić wiele 
prac porządkowych i remontowych, 
pomagają w utrzymaniu czystości w 
Domach. Wolne chwile osadzeni po-
święcają podopiecznym, prowadząc z 
nimi rozmowy czy grając w gry plan-
szowe.

Drugą płaszczyzną współpracy 
z ZK nr 1 jest udział skazanych we 
wspólnych wyjściach z osobami nie-
pełnosprawnymi, podczas których sta-
ją się ich opiekunami. 

Dzięki takim inicjatywom, udało 
się w 2019 roku zorganizować wiele 
spacerów, a dodatkową pomocą słu-
żyła - w miarę możliwości - młodzież 
szkolna. 

Z racji położenia strzeleckiego 
DPS-u,  spacery odbywają się na tere-
nie stawów Rybaczówka lub w Parku 
Miejskim. W październiku udało się 
zorganizować wyjście na cmentarz, 
aby umożliwić odwiedziny grobów 
naszych zmarłych mieszkańców oraz 
urządzić wspólną wycieczkę na Górę 
św. Anny. Ta dla naszych mieszkań-
ców, bez pomocy skazanych byłaby 
niemożliwa. Podczas takiego wyj-
ścia każdy  z osadzonych dostaje pod 
opiekę jedną osobę niepełnosprawną, 
poruszającą się na wózku inwalidz-
kim, z czego wywiązuje się bardzo 
sumiennie. Jednorazowo w spacerze 
bierze udział 12-15 mieszkańców na 
wózkach. 

Dzięki tej współpracy mieszkań-
cy strzeleckiego Domu mogli wziąć 

Dobrych praktyk w DPS ciąg dalszy 

udział w I Strzeleckiej Senioriadzie, 
która odbyła się we wrześniu br. na 
Rybaczówce i na Placu Żeromskiego. 
Na otwarciu imprezy nasz Dom repre-
zentowało aż 17 osób na wózkach in-
walidzkich, wspólnie ze swoimi opie-
kunami - właśnie wolontariuszami z 
zakładu karnego. 

W niedzielę 17 listopada projekt 
wspólnych spacerów, wsparli także 
podopieczni Stowarzyszenia Pomocy 
Wzajemnej Barka. Dzięki ogromne-
mu zaangażowaniu wszystkich wo-
lontariuszy mieszkańcy strzeleckiego 
Domu uczestni-
czyli w uroczystej 
mszy św. z okazji 
Światowego Dnia 
Ubogich. Pomię-
dzy nimi a miesz-
kańcami DPS, 
narodziła się duża 
sympatia.

 Spacery 
przynoszą ogrom-
ne korzyści obu 
stronom. Nasi 
podopieczni mają 
okazję poznać zie-

mię strzelecką, nawiązać pozytywną 
relację ze swoim opiekunem i sko-
rzystać ze świeżego powietrza. Nato-
miast skazani uczą się cierpliwości i 
nabywają umiejętność słuchania oraz 
właściwego reagowania na potrzeby 
drugiego człowieka. 

Mieszkańcy strzeleckiego Domu 
Pomocy Społecznej tegoroczne lato i 
jesień będą długo wspominać. Składa-
ją również wszystkim wolontariuszom 
serdeczne podziękowanie za udział w 
projekcie.

Jolanta Siwiec
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Nadzór budowlany, w obecnej for-
mie instytucjonalnej, istnieje już od 
20 lat. Z okazji obchodzonego Jubi-
leuszu Opolska Okręgowa Izba Inży-
nierów Budownictwa w Opolu nadała 
medal dla Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w Strzelcach 
Opolskich w kategorii „Instytucja” na 
podstawie uchwały Okręgowej Rady 
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa w Opolu nr 16/
VII/R/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Wraz z 1 stycznia 1999 r. została 
przeprowadzona szeroka reforma ad-
ministracji publicznej, m.in. w sekto-
rze nadzoru budowlanego, w wyniku 
której utworzono jednostkę instytucjo-
nalną jaką jest nadzór budowalny w 
obecnym kształcie. Taka konstrukcja 
wynikała w głównej mierze z reakty-
wowania samorządowego charakteru 
powiatów. 

We wcześniejszym stanie praw-
nym zadania obecnego nadzoru bu-
dowlanego wraz z wydawaniem 
pozwoleń na budowę wykonywały rzą- 
dowe jednostki organizacyjne (urzędy 
rejonowe, wojewodowie)

Reforma z 1999 r. dokona-
ła podziału ww. zadań na admini-
stracyjno-architektoniczne oraz in- 
spekcyjno-kontrolne. Zadania admi-
nistracyjno-architektoniczne zostały 
przydzielone kompetencyjnie Staro-
ście, natomiast do zadań inspekcyjno-
-kontrolnych utworzono w ramach 
administracji rządowej nadzór budo-
walny, poprzez powołanie Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowanego, 
Wojewódzkich Inspektoratów Nadzo-
ru Budowlanego oraz Powiatowych 
Inspektoratów Nadzoru Budowlane-
go.

Głównym celem odrębnej instytu-
cji nadzoru budowlanego było zapo-
bieganie negatywnym zjawiskom w 
budownictwie, a więc działania pre-
wencyjne oraz zwiększenie świado-

20 lat Nadzoru Budowlanego

mości prawno-budowlanej zarówno w 
trakcie procesu inwestycyjno-budow-
lanego, jak i po zakończeniu budowy.

Dwudziestoletnie istnienie nad-
zoru budowlanego w obecnej formie 
instytucjonalnej wskazuje na realiza-
cję postawionych przed nim celów. 
Instytucja ta pozwala na przywrócenie 
porządku prawnego w procesie bu-
dowlanym oraz po jego zakończeniu. 
Ponadto zadania nadzoru budowlane-
go pozwalają na skuteczne działania 
w zakresie likwidacji skutków awarii 
oraz katastrof budowlanych.

Wraz z 1 stycznia 1999 r. została 
przeprowadzona szeroka reforma ad-

ministracji publicznej, m.in. w sekto-
rze nadzoru budowlanego, w wyniku 
której utworzono jednostkę instytucjo-
nalną jaką jest nadzór budowalny w 
obecnym kształcie. Taka konstrukcja 
wynikała w głównej mierze z reakty-
wowania samorządowego charakteru 
powiatów.

We wcześniejszym stanie praw-
nym zadania obecnego nadzoru bu-
dowlanego wraz z wydawaniem 

pozwoleń na budowę wykonywały 
rządowe jednostki organizacyjne 
(urzędy rejonowe, wojewodowie). 
Reforma z 1999 r. dokonała podziału 
ww. zadań na administracyjno-archi-
tektoniczne oraz inspekcyjno-kon-
trolne. Zadania administracyjno-ar-
chitektoniczne zostały przydzielone 
kompetencyjnie Staroście, natomiast 
do zadań inspekcyjno-kontrolnych 
utworzono w ramach administracji 
rządowej nadzór budowalny, poprzez 
powołanie Głównego Inspektora Nad-
zoru Budowanego, Wojewódzkich 
Inspektoratów Nadzoru Budowlane-
go oraz Powiatowych Inspektoratów 
Nadzoru Budowlanego.

Głównym celem odrębnej instytu-
cji nadzoru budowlanego było zapo-
bieganie negatywnym zjawiskom w 
budownictwie, a więc działania pre-
wencyjne oraz zwiększenie świado-
mości prawno-budowlanej zarówno w 
trakcie procesu inwestycyjno-budow-
lanego, jak i po zakończeniu budowy.

Dwudziestoletnie istnienie nad-
zoru budowlanego w obecnej formie 
instytucjonalnej wskazuje na realiza-
cję postawionych przed nim celów. 
Instytucja ta pozwala na przywrócenie 
porządku prawnego w procesie bu-
dowlanym oraz po jego zakończeniu. 
Ponadto zadania nadzoru budowlane-
go pozwalają na skuteczne działania 
w zakresie likwidacji skutków awarii 
oraz katastrof budowlanych. 

Co roku w Pokrzywnej odbywa się 
narada szkoleniowa administracji ar-
chitektoniczno - budowlanej, nadzoru 
budowlanego i Opolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa z wo-
jewództwa opolskiego. 

W tym roku zorganizowana była 
w dniach 25 do 27 września.

W wydarzeniu wzięło udział oko-
ło 120 osób z Urzędu Wojewódzkie-
go, Starostw Powiatowych, Urzędów 

Gmin, Wojewódzkiego i Powiatowych 
Inspektoratów Nadzoru Budowlanego 
oraz Opolskiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa, m.in. Wojewo-
da Opolski Pan Adrian Czubak, Głów-
ny Inspektor Nadzoru Budowlanego 
Pan Norbert Książek wraz z zastępcą 
Panem Pawłem Kubickim oraz Dy-
rektorem Departamentu Lokalizacji 
Inwestycji z Ministerstwa Inwesty-
cji i Rozwoju Panem Bartłomiejem 
Szczęśniakiem oraz naczelnikiem wy-
działu Panem Łukaszem Ofiarą.

W trakcie narady poruszane były 
aspekty prawne występujące w proce-
sie inwestycyjnym min. w projekto-
waniu, wykonawstwie i odbiorach in-
westycji, z naciskiem na odpowiednie 
dbanie o utrzymanie w odpowiednim 
stanie technicznym dróg i mostów.

W trakcie narady z okazji XX – le-
cia Nadzoru Budowlanego odbyło się 
wręczenie odznaczeń, medali i dyplo-
mów uznania z okazji dwudziestolecia 
nadzoru budowlanego.

Na ręce Powiatowego Inspekto-
ra  złożono dyplom Ministerstwa In-
westycji i Rozwoju oraz Głównego 
Urzędu Nadzoru Budowlanego. Zło-
żono podziękowania wszystkim pra-

cownikom Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w Strzelcach 
Opolskich za współtworzenie funda-
mentów i umacnianie struktur nadzo-
ru budowlanego, osobiste zaangażo-
wanie w pracę, poświecenie na rzecz 
Państwa i obywateli oraz kształtowa-
nie prawdziwych wartości zawodo-
wych. W gratulacjach tych życzono, 
aby codzienna praca była źródłem 
satysfakcji i wielu zwykłych radości. 
Dyplom został podpisany przez Nor-
berta Książka – Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowanego oraz Ministra 
Inwestycji i Rozwoju Pana Jerzego 
Kwiecińskiego.

Dodatkowo Podczas narady dwie 
osoby pracujące w Inspektoracie zo-
stały odznaczone medalem – zasłużo-
ny dla budownictwa:

- Pan Piotr Hamryszak – Powiato-
wy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
w powiecie strzeleckim oraz

- Pan Jan Mandelka – Starszy In-
spektor Nadzoru Budowlanego w Po-
wiatowym Inspektoracie Nadzoru Bu-
dowlanego w Strzelcach Opolskich.

Z uwagi na specyfikę, wartość 
oraz odpowiedzialność wykonywanej 
pracy w służbie Państwu oraz obywa-
telom odznaczenia te mają tym bar-
dziej szczególny charakter.

Rola pracowników Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
jest niezmiernie trudna. Praca tego ze-
społu wymaga dużej wiedzy technicz-
nej, prawnej oraz praktycznej na wielu 
płaszczyznach, jak również nienagan-
nej znajomości procesu budowlanego . 
Dlatego też tak ważnym elementem w 
pracy powiatowych inspektoratów jest 
szeroko rozumiana współpraca oraz 
pomoc samorządów (gmin, starostw) 
jak również innych instytucji szczebla 
państwowego lub też organów inspek-
cyjnych.

W miejscu tym pragnę podzię-
kować wszystkim tym, którzy w ja-
kikolwiek sposób wspierają pracę 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Strzelcach Opol-
skich.

Piernikowy konkurs
w Powiatowym Centrum Kultury
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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
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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 fi lią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z fi lią 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
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Jesień to dobra pora na wyciecz-
ki zwłaszcza, gdy pogoda dopisuje. 
Toteż Strzeleckie Stowarzyszenie 
Seniorów zorganizowało w dniach 
16 – 19 września dla grupy 46 osób 
wyjazd na Ukrainę szlakiem twierdz 
kresowych. Uczestniczyło w nim 
również kilku członków Strzeleckiego 
Stowarzyszenia Diabetyków z którymi 
współpracujemy. Zwiedzono zamek w 
Olesku w którym urodził się Jan III 
Sobieski. Następnie na trasie Pocza-
jów, zwiedzono m.in. Sanktuarium 
Maryjne Kresów, Ławry Bazyliki, 
Sobór św. Trójcy. Wstąpiono również 
do pobliskiego Krzemieńca zwiedza-
jąc muzeum Juliusza Słowackiego. 
Kolejnego dnia zaliczono Zbaraż 
z obronną rezydencją Zbaraskich i 
Wiśniowieckich oraz spacer po rynku 
w Tarnopolu. Zamieszkiwaliśmy we 

W związku z obchodami 1 grud-
nia 2019r. Światowego Dnia AIDS, 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sa-
nitarny w Strzelcach Opolskich oraz 
Krajowe Centrum ds. AIDS zachęcają 
do odwiedzenia punktów konsulta-
cyjno-diagnostycznych (PKD) gdzie 
przez cały rok można BEZPŁATNIE, 
ANONIMOWO I BEZ SKIERO-
WANIA wykonać test w kierunku 
HIV. Głównym celem akcji jest umoż-
liwienie jak największej liczbie osób 
wykonania testu diagnostycznego w 
kierunku HIV. Wczesne wykrycie za-
każenia HIV i właściwe stosowanie 
leków antyretrowirusowych, które 
hamują namnażanie się wirusa w or-
ganizmie pozwala na przedłużenie 
życia osoby zakażonej, aż do okresu 
naturalnego starzenia się organizmu 
oraz bardzo istotnie ogranicza przeno-
szenie zakażenia na inne osoby (part-
nerów seksualnych, noworodki). Oso-
by żyjące z HIV, dzięki nowoczesnym 
terapiom lekowym, mogą prowadzić 
normalne życie – pracować, zakładać 
rodziny i mieć zdrowe potomstwo.

Punkty zlokalizowane są w 26 
miastach w Polsce. Informacje o go-
dzinach pracy PKD w poszczególnych 
miastach w Polsce można sprawdzić 

Każdego roku w Polsce wykrywa się ponad 800 zakażeń 
HIV. Codziennie w Polsce 2-3 osoby dowiadują się o 
zakażeniu HIV.

Wiedza ratuje życie 
– zrób test na HIV

na stronie internetowej: https://aids.
gov.pl/pkd/

Punkt konsultacyjno-diagno-
styczny w województwie opolskim 
mieści się w Opolu przy Szpitalu Wo-
jewódzkim ul. Katowicka 64 (wej-
ście od ul. Kośnego 53). Czynny jest 
w każdą środę i piątek w godz. 
16.00-19.00. 

Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Strzelcach Opolskich
zachęca wszystkich do wykonania
testu – cała procedura nie jest ani bo-
lesna, ani skomplikowana. Każdora-
zowo wykonanie badania poprzedza 
rozmowa z certyfi kowanym doradcą, 
który w sposób nieoceniający i poufny 
przeprowadza wywiad oraz odpowia-
da na wszystkie pojawiające się w tym 
czasie pytania. Następnie pielęgniarka 
pobiera niewielką ilość krwi. Wynik 
testu można odebrać wyłącznie osobi-
ście w punkcie – na podstawie wcześ-
niej ustalonego hasła. Wydawane one 
są podczas drugiej rozmowy z dorad-
cą, który szczegółowo omawia każdy 
wynik.

Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna 

            w Strzelcach Opolskich
          Patrycja Płoszaj

Jesień u strzeleckich 
seniorów

Lwowie w hotelu 4 gwiazdkowym  
„Sonata”-skąd zaczynano codzienne 
eskapady. We Lwowie odwiedziliśmy 
Cmentarz Orląt Lwowskich, Stary 
Rynek, Operę, Katedrę Ormiańską 
i szereg innych ważnych obiektów.                                                                        
Październik rozpoczęliśmy 8 dniowym 
turnusem rehabilitacyjnym już po raz 
piąty w Lądku –Zdroju. Tutaj zaliczali-
śmy oprócz zabiegów lokalne koncerty, 
a także jeden wyjazdowy do Zamku na 
Skale w pobliskich Trzebieszowicach 
– połączony z nocnym zwiedzaniem 
zamku i widowiskiem historycznym 
„światło i dźwięk”. Była też wycieczka 
do Kłodzka, ognisko i inne atrakcje 
Na zakończenie turnusu – w drodze 
powrotnej zatrzymaliśmy się w Paczko-
wie, aby zwiedzić to piękne miasteczko.                                                                                                           

Prezes Stowarzyszenia 
– Janusz Wnuk

Chcesz robić w życiu coś pożytecznego, 
czuć wyjątkowość swojej profesji 

i mieć stałość zatrudnienia. 
Mamy dla Ciebie bardzo dobrą propozycję 

– możesz zostać policjantem. 
Przyjdź 22 listopada 2019 roku, o godz. 10.00

do Kinoteatru w Zawadzkiem 
na spotkanie i dowiedz się jak zostać jednym z nas. 

Serdecznie zapraszamy.
Zawód policjant to praca ciekawa ale i wymagająca poświęceń. To również 

praca dzięki której można się realizować, kształcić i pomagać innym. To praca 
dla ludzi z pasją, która mimo dużej odpowiedzialności daje dużo satysfakcji. Za-
interesowani służbą w Policji niezbędne informacje, wzory dokumentów znaj-
dują się tutaj:
http://www.opolska.policja.gov.pl/…/praca/dobor-do-sluzby-w…Opolska 
Policja

Dokumenty należy składać w  Zespole  Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w każdy poniedziałek od godz. 10.00-
17.00, wtorek i czwartek w godz. 9.00-14.00, ul. Powolnego 3, pokój 05, nr  te-
lefonu 77 4222150, 77 4222151 lub 77 422 21 58. 

Zapraszamy także do Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich 
przy ul. Piłsudskiego 3. W Zespole ds. Kadr i Szkolenia (pok. 210) chętni dowie-
dzą się bezpośrednio jak wygląda procedura wstąpienia w szeregi Policji. Tutaj 
istnieje również możliwość złożenia kompletu dokumentacji.

22 listopada 2019 roku o godzinie 10.00 w Kinoteatrze w Zawadzkiem 
odbędzie się spotkanie z przedstawicielami strzeleckiej komendy, którzy będą 
zachęcać osoby do wstąpienia w szeregi Policji. Wszyscy zainteresowani będą 
mogli uzyskać pełne informacje na temat rekrutacji oraz predyspozycji, jakie po-
winien posiadać policjant.

„Dołącz do nas” 
- zapraszamy na spotkanie

05.12.2019  –  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem 
06.12.2019 – Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Op.
09.12.2019 –  Zespół Placówek Oświatowych „Ósemka” 
  w Strzelcach Opolskich
10.12.2019 – Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie 
  oraz Zespół Szkół Specjalnych w Kadłubie
11.12.2019  –  Akcja Charytatywna dla Julki
12.12.2019 – Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Op.
13.12.2019 – Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
16.12.2019 – Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.  
  z fi liami  w Szymiszowie i Leśnicy
17.12.2019 – Związek Emerytów i Rencistów

Zapraszamy 
na Kiermasz Bożonarodzeniowy
w holu Starostwa Powiatowego 

w Strzelcach Op.

05.12.2019 –  17.12.2019
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Uprawiamy wina, naturalnie, według tradycyjnych metod, Pracuje 
na nasz sukces cała rodzina, sąsiedzi, oraz znajomi to dzięki tej wspa-
niałej współpracy powstają wina, które są robione z pasją i sercem. 

Wino   czerwone,   wy-
trawne, w  kolorze  deli-
katnej  czerwieni, w smaku 
rozbudowane, intensywne i 
aromatyczne.

 Wino   białe, półwy-
trawne, w smaku delikatne, 
kwaskowate, przyjemnie 
orzeźwiające i aromatycz-
ne. 

Wino   różowe,   półwy-
trawne, w  smaku  delikat-
ne  i  aksamitne, z delikatną 
nutką maliny.

Jesteśmy członkami Ku-
linarne dziedzictwo wo-
jewództwa opolskiego. W 
2017 roku uzyskaliśmy ty-

 Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2018

SuperProdukt
Wina półwytrawne: czerwone, białe, różowe

z Winnicy Rodzinnej J&MC Marcin Cwielong Balcarzowice

tuł i 1 miejsce i 6 w Europie z winem białym Muscatto, w 2019 roku 
uzyskaliśmy tytuł Championa najlepsze wino w Europie z winem różo-
wym Rondorose w międzynarodowym konkursie Galicja Vitis.

SuperUsługa
Ostrzenie narzędzi przemysłowych

przez firmę BARTEM w Kolonowskiem

Reklama obu firm jest nagrodą za zwycięstwo w Konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2018


