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Od poniedziałku (23 listopada 2020 r.) w 
Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opol-
skich działa pętla indukcyjna. Urządzenie to 
będzie używane podczas wizyt w urzędzie osób 
niedosłyszących.

Jak to działa? Osoba niedosłysząca przełącza odpowiedni guzik w swoim 
aparacie słuchowym, który łączy się bezpośrednio z pętlą. Dzięki temu odbiera 
ona sygnał bezpośrednio, odpowiednio wzmocniony, bez zakłóceń czy głosów 
wokół. Dodatkowo zamontowana jest zewnętrzna słuchawka z indywidualnym 
sterowaniem głośności dla osoby, która niedosłyszy, ale jeszcze nie korzysta z 
aparatów. Pracownik urzędu mówi do mikrofonu zamontowanego w urządzeniu.

Zdecydowaliśmy się na zakup urządzenia przenośnego, aby ułatwić osobom 
niedosłyszącym porozumiewanie się z urzędnikami. Zdajemy sobie bowiem spra-
wę z tego, iż coraz większa grupa petentów korzysta z aparatów słuchowych. Jest 
to jedno z planowanych działań, które mają służyć pełnej realizacji dostępności 
urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Starostwo coraz 
bardziej przyjazne

Powiat jest świeżo po konsultacjach społecznych projektu dokumentu Strategii 
Rozwoju Powiatu  Strzeleckiego. W największym skrócie: strategia jest najważniej-
szym dokumentem określającym kierunki rozwoju naszego powiatu na najbliższe 
lata. Celem strategii jest wskazanie misji, którą na lata 2021-2030 określono jako: 
„Dbałość o dobrostan wszystkich zamieszkujących Powiat Strzelecki oraz działanie 
na rzecz wzmocnienia spójności i integracji obszaru szczególnie w ramach funkcji 
i czynników rozwojowych o znaczeniu ponadlokalnym”. Określa ona także zada-
nia, których realizacja w najbliższych latach przyczyni się do wielokierunkowego 
rozwoju naszej „małej ojczyzny”, na wielu płaszczyznach życia społecznego. Cały 
dokument przez ostatnie miesiące był na wsze sposoby omawiany i konsultowany 
przez wydziały tutejszego starostwa, dyrektorów naszych jednostek organizacyj-
nych, a także przedstawicieli służb zespolonych i urzędów gmin z terenu powiatu. 
Przy konstruowaniu Strategii uwzględniono również opinie mieszkańców powiatu 
strzeleckiego zebrane podczas przeprowadzonych  badań ankietowych. Wszystkie 
cząstkowe elementy strategii zostały ujednolicone i zebrane w całość. 

Decyzją Zarządu Powiatu Strzeleckiego projekt dokumentu został prze-
kazany do konsultacji społecznych, które odbyły się w terminie 26.11.2020 – 
01.12.2020. Swoje uwagi można było przekazać ustnie, pocztą elektroniczną, 
listownie, za pomocą aktywnego formularza online, a także w ramach zdalnego 
spotkania konsultacyjnego na platf ormie zoom. Spotkanie konsultacyjne online 
dało możliwość uczestniczenia w prezentacji pokazującej najważniejsze ele-
menty dokumentu  nowej strategii, a także wyrażenia swojej opinii, dodania 
czegoś od siebie czy zaproponowania swoich zmian w zapisach w projekcie.     
W terminie konsultacji uwagi do projektu Strategii zgłosiły trzy podmioty. Teraz 
dokument trafi ł na posiedzenie Rady Powiatu Strzeleckiego, gdzie na grudniowej 
sesji zostanie poddany głosowaniu.    

Strategia Powiatu

Decyzja należy 
do Rady Powiatu

Nagrody za konkurs
1 grudnia zwycięzcy konkursu fo-

tografi cznego pn. „Powiat w wehikule 
czasu” zostali uhonorowani przez Za-
rząd Powiatu Strzeleckiego nagrodami. 

Konkurs ogłoszony na przełomie 
września-października miał na celu 
ukazanie zmian naszego powiatu, jakie 

zaistniały na przełomie lat poprzez 
porównanie zdjęć archiwalnych (w 
tym starych fotografi i, pocztówek z 
różnych okresów czasu) i zdjęć ak-
tualnych przedstawiających to samo 
wybrane miejsce. 

Komisja konkursowa spośród 
przesłanych zdjęć wybrała troje zwy-
cięzców.  Są to kolejno: Błażej Duk, 
Mariusz Lipok oraz Beata Czapla, 
którzy otrzymali sprzęt elektroniczny 
o wartości 700, 500 i 300 zł.

Serdecznie gratulujemy!

Na zdjęciu (od lewej): Jan Zubek członek Zarządu, Ewelina Jelito Sekretarz Powiatu, Waldemar Bednarek członek Zarządu, 
nagrodzeni: Mariusz Lipok, Beata Czapla, Błażej Duk, oraz wicestarosta Waldemar Gaida, Janusz Żyłka członek Zarządu, 
Joanna Koszela kierownik Zespołu ds. Promocji Powiatu.

Zgodniez Uchwałą Nr XXIII/230/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 października 2020 roku w sprawie 
przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i  Młodzieży z terenu powiatu strze-
leckiego nagrody pieniężne przyznawane są w 4 kategoriach: 
-  „Najlepszy Uczeń Szkoły Podstawowej”- nagroda w wysokości 2.000 zł, 
-  „Najlepszy Uczeń Szkoły Ponadpodstawowej” - nagroda w wysokości 3.000 zł,
-  „Najlepszy Uczeń Bez Barier” - nagroda w wysokości 2.000 zł,
-  „Najlepszy Uczeń - Mistrz w Zawodzie” - nagroda w wysokośc 3.000 zł 
Uchwała wraz z załącznikami znajduje się na stronie bip powiatu strzeleckiego (MOJA SPRAWA, Wydział Edukacji 
Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, Powiatowy Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży) . 

iż do dnia 15 grudnia  br. można składać wnioski o przyznanie 
nagrody „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego” dla uzdolnionych dzieci i młodzieży. 

Przypominamy,

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK  SAMORZĄDU  POWIATU  STRZELECKIEGO
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Podobnie jak poprzednie, i zwoła-
na na 25 listopada sesja, odbyła się w 
trybie zdalnym. Taki sposób obrad wy-
musiła epidemia koronawirusa. I jego 
właśnie dotyczyło pierwsze pytanie, 
jakie padło na sesji. Ale po kolei.

Na wniosek wicestarosty Walde-
mara Gaidy porządek obrad został po-
szerzony o wprowadzenie głosowania 
nad projektem uchwały nowelizującej 
tą z 29 stycznia br. w sprawie określe-
nia zadań realizowanych przez Powiat 
Strzelecki,  na  które  przeznacza  się 
w  2020  roku  środki  Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych i wysokości środków na ich 
finansowanie (publikujemy ją na str. 3) 
oraz o wprowadzenie autopoprawek 
do uchwał w sprawach: zmiany wielo-
letniej prognozy finansowej Powiatu 
Strzeleckiego na lata 2020-2024 oraz 
zmiany budżetu i zmian w budżecie 
Powiatu Strzeleckiego na rok 2020.

W punkcie Informacja o pracy Za-
rządu - a radni otrzymali ten materiał 
w formie elektronicznej – wiceprze-
wodniczący Rady Stanisław Krawiec 
zadał pytanie dotyczące aktualnej 
sytuacji epidemiologicznej w powiecie, 
dotyczącej ilości zachorowań i zgonów 
na COVID-19.

Wicestarosta W. Gaida: - Od dziś 
nie będzie publikacji raportów, San-
epid nie będzie informował starosty o 
stanie zakażeń i zgonów związanych z 
COVID-19.  Wynika to z zakazu Głów-
nego Inspektora Sanitarnego i dotyczy 
to całego kraju. Teraz będziemy widzieć 
tylko ogólnopolskie cyfry, wszystkie 
PSSE zaprzestają publikowania na 
swoich stronach jakichkolwiek danych 
dotyczących SARS-CoV-2. Dane te będą 
upubliczniane w sposób scentralizowa-
ny. Wojewoda Opolski poinformował 
o powstaniu tymczasowego szpitala 
covidowego, który będzie wyposa-
żony w 150 miejsc dla zakażonych 
koronawirusem pacjentów, w tym 
38 łóżek OIOM-owych z możliwością 
rozwinięcia do 75. Obiekt powstanie 
na bazie Centrum Wystawienniczo - 
Kongresowego w Opolu, patronat nad 
szpitalem przejmie Uniwersytecki Szpi-
tal Kliniczny. Od 22 października Szpital 
Powiatowy w Strzelcach Opolskich 
posiada oddział zakaźny dedykowany 
specjalnie dla pacjentów z dodatnim 
wynikiem COVID-19. Decyzję o ko-
nieczności zabezpieczenia łóżek dla 
pacjentów zakażonych koronawirusem 
i wymagających hospitalizacji podjął 
Wojewoda Opolski. W związku z tym 
przekształcono Oddział Wewnętrzny 
na oddział Covidowy.

Sesja Rady Powiatu

W związku 
z powstaniem 
tymczasowego 
szpitala „covido-
wego” w Opolu 
powoli zacznie się etap „odmrażania” 
oddziałów szpitalnych przekształco-
nych na odziały zakaźne, które według 
harmonogramu będą wracały do do-
tychczasowego funkcjonowania.

Kolejny punkt obrad to Informacja 
Komendanta Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej o  stanie bezpie-
czeństwa ochrony przeciwpożarowej 
oraz  o  zagrożeniach pożarowych w 
powiecie strzeleckim.

Wszyscy radni otrzymali obszerny 
materiał, a Informacja szeroko oma-
wiana była podczas posiedzenia Komisji 
bezpieczeństwa Rady. W jej imieniu 
krótkie podsumowanie przedstawił 
przewodniczący tej komisji  Sławomir 
Tubek.

Radny Sławomir Tubek:  - Powiat 
strzelecki nie zalicza się do terenów, 
na którym występują bardzo duże 
zagrożenia pożarowe lub zagrożenia 
powodowane innymi czynnikami np. 
chemicznymi. Przez teren dwóch gmin, 
tj. Leśnicy i Ujazdu przebiega odcinek 
autostrady A4, a z uwagi na charakter 
tranzytowy tej drogi, uczestnikami 
zdecydowanej większości wypadków 
na autostradzie są obywatele spoza 
naszego terenu. Przyjęte rozwiązania 
potwierdzają, że istniejąca sieć pod-
miotów Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego, tj. JRG PSP i OSP, ich 
wyposażenie i wyszkolenie, zapewniają 
możliwość podjęcia niezbędnych dzia-
łań ratowniczych na terenie powiatu 
strzeleckiego. 

Przewodniczący  Rady  Stefan 
Szłapa:  - Obecny rok ze względu na 
pandemię, nie był łatwym rokiem do 
normalnego funkcjonowania tego typu 
instytucji. Nie odbyły się zawody dru-
żyn pożarniczych, zabrakło możliwości 
integracji z okazji Dnia Strażaka. Jak Pan 
komendanta widzi możliwości nadro-
bienia tych „strat” w przyszłym roku?  

Komendant KW PSP w Strzelcach 
Opolskich mł. bryg. Damian Glik: - W 
związku z obecną sytuacją nastąpiła 
duża utrata tego, co latami budo-
waliśmy. Myślę tu zwłaszcza o braku 
integracji społecznej poprzez dzień 
otwarty, konkursy, zawody, wspólne 
szkolenia jednostek OSP. Środowisko 
pożarnicze zgłasza potrzebę szkoleń dla 
jednostek, w tym roku odbyło się ich 
niewiele. Szkolenia dla OSP odbywały 
się głównie online, trudno wyszkolić 
strażaków na odległość bez przekazy-

wania wiedzy praktycznej. Będziemy 
starli się wysyłać funkcjonariuszy do 
jednostek na terenie powiatu w celu 
przeprowadzenia szkoleń praktycznych.

Wzrosła częstotliwość wyjazdów 
do zdarzeń, obserwujemy od paru już 
lat tendencję wzrostową. Sytuacje po-
wodziowe, zdarzenia „covidowe”, czyli 
transport chorych w przypadku braku 
karetek, budowa prowizorycznych 
izb przyjęć – stawianie namiotów, to 
wszystko składa się na większą liczbę 
wyjazdów.

Radny S.  Szłapa:  - Zauważyliśmy 
w Nadleśnictwie Rudziniec zmianę 
w kategorii zagrożeń pożarowych 
na korzystniejszą. Czy odbudowany 
drzewostan kwalifikuje ten obszar do 
obniżenia kategorii zagrożenia poża-
rowego?

D. Glik: - W ostatnich latach nad-
leśnictwa poczyniły bardzo duże in-
westycje w drogi dojazdowe, punkty 
poboru wody, system dozorowania 
lasu oraz alarmowania o pożarach, 
co wydatnie wpływa na skuteczność 
ewentualnych działań gaśniczych. 
Częstotliwość występowania pożarów 
w ostatnich latach, warunki drzewo-
stanowe i klimatyczne, jak również 
czynniki antropogeniczne, występu-
jące na obszarach leśnych, wpłynęły 
na obniżenie kategorii zagrożenia 
pożarowego z I (zagrożenie duże) na II 
(zagrożenie średnie) w Nadleśnictwie 
Rudziniec oraz Nadleśnictwie Strzelce 
Opolskie. Przejęliśmy kontrolę nad 
zbiornikami powiatowymi, na bieżąco 
monitorujemy stan poziomu wody, 
w obecnej chwili dysponujemy dużą 
ilością samochodów z wodą. Jednak 
nie wszędzie sytuacja jest tak dobra. 
Ważnym elementem, który znacząco 
wpływa na bezpieczeństwo pożarowe 
jest niewystarczające zaopatrzenie 
wodne, szczególnie w mieście Strzelce 
Opolskie oraz w mieście Zawadzkie. 
Związane jest to z ograniczoną wytrzy-
małością starej sieci wodociągowej, w 
której zwiększenie ciśnienia i wydaj-
ności jest niemożliwe. Mankamenty 
te są rekompensowane rozwiązaniami 
zastępczymi, tj. zbiornikami na wodę 
do celów p.poż., Lokalizowanymi na 
terenie miasta zgodnie z opracowaną 
stosowną ekspertyzą. Poza tym, samo-

dok. na str. 5

Informujemy, że w Wigilię, 24 grudnia, 
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich będzie nieczynne.

Ogłoszenie Starosty Strzeleckiego
W dniu 15 stycznia 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Strzeleckiego 

przy ulicy Jordanowskiej nr 2, w sali narad (II piętro) odbędzie się pierwszy przetarg 
ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej 
w Zimnej Wódce, gmina Ujazd, niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 
591 o powierzchni 0,0590 ha. Nieruchomość jest  wpisana w księdze wieczystej 
nr OP1S/00023761/7, bez obciążeń. W planie zagospodarowania przestrzennego 
nieruchomość oznaczona jest symbolem MN26 - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.  

Cena wywoławcza nieruchomości -  70 110,00 zł brutto 
Wadium  (płatne w pieniądzu) -  4 000,00 zł brutto.  
Minimalne postąpienie ceny -  710,00 zł brutto.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium do dnia 12 stycznia 2021r. 

do godziny 9oo na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank 
Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzelce Opolskie, rachunek nr 52 8907 1089 2002 
0090 0007 0006. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków 
pieniężnych na podane konto.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza 
się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku odstąpienia od zawarcia 
umowy sprzedaży w terminie wskazanym przez sprzedającego, przepada. Cenę 
nabycia nieruchomości nabywca zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa 
dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca 
ponosi także koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i wpisem do księgi 
wieczystej.

Cena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek od towarów i usług (VAT) 
obliczony według 23 % stawki, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku 
o podatku od towarów i usług (j.t. w Dz.U. z 2020 r. poz. 106).

Przedsiębiorca, który przystąpi do przetargu z zamiarem nabycia nierucho-
mości na cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, winien podczas 
przetargu przedstawić aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub 
z Krajowego Rejestru Sądowego oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału w 
przetargu.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami, tel. nr 77 4401-740.

wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: 9 grudnia 2020 r.

Strzelce Opolskie, 08.12.2020r.

STAROSTA STRZELECKI
na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane (Dz. U. z 
2020r. Poz. 1333) informuje, że w dniu 23 listopada 2020r. Na wniosek spółki P4 
Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, wszczęto postępowanie 
w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play 
o numerze STR7003E wraz z kablową linią zasilającą w Kadłubie, na działce 
nr 94 obręb ewid. Kadłub, jednostka ewid. Strzelce Opolskie – obszar wiejski.

Z up. Starosty                 
Teresa Wanecka             

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego 
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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:

ELEKTRYK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe, 
  -  uprawnienia SEP do 1 KV
MONTAŻYSTA OLSZOWA -  wykształcenie średnie zawodowe,
  -  doświadczenie w montażu mebli
PRACOWNIK STACJI PALIW SZYMISZÓW -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  książeczka sanepidowska
PRACOWNIK GOSPODARCZY OLSZOWA
PERSONEL SPRZĄTAJĄCY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
SPRZĄTACZKA KOLONOWSKIE 
 praca 0,5 etatu
SPRZĄTACZKA STRZELCE OPOLSKIE
STOLARZ/ POMOCNIK STOLARZA ŻEDOWICE -  mile widziane doświadczenie stolarskie
PRACOWNIK GOSPODARCZY UJAZD -  prawo jazdy kat. B
KOSMETYCZKA/ KOSMETOLOG IZBICKO/  -  wykształcenie kierunkowe,
 STRZELCE OPOLSKIE
KOSMETOLOG/ KOSMETYCZKA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie kierunkowe
  -  min. 1 rok doświadczenia zawodowego
INKASENT POBORU OPŁAT NOGOWCZYCE -  prawo jazdy kat. B
KOORDYNATOR DS. ZAKUPÓW JEMIELNICA -  wykształcenie średnie,
I ZAOPATRZENIA  -  prawo jazdy kat. B
SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNO KOLONOWSKIE -  wykształcenie techniczne,
- TECHNICZNYCH  -  prawo jazdy kat. B + E/T,
  -  podstawowa obsługa pakietu MS Office,
  -  2 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem
SAMODZIELNA KSIĘGOWA DOLNA -  wykształcenie wyższe ekonomiczne,
ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. NIEM.  -  min. 2 lata doświadczenia zawodowego,
  -  znajomość j. niemieckiego.
PROJEKTANT/ KONSTRUKTOR JEMIELNICA -  wykształcenie wyższe budowlane,
  -  znajomość przepisów budowlanych
INŻYNIER ROBÓT/ INŻ. BUDOWY JEMIELNICA -  wykszt. wyższe budowlane, - prawo jazdy kat. B
EKONOMISTA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe ekonomiczne,
  -  doświadczenie w controllingu finansowym
POMOCNICZY ROBOTNIK STRZELCE OPOLSKIE 
KONSERWACJI TERENÓW ZIELENI WG ZLECEŃ
POMOCNIK MONTERA RUSZTOWAŃ WOJ. OPOLSKIE
MONTER RUSZTOWAŃ WOJ. OPOLSKIE -  uprawnienia montera rusztowań
PRZEPALACZ ZŁOMU TEREN CAŁEGO KRAJU -  umiejętność obsługi palnika propan - butan
KIEROWCA C + E WG. ZLECEŃ -  prawo jazdy kat. C + E, - uprawnienia przewóz rzeczy
  -  karta kierowcy
KIEROWCA MIĘDZYNARODOWY C+E RUCH MIĘDZYNARODOWY -  prawo jazdy kat. C +E, - uprawnienia przewóz rzeczy,
  -  karta kierowcy,
  -  j. niemiecki w stopniu komunikatywnym
MECHANIK UTRZYMANIA RUCHU Zimna Wódka -  wykszt. średnie techniczne, - prawo jazdy kat. B,
   -  min. 2 lata dośw. zaw. na podobnym stanowisku
OPERATOR / USTAWIACZ MASZYN ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  podstawowa obsługa komputera,
   -  znajomość rysunku technicznego
OPERATOR MASZYN ZAWADZKIE 
I URZĄDZEŃ DO PRZYUCZENIA
OPERATOR MASZYN CNC RASZOWA/ -  wykształcenie zasadnicze zawodowe 
 KĘDZIERZYN - KOŹLE
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B,
  -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
MAGAZYNIER RASZOWA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B
  -  doświadczenie zawodowe min. 5 lat
PRACE POMOCNICZE NA PRODUKCJI ZIMNA WÓDKA 
I W MAGAZYNIE
SZWACZKA/ KRAWCOWA SZCZEPANEK -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
SZWACZKA OLSZOWA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  wymagane doświadczenie zawodowe
KASJER/ SPRZEDAWCA KOLONOWSKIE
SPRZEDAWCA KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
KASJER SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
 praca także dla osób -  obsługa kasy fiskalnej, 
 z orzeczonym stopniem 
 niepełnosprawności 
SPRZEDAWCA W DZIALE STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie zawodowe,
DRZWI I PODŁÓG  -  doświadczenie zawodowe
MURARZ LEŚNICA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe, 
 WG. ZLECEŃ -  prawo jazdy kat. B,
POMOCNIK MONTERA WG. ZLECEŃ -  wykształcenie zasadnicze zawodowe, 
SIECI WOD. – KAN.   -  prawo jazdy kat. B,
  -  min. 1 rok doświadczenia zawodowego
MONTER SIECI WOD – KAN. WG. ZLECEŃ -  wykszt. zasadnicze zawodowe, - prawo jazdy kat. B
  -  min. 3 lata doświadczenia zawodowego
HYDRAULIK  JEMIELNICA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B,
  -  min 3 lata doświadczenia zawodowego
OPERATOR OCZYSZCZALINI ŚCIEKÓW KOLONOWSKIE -  wykształcenie zawodowe techniczne,
  -  umiejętność obsługi maszyn i urządzeń,
  -  prawo jazdy kat B, - prawo jazdy kat. B+E/T

na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki 
pomocnicze dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich zachęca Państwa 
do składania wniosków na dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabili-
tacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. W ramach tych zadań 
można się starać o dofinansowanie m.in. do  zakupu  łóżek  rehabilitacyjnych, 
rowerów rehabilitacyjnych, rotorów, mat masujących, a także pieluchomajtek, 
cewników, poduszek  i materacy przeciwodleżynowych, balkoników, kul  łok-
ciowych, protez, butów ortopedycznych, wózków inwalidzkich, pionizatorów, 
aparatów słuchowych itp. 

Rada Powiatu Strzeleckiego w drodze Uchwały Nr XXIV/237/20 z dnia 25 
listopada 2020 roku przyznała dodatkowe środki na ww. wymienione zadanie 
w kwocie 75.822,35 zł, wysokość środków dofinansowania do zaopatrzenia w 
sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane 
osobom niepełnosprawnym wynoszą obecnie 581.572,35 zł.

Przy ubieganiu się o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego należy 
pamiętać, że nie wolno zakupić danego sprzętu przed podpisaniem umowy z PCPR, 
a wysokość dofinansowania wynosi do 65% kosztów zakupu sprzętu, jednak nie 
więcej niż 3500,00 zł.

Szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich pod numerem telefonu 
77461-33-81.

Informujemy, że istnieje możliwość złożenia wymaganych dokumentów do 
urny znajdującej się w holu PCPR przy drzwiach wejściowych, w szczególnych 
uzasadnionych przypadkach formalności będą odbywać się w holu budynku, 
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty. Wnioski na przedmioty 
ortopedyczne można też składać za pośrednictwem ogólnodostępnej platformy 
internetowej (SOW) – Systemu Obsługi Wsparcia. 

Dodatkowe środki PFRON

Uchwała Nr XXIV/237/20
Rady Powiatu Strzeleckiego

z dnia 25 listopada 2020 r.

zmieniającą Uchwałę Nr XVI/174/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 
29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Po-
wiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2020 roku środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na 
ich finansowanie

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt. 7, 8, 9, 9a, 9b i ust. 3 Ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 ze zm.) Rada Powiatu 
Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVI/174/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 stycznia 2020 
roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na 
które przeznacza się w 2020 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie zmienia 
się § 3, który otrzymuje brzmienie:
„§ 3. W zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych środki 
PFRON w kwocie 1.357.832,00 zł przeznacza się na dofinansowanie:

Uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich    
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych  15.344,00 zł 
 
Sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób   
niepełnosprawnych  7.750,00 zł

Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,    
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
przyznawane osobom niepełnosprawnym   581.572,35 zł

Likwidacji barier architektonicznych,     
w komunikowaniu się i technicznych, 
w związku z indywidualnymi potrzebami
osób niepełnosprawnych  35.805,65 zł 

Kosztów działalności Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Zawadzkiem  717.360,00 zł 
             
Usług tłumacza języka migowego
lub tłumacza przewodnika                                               0,00 zł”

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Główna cecha mojego charakteru?
Życzliwość. Łatwowierność. Łatwo 
nawiązuję kontakty z ludźmi, a oni 
natychmiast chcą pożyczyć pieniądze 
i nie oddać. 
Cechy, których szukam u mężczy-
zny?
Siły. Wrażliwości. Optymizmu. Tego, 
żeby można było na nim polegać. Lgną 
do mnie ludzie, którzy potrzebują 
wsparcia, mojej opinii, a ja lgnę do 
silniejszych ode mnie.
Cechy których szukam u kobiety?
Wrażliwości. Optymizmu. Siły.
Co cenię najbardziej u przyjaciół?
To, że nie wchodzą mi na głowę, ale 
ja też staram się nie wchodzić im na 
głowę.
Moja główna wada?
Nadmierne rozgadanie, nadmierna 
gestykulacja. Czasem mam wrażenie, 
że mogę zamęczyć swoją osobą.
Moje ulubione zajęcie?
To się zmienia. Obecnie to długie – wie-
logodzinne, co najmniej dwie godziny! 
– wpatrywanie się , wraz z kotem Afo-
nią, w moje akwarium, niskie i długie, 
prawie na całą długość kanapy, za którą 
stoi. I praca przy nim: usuwanie zgni-
łych listków z roślin, wymiana wody. 
Moje marzenie o szczęściu?
Pół roku w Nowym Jorku, bez warszaw-
skich trosk. I nic tam nie będę robił. 
To będzie korona mojego życia, ale 
najpierw muszę na to zarobić. Przed 
wyjazdem nauczę się angielskiego, ale 
doskonale sobie daję radę i bez języ-
ka. Wielokrotnie byłem w Londynie, 
dwa razy w Nowym Jorku. Przywożę 
stamtąd  tyle inspiracji, tyle pomysłów! 
Czasem zastanawiam się, co by się 
działo, gdybym znał język. Tę umiejęt-

ność nawiązywania kontaktów i 
dogadywania się z ludźmi mimo 
bariery językowej mam po tacie. 
Mama jest zupełnie inna: wynio-
sła, nie ma zaufania do ludzi. A 
my z tatą kokietujemy wszystkich, 
potrafimy uwieść nawet kamień 
przydrożny.
Co wzbudza we mnie obse-
syjny lęk?
Nic. Mało czego boję się w życiu. 
Lęk to bardziej ogólne pojęcie niż 
strach. Ale jeden strach mam. 
Boję się, że mama umrze pierwsza i że 
zostanie na świecie tata, i nie da sobie 
rady z życiem bez mamy. I też szybko 
odejdzie. Kocha ją milion razy bardziej 
niż ona jego, więc gdy ona odejdzie, on 
nie da sobie rady bez niej, a ja nie dam 
sobie rady z nim.
Co byłoby dla mnie największym 
nieszczęściem?
Gdybym stracił wzrok, bo lubię patrzeć 
na obrazy. Nawet utrata słuchu nie 
byłaby tak straszna. Poza tym mam 
poczucie, że z każdej katastrofy bym 
wyszedł. Tak mam, że zawsze ląduję 
na cztery łapy. Gdybym nagle znalazł 
się na ulicy Marszałkowskiej nago, bez 
niczego, to po dwóch tygodniach to ja 
będę pożyczał pieniądze na procent! 
Gdy miałem siedemnaście lat tygodnik 
„Na przełaj” zaprosił mnie na „Operację 
Bieszczady ‘40”. Miałem być jednym 
z reporterów gazetki „Stanica”. Przez 
dwa tygodnie nie bardzo mogłem się 
zabrać do pisania, nie mogłem się 
odnaleźć: ot, taki maminsynek. Wtedy 
nasza opiekunka - Aldona Krajewska, 
dziś Wiśniewska, wówczas tylko trochę 
starsza ode mnie, bo mogła mieć wtedy 
ze 25 lat - powiedziała: „Szczygiełku, 

pokaż, co masz w kieszeniach. Zgarnę-
ła wszystko, zostawiła mi legitymację 
prasową, stówę (a wtedy, w 1984 roku 
była to równowartość mniej więcej 
dzisiejszych 30-40 zł) z mojego portfela, 
którą zaznaczyła, mówiąc to twój punkt 
honoru”.  Wyznaczyła trasę ze 30 km, 
jedną i drugą miejscowość, i stwierdzi-
ła: „jedziesz i wracasz z reportażem peł-
nym przygód”. To dziś nie mogłoby się 
zdarzyć: niepełnoletni, bez dokumen-
tów, bez namiotu i śpiwora… Wróciłem 
z tą stówą, z reportażem, z zarobionymi 
pieniędzmi, bo pomagałem ludziom 
w polu, spałem w stodołach. Od tego 
czasu wiem, że sobie zawsze poradzę.
Kim lub czym chciałbym być, gdy-
bym nie był tym, kim jestem?
Rzeźbiarzem, religijnym, choć mam w 
sobie pustkę po Bogu. Nie umiem nic 
robić manualnie, tylko pisać. A chciał-
bym widzieć swoje prace w przestrzeni. 
Przyjaźnię się z rzeźbiarzem Tomaszem 
Górnickim, ale nie - że chciałbym być 
nim. Chciałbym się urodzić rzeźbia-
rzem (to bardzo męski zawód) i być 
tak wspaniałym jak František Bílek, 
przyjaciel Kafki.  Podczas pobytu w 
Pradze odwiedźcie jego muzeum – to 

Nie atakuję, ja się zwierzam

Mariusz Szczygieł (ur. 1966) – reporter, pisarz. Oprócz Hanny Krall najczęś-
ciej przekładany z żyjących polskich reporterów; jego książki zostały wydane 
w 21 krajach. Za „Gottland” zdobył Europejską Nagrodę Literacką 2009, a w 
Polsce Nike Czytelników. Autor m.in. „Zrób sobie raj”, „Laska nebeska”, „Nie 
ma”, „Osobisty przewodnik po Pradze”.

W jego autorskim spotkaniu on-line 4 grudnia w Powiatowym Centrum 
Kultury w Strzelcach Opolskich uczestniczyło 114 osób; do dziś (7 grudnia) 
- 3401 wyświetleń, i jeszcze przez kilka dni można to spotkanie obejrzeć na 
Facebooku PCK.

Bílkova Vila, zbudowana według 
jego pomysłu, bo był również 
rzeźbiarzem. Jest fantastyczna.
Kiedy kłamię?
Staram się nie kłamać. Czasem 
upozowuję prawdę dla dobra 
sprawy lub kogoś. Wtedy, gdy 
wiem, że ktoś bardzo przeżywa 
opinie na swój temat, staram się 
przekazywać tylko te dobre. Choć 
wydaje mi się, że umiem też po-
wiedzieć prawdę wprost. Wczoraj 
na przykład powiedziałem ko-
leżance, że jest trudna. Ona na 
to, że czuła, że ludzie tak myślą. 
Często mówię ludziom, że się ich 
boję. Staram się jednak mówić 
to z wdziękiem. Nie atakuję, ja 
się zwierzam.
Słowa, których nadużywam?
Jedno słowo: strasznie. Zamiast: 
ogromnie, bardzo, niesamowicie.
Ulubieni  bohaterowie  lite-

raccy?
Teraz nie mam. Kiedyś był to Momo z 
książki Émile Ajar „Życie przed sobą”, 
syn prostytutki, wychowywany przez 
starą prostytutkę, ocalałą z Holokaustu 
(w filmie gra ją Sophia Loren). Mogę 
za to powiedzieć, że mam ulubionego 
narratora: to Hrabal, we wszystkim, 
co napisał.
Ulubieni  bohaterowie  życia  co-
dziennego?
Mój tata. Tak gdzieś od dwudziestu lat 
dzwoni do mnie codziennie i mówi: 
„chciałem tylko usłyszeć twój głosik”.
Czego nie cierpię ponad wszystko?
Ograniczania mojej wolności. Zmusza-
nia mnie do czegokolwiek i pretensji 
„przecież miałeś zadzwonić”. No to, 

k…*a, dlaczego ty nie zadzwoniłeś do 
mnie?!
Dar natury,  który  chciałbym po-
siadać?
Chciałbym umieć pływać. Boję się 
wody. Dla mnie woda zastępcza to 
akwarium.
Jak chciałbym umrzeć?
We śnie. A jeśli nie we śnie, to tak, 
żeby trzymał mnie za rękę człowiek, 
którego kocham. Chociaż zdarza mi się 
czuć do kogoś taką sympatię, natych-
miastową, że myślę sobie po cichu „o, 
w jej towarzystwie mógłbym umrzeć”. 
Dwóm kobietom to powiedziałem, 
to był komplement dla całości ich 
osobowości. Jedną z nich była Dorota 
Wodecka, dziennikarka, choć nie znali-
śmy się długo. A druga? Ta druga niech 
zostanie moją tajemnicą. Jeśli powiem, 
która to, to moja trzecia, czwarta i piąta 
przyjaciółka obrazi się, że to nie ona.
Obecny stan mojego umysłu?
Czyszczę umysł z niepotrzebnych rzeczy 
i chcę wprowadzić weń to, co pożytecz-
ne i mądre. Temu czyszczeniu sprzyja 
zaprzestanie, mam nadzieję chwilowe, 
pisania tekstów do Dużego Formatu.
Błędy  które  najczęściej  wyba-
czam?
Wszystkie-eee… Błędy sam popełniam. 
Wobec ludzi nie mam prawie żadnych 
oczekiwań, przyjmuję ich takimi, jacy 
są. Wtedy ciężko o zawód. W ogóle 
staram się nie budować napięć i w 
ogóle się nie napinać.  Nie oczekuję 
tłumaczeń. Rzeczy, którymi należało 
się przejmować to II wojna, Holokaust. 
Teraz życiem należy się przejmować. I 
zdrowiem.

Rozmawiała Marta Górka

Fot. Pavel Volens

8 grudnia Zgromadzenie Sióstr 
Służebniczek Najświętszej Marii Panny 
z Poręby świętuje swoje największe 
święto - Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Marii Panny. Zgromadzenie 
to zakupiło teren pod budowę szpitala 
i było jego pierwszym zarządcą. 

8 grudnia 1930 roku przyjęliśmy 
pierwszych pacjentów: mężczyznę po 
wypadku i dziecko z zapaleniem płuc i 
to właśnie wtedy rozpoczęła się nasza 
historia. 

 W wigilię tego święta, 7 grudnia, 
odprawiono mszę w kaplicy szpitalnej, 
w której uczestniczyli wszyscy wielcy 
i zasłużeni z województwa i powiatu 
– przypomina sam szpital na swoim 
Facebooku.

90 lat naszego szpitala!
Od 2010 roku szpital nosi imię 

Prałata Josefa Glowatzkiego, który był 
długoletnim kuratorem Sióstr Służebni-
czek NMP i wraz z zakonem przyczynił 
się do jego budowy. Zgromadzenie 
Sióstr Służebniczek kupiło pięć hekta-
rów ziemi, a każda placówka z Prowincji 
opolsko-wrocławskiej Zgromadzenia 
przekazała datki na ten cel.

Szpital co prawda mieści się w 
tym samym budynku, co na początku, 
ale dziś jest to nowoczesna placów-
ka. Inwestowano sporo, zwłaszcza w 
ostatnich latach, a szpital zmienił swoje 
oblicze w dużej mierze dzięki środkom 
unijnym. Nadal z nich będzie korzystał, 
bo pewne projekty zostały zawieszone 
w związku z epidemią koronawirusa. 

Ona też przyczyniła się do zmian 
w funkcjonowaniu placówki. Od 21 
września br. uruchomiono przy szpitalu 
punkt pobrań wymazów w kierunku 
COVID-19, po kilku dniach można tam 
było już wykonać badania komercyjne. 
Od 22 października decyzją Wojewody 
Opolskiego oddział wewnętrzny został 
przekształcony na 25-łóżkowy oddział 
zakaźny, dla pacjentów z dodatnim 
wynikiem COVID-19, oddzielony spe-
cjalnymi śluzami od reszty szpitala. Od 
22 grudnia oddział zakaźny przestanie 
tu funkcjonować, a wszyscy pacjenci za-
każeni koronawirusem kierowani będą 
do tymczasowego szpitala w Opolu.

Z okazji jubileuszu naszego szpitala 
przypomnieć, jak kiedyś wyglądał i dwa 
zapiski z kroniki Sióstr Służebniczek 
NMP w Strzelcach Opolskich dotyczą-
ce okresu II wojny światowej, dzięki 
uprzejmości Mariusza Lipoka, który 
dotarł do kroniki w 2015 r.; wtedy też 
okazało się, że „brak czterech stron 
z opisami dotyczącymi stycznia 1945 
roku, które zostały przez kogoś po 
prostu wyrwane. Same Siostry były za-
skoczone tym faktem, gdy zostały o tym 
poinformowane w 2015 roku, kiedy to 
miałem możliwość wglądu do kroniki”, 
jak pisał na swoim blogu.

[...] Wrzesień 1939 r.
Po rozpoczęciu wojny, szpital nie-

spodziewanie napełnił się rannymi, 
któremi opiekowali się lekarze wojsko-
wi. Szpital nasz przeznaczono wyłącz-
nie dla rannych, dlatego pacjentów cy-
wilnych porozsyłano do innych szpitali.

Boże Narodzenie 1944 r.
Święta Bożego Narodzenia były 

dla nas poważne a nawet smutne, 
gdyś oficerowie mówili nam wciąż o 
zbliżającym się froncie i ewakuacji, 
potrafili nawet obliczyć w którym dniu 
będą rosjanie, i tak się też stało. W 
dzień Wigilijny Siostry pracujące przy 
„Wehrmacht” otrzymały mydło, sło-
dycze, wino i papierosy, które to rzeczy 
w czasie wojny nie można było kupić. 

 fot. Piotr Krysiak źródło: polska.org

Pasterkę o północy odprawił bardzo 
uroczyście Ojciec Bendkowski, w cza-
sie której śpiewały bardzo uroczyście 
Siostry chórowo. Wszystek personel, 
ranni w wózkach i pacjenci zebrali się 
licznie na tę uroczystą Mszę Św. w 
Boże Narodzenie 1944 r. Szopka była 
piękna, błagaliśmy Boskie Dzieciątko 
we wszystkich naszych troskach i kło-
potach, szczególnie o upragniony pokój 
dla całego świata. Przez całe święta 
Bożego Narodzenia aż do Nowego 
Roku był dziwny spokój, niezwykła 
cisza, nie było alarmu, była tylko cisza 
przed straszną burzą.

Zachowano oryginalną pisownię.
Źródło:  https://historianbloog.

blogspot.com/2018/10/strzelce-opolskie-
-w-latach-1939-1945.html. 

Kiedy  zasugerowałam „kwestionariusz Prousta”,  od Mariusza 
Szczygła usłyszałam: „proszę koniecznie napisać,  że nikt do  tej 
pory mi tego nie proponował!”.
Ów „kwestionariusz” to gra salonowa powstała w II połowie XIX wieku, 
wymyślona przez Antoinette Faure, z którą Marcel Proust przyjaźnił się 
od dzieciństwa, ale do jego nazwiska przylgnęła wtedy, gdy odnaleziono 
manuskrypty z jego odpowiedziami. Gra nie zniknęła z upływem czasu, 
za granicą do dziś kwestionariusze wypełniane przez znane osobistości 
publikuje „Vanity Fair” czy „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.
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„Dobre ma-
niery przejmują 
stery” Adama 
Jarczyńskiego 
to jak pisze sam 
autor „książka 
napisana z my-
ślą o małych, 

ale więksi lub bardzo duzi też mogą 
brać udział w jej czytaniu, bo treść i 
bohaterowie zachęcają do rozmów i 
refleksji. Nie znajdziemy tu sztywnych 
regułek i nakazów, raczej wskazówki 
i podpowiedzi - czasem szczegółowo 
omówione, a czasem pozostawione 
do dyskusji.” A o czym jest dokład-
nie?.. O takcie, ekologii, niepełno-
sprawności, higienie, podróżowaniu, 
jedzeniu, agresji, sztuce obserwacji, 

Radość czytania 
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna poleca

pomysłowości, empatii, szacunku 
do zwierząt, relacjach z dorosłymi i 
rówieśnikami. To książka o zasadach, 
które pomagają dużym i małym w 
sprawnym funkcjonowaniu w codzien-
nym życiu i relacjach z ludźmi. Kiedy 
obserwujemy współczesny świat, to  
myślimy ( a może to widać?), że trochę 
przestaliśmy się szanować, uważać na 
siebie, troszczyć. Nie dogadujemy się, 
ignorujemy potrzeby i obawy. Często 
w natłoku obowiązków zwyczajnie 
zapominamy o wpajanych Nam regu-
łach społecznych. Co więcej, niektóre 
z nich uważamy za „przestarzałe”, nie 
pasujące do teraźniejszości. Czasem 
ograniczamy się do  zwykłego, mo-
notonnego powtarzania formułek. A 
dzieci obserwują uważnie świat i Nas 
Rodziców. Dziwią się zatem starsi i 
młodsi, że papiery fruwają po ulicy, 
plastikowe butelki leżą tu i tam, w 
lesie i na poboczu drogi, popcorn 
chrzęści pod stopami w kinie, obute 
stopy lądują na siedzeniu w pociągu, 
na ławce w parku, a w trakcie posiłku 
często wszyscy mówią naraz. Jest 
dużo książek poruszających temat 
dobrych manier, ale ta jest wyjątkowa. 
Opowiada o kosmicznej przygodzie 
małego siedmioletniego chłopca o 
imieniu Filip. 

W trakcie podróży spotyka barwne 
postacie z odległych galaktyk, m.in. 
Gafarian, TaktONa, NAT, Krokota czy 

Kapitana Miłe Słówko. Kosmiczny kli-
mat oddają przepiękne ilustracje a cała 
historia dzieje się tu i tam, wysoko, 
daleko, za sześcioma słońcami, sied-
mioma planetami  i ośmioma gwiazda-
mi.  W zakończeniu każdego rozdziału 
znajdują się krótkie wskazówki oraz 
pomysły na ćwiczenia dla młodszych i 
starszych dzieci. Są też pytania i zada-
nia np. dla dorosłego  typu „wyjaśnij, 
co to znaczy odwracać się na pięcie lub 
odczuwać dyskomfort”. Jednocześnie 
autor krótko uzasadnia potrzebę 
stosowania dobrych manier/zasad 
w codziennym życiu np. „Powitanie 
to okazywanie szacunku. Powitania 
bywają różne  - psy wąchają się pod 
ogonami, a ludzie mówią dzień dobry, 
cześć”. Adam Jarczyński dobrze zna 
temat zasad. Zawodowo jest związany 
z etykietą biznesową, savoir-vivre, 
a także PR. Jest uznanym autorem 
książek dla dzieci i dorosłych. Swoją 
wiedzą dzieli się na blogu: www.do-
bremaniery24.pl. 

Przed nami Święta. Czas przygoto-
wań i spotkań przy stole. Może temat 
„dobrych manier” to materiał do dys-
kusji lub pomysł na ciekawy prezent 
pod choinkę? Zachęcam do refleksji i 
polecam do poczytania. 

Ewa Zaremba 
pedagog Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Strzelcach Opolskich

rządy sukcesywnie dążą do wymiany i 
modernizacji istniejących, przestarza-
łych sieci wodociągowych.

Doświadczenia ostatnich lat poka-
zują, że występuje duże prawdopodo-
bieństwo wylania rzeki Mała Panew 
i powodzi w gminach Zawadzkie i 
Kolonowskie. Nie są to powierzchnie 
tak duże jak w innych miejscach w 
kraju, jednak wymagają zaangażowania 
znacznych zasobów ratowniczych z 
powiatu, a nawet pewnych sił z tere-
nu województwa. W gminie Strzelce 
Opolskie zagrożenia powodzią nie 
występują, natomiast zagrożone lokal-
nymi podtopieniami są w sołectwach 
Nowa Wieś, Mokre Łany oraz centrum 
Strzelec Opolskich, w przypadku gwał-
townych opadów deszczu. Podtopienia 
spowodowane gwałtownym przy-
borem wód w rzece Jemielniczanka 
występuje w sołectwie Kadłub. 

 Radny S. Szłapa: - Jak Pan Komen-
dant poradzi sobie z wydatkowaniem 
środków z budżetu państwa na koniec 
roku kalendarzowego?

D. Glik: - Jeżeli chodzi o środki z bu-
dżetu państwa, to jesteśmy przygoto-
wani do wydatkowania ich w tym roku. 
Od jutra zaczynamy remont dachu 
na budynku B oraz remont kotłowni. 
Mamy poumawianych wykonawców, 
podobnie jak w latach poprzednich 
nie będzie z tym problemu. Powstały 
również oszczędności, które chcemy 
przeznaczyć na ogniwa fotowoltaiczne, 
jednak w tym przypadku nie wiemy, czy 
w tak krótkim czasie uda nam się po-
zyskać wykonawców do tej inwestycji.

Po tych wyjaśnieniach radni jed-
nogłośnie przyjęli Informację Komen-
danta KP PSP o stanie bezpieczeństwa 
ochrony przeciwpożarowej oraz o 
zagrożeniach pożarowych w powiecie 
strzeleckim.

Kolejny punkt obrad podczas sesji 
to  Informacja  o  działalności Domu 

Pomocy Społecznej w Strzelcach Opol-
skich z filią w Szymiszowie i z filią w 
Leśnicy oraz domów pomocy społecz-
nej prowadzonych na zlecenie Powiatu 
Strzeleckiego  - DPS w Zawadzkiem  i 
DPS w Kadłubie, prowadzonych przez 
instytucje kościelne.

Na sesji nie zgłaszali żadnych uwag  
ani pytań do obszernych materiałów. 
Warto jednak w tym miejscu, zwłaszcza 
że podczas obrad nie było na ten temat 
już dyskusji, bo wszystkie informacje 
były wyczerpujące, przytoczyć kilka 
faktów dotyczących funkcjonowania 
DPS-ów w tym roku. A rok 2020 jest 
niezwykle trudny dla wszystkich tego 
typu placówek. Epidemia koronawirusa 
wymusiła zmianę zasad ich funkcjono-
wania. We wszystkich podjęto działania 
mające zminimalizować wystąpienie 
zakażenia COVID-19. Dzięki nim w 
żadnym z Domów Pomocy Społecznej 
w naszym powiecie nie doszło do tak 
krańcowych i drastycznych sytuacji, jak 
w podobnych tego typu placówkach 
gdzie indziej, nawet na terenie naszego 
województwa, w których mieszkańców 
trzeba było ewakuować, bo nie miał się 
nimi kto opiekować.

Jak to wyglądało w Domu Pomocy 
Społecznej w Strzelcach Opolskich z fi-
liami w Leśnicy i Szymiszowie, pisaliśmy 
już na naszych łamach kilkakrotnie, ale 
tu dodamy inne fakty. 

Zakażeń koronawirusem nie dało 
się uniknąć. Zachorowali mieszkańcy 
- w sumie zachorowało ich 93 (w tym 
Strzelcach Opolskich: 32 mieszkańców, 
w filii w Leśnicy - 4 i w filii w Szymiszo-
wie – 57, a 8 zmarło – wszyscy mieli 
choroby współistniejące). Zachorowali 
pracownicy – 45 osób. 

W okresie powstania ognisk zacho-
rowań, pracownicy wyrazili zgodę na 
pracę w systemie skoszarowanym, czyli 
pozostali na okres 10-12 dni z miesz-
kańcami. Tak duże zaangażowanie 

personelu sprawiło, że w najgorszym 
okresie nikt z mieszkańców nie pozostał 
bez opieki. 

Wszyscy pracowali w zaostrzonym 
rygorze sanitarnym, a i przyjęcia no-
wych mieszkańców zostały na pewien 
czas wstrzymane. Teraz się to zmieniło, 
jednak każdy nowo przyjęty mieszka-
niec musi zostać poddany izolacji (do 
której wyznaczone zostały odpowiednie 
pokoje). 

Jak podkreślała w swoim mate-
riale Jolanta Osuch dyrektor DPS w 
Strzelcach Opolskich z filiami w Leśnicy 
i Szymiszowie, placówki otrzymały 
wsparcie a walkę z COVID-19, zarówno 
finansowe, jak i rzeczowe. Budżeto-
we, samorządowe, płynące od firm i 
instytucji, CKZiU, ale... największym 
zaskoczeniem była pomoc ze strony 
lokalnego środowiska. 

Gdy przez kilkanaście dni perso-
nel Domu w Szymiszowie mieszkał 
z podopiecznymi, OSP w Grodzisku 
zorganizowało zbiórkę dla nas – pisze 
w Informacji dyrektor J. Osuch. - Efekt 
zbiórki był niesamowity. Otrzymaliśmy 
artykuły chemiczne, spożywcze, owoce, 
napoje oraz swojskie wyroby i pyszne 
ciasta, które zostały podzielone wśród 
mieszkańców. 

Strzelczanie (w tym Środowiskowy 
Dom Samopomocy) pomagali w ramach 
akcji „Strzelce szyją maseczki”, jednak 
największe wzruszenie przyniósł dar 
- również w postaci maseczek -  córki 
nieżyjącego już od trzech lat mieszkańca 
DPS w Strzelcach Opolskich. 

Wprowadzone nowe reguły funk-
cjonowania DPS-ów zmieniły też życie 
w nich. Nie ma wycieczek, wyjazdów. 
Jest zakaz odwiedzin oraz opuszcza-
nia domów - bardzo uciążliwy dla 
mieszkańców przyzwyczajonych do-
tychczas do częstych wizyt rodziny lub 
możliwości wyjścia poza budynek. W 
okresie letnim stworzono możliwość 

mieszkańcom spotkania z bliskimi na 
świeżym powietrzu po wcześniejszym 
umówieniu. Istnieje również możliwość 
komunikowania się z bliskimi przez 
nośniki teleinformatyczne.

Informacja o funkcjonowaniu 
wszystkich DPS-ów  na terenie naszego 
powiatu została przyjęta przez radnych 
jednogłośnie, a dyrektor Jolancie 
Osuch przekazano gorące podziękowa-
nia za pracę i ogromne zaangażowanie 
dla całego personelu.

Radni byli także jednomyślni w 
głosowaniach nad projektami uchwał 
w sprawach: 
-  zmiany wieloletniej prognozy finan-

sowej Powiatu Strzeleckiego na lata 
2020-2024

-  zmiany budżetu i zmian w budżecie 
Powiatu Strzeleckiego na rok 2020

-  powierzenia Gminie Kolonowskie 
wykonania zadania własnego Po-
wiatu Strzeleckiego pn. „Zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych 
Powiatu Strzeleckiego w Gminie 
Kolonowskie w sezonie zimowym 
2020/2021

-  uchwalenia „Rocznego Programu 
współpracy Powiatu Strzeleckiego 
z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 
roku 2021”

-  nowelizacji uchwały z dnia 28 
października 2020 r. w sprawie 
przyjęcia Powiatowego Programu 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych 
Dzieci i Młodzieży z terenu powiatu 
strzeleckiego 

-  określenia zadań realizowanych 
przez Powiat Strzelecki, na które 
przeznacza się w 2020 roku środki 
Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych 
i wysokości środków na ich finan-
sowanie.
W punkcie Interpelacje, zapytania, 

wnioski i oświadczenia radnych padło 
jedno pytanie. Radny Kazimierz Kubal: 
- Chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne 
mieszkańców powiatu. Zrobiłem mały 
objazd po powiecie, w szpitalu w 
Ozimku przyjmowani są pacjenci tylko 
covidowi, w szpitalu w Strzelcach Opol-
skich wyłączony z pracy został oddział 
wewnętrzny i SOR. Co z pacjentami, 
którzy mają zaplanowane operacje i 
zabiegi? Dzwoniąc na 112 – karetki 
przyjeżdżają, ale całe leczenie odbywa 
się w domu. Co z pacjentami, którzy 
wymagają hospitalizacji?

Wicestarosta W. Gaida: – Jak wspo-
mniałem na początku sesji utworzenie 
w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach 
Opolskich oddziału zakaźnego nie było 
decyzją organu założycielskiego, ani dy-
rekcji Szpitala, była to decyzja Wojewo-
dy i NFZ. Z formalnego punktu widzenia 
SOR pracuje nadal, udzielane są świad-
czenia w nagłych przypadkach, porady 
nocne. Wznowione zostały przyjęcia na 
oddział chirurgii. Pacjenci, którzy mieli 
zaplanowane zabiegi zostali przesu-
nięci na terminy późniejsze. Wszyscy 
pacjenci, którzy zgłaszają na SOR lub 
mają skierowania z POZ na oddział 
wewnętrzny, kierowani są do szpitali w 
miejscowościach sąsiednich. Może się 
zdarzyć, że przyjęcie na oddział zostanie 
opóźnione, bo we wszystkich szpita-
lach zostały okrojone miejsca na rzecz 
łóżek „covidowych”. Jednak powoli 
zostaje przywracana normalna praca 
oddziałów. Podobnie jak u naszym 
urzędzie, nie zamykaliśmy placówki, nie 
tworzyliśmy zmianowości. Mieszkańcy 
umawiani są na dany termin i godzinę. 
Nawet wydział komunikacji pracuje na 
bieżąco, chociaż mieliśmy tam bardzo 
trudną sytuacje kadrową, mieliśmy 
tylko dwóch aktywnych pracowników, 
ale sytuacja powoli się stabilizuje. 

(oprac. M. Górka)

Sesja Rady Powiatudok. ze str. 1

1 grudnia br. Powiat przekazał 240 zestawów domowych do ochrony osobistej 
przeciw COVID-19 dla Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorów oraz Polskiego

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zestawy te kupione w ramach 
projektu otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Z ogromną przyjemnością infor-
mujemy dziś Państwa o tym, że grono 
Jubilatów - mieszkańców powiatu 
strzeleckiego - którzy w ostatnim cza-
sie obchodzili swoje okrągłe urodziny, 
znów się powiększyło! 

Pani Kazimiera Raczyńska, miesz-
kająca w Strzelcach Opolskich, 7 grud-
nia br. świętowała swoją 90 rocznicę 
urodzin. W tym wyjątkowym dla 
Jubilatki dniu nie mogło zabraknąć 
gratulacyjnego listu, urodzinowego 
upominku oraz najlepszych życzeń od 
władz naszego samorządu powiatowe-
go. Czas epidemii sprawia, że osobiste 
odwiedziny nie są możliwe, a szkoda.

Ad multos annos!

Domowe pakiety ochrony

„Covidowe” pakiety odebrali: Jan Kowalczyk (Strzelecki Oddział PZERiI) 
oraz Krystyna i Janusz Wnukowie (Strzeleckie Stowarzyszenie Seniorów).
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W maju 2018 r. w Zespole Szkół 
Specjalnych w Kadłubie, rozpoczęła się 
realizacja projektu pn. „Nauka dla nas 
w sam raz”. Projekt jest realizowany 
przez Powiat Strzelecki a dofinan-
sowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020. 

W naszej szkole w ramach pro-

W czasie pandemii z wie-
lu przedsięwzięć musimy 
rezygnować. Są jednak na 
szczęście takie, które wystar-
czy jedynie zmodyfikować. 
Jednym z nich jest nasz co-
roczny artystyczny konkurs 
na najciekawszy lampion z 
dyni. W celu zachowania wie-
loletniej już tradycji konkurs 
„The Most Impressive Jack 
O’Lantern 2020” odbył się 
po prostu tak jak lekcje, czyli 
za pośrednictwem Internetu. 
Uczniowie mieli tak jak za-
wsze wykonać w domu cieka-
wy pod względem artystycz-
nym lampion z dyni i przesłać 
kilka zdjęć swego dzieła na 
podany adres mailowy. Jak 
co roku nasi uczniowie sko-
rzystali z tej możliwości i 
wykazali się talentem oraz 
pomysłowością. W tym roku 
poziom był tak wysoki, że 
komisja (nauczyciele: Teresa 
Marchewka, Dorota Małczak 
i Anna Rzeźniczek) po raz 
pierwszy przyznała nagrodę 
ex aequo. Otrzymali ją Laura 
Peplińska z klasy 2 Dp oraz 
Michał Woźnica z klasy 2 Bp. 
Po prostu nie sposób było 
wybrać jednego faworyta. 
Laura na stworzenie swojego 
dzieła poświęciła cały tydzień. 
Wykazała się umiejętnoś-
cią planowania i organizacji 
pracy, a także wykorzystała 
swoje zainteresowania zwią-
zane z makijażem artystycz-
nym. Jej dzieło składa się 

Nauka dla nas w sam raz
jektu prowadzone były dodatkowe 
zajęcia kształtujące kompetencje 
komunikacyjne, matematyczne, infor-
matyczne i społeczno-emocjonalne. 
Uczniowie korzystali także z  zajęć 
kynoterapii oraz hipoterapii. Prze-
prowadzone zostały szkolenia kadry 
pedagogicznej oraz szkoła zyskała 
nowe pomoce dydaktyczne w tym 
komputery stacjonarne. Na zakoń-
czenie projektu uczniowie mieli moż-

liwość zrobienia zakupów on-line, a 
tym samym sprawdzenia w praktyce 
umiejętności jakie posiedli uczest-
nicząc w zajęciach projektowych. W 
Zespole Szkół Specjalnych w Kadłubie 
zajęcia realizowało 8 nauczycieli, a 
uczestniczyło w nich  25 uczniów. W 
studiach podyplomowych, szkoleniach 
i warsztatach łącznie wzięło udział 
12 nauczycieli. Zakończenie projektu 
planowane jest na koniec grudnia.  

KONKURS  „THE MOST 
IMPRESSIVE JACK 
O’LANTERN”  2020

Praca Laury Peplińskiej

Praca Michała Woźnicy

nie tylko z dyni, ale także z własnoręcznie robionych elementów 3D. Za pomocą 
kleju do prac ręcznych, kuchennych ręczników papierowych oraz akrylowej 
farby i lakieru do włosów uzyskała efekt przypominający makijaż protetyczny. 
Z kolei Michał udowodnił, że carving, czyli sztuka rzeźbienia w warzywach i 
owocach jest w jego przypadku na poziomie co najmniej zaawansowanym. Po-
trafił też zadbać o odpowiednie i bardzo efektowne podświetlenie swojej pracy. 
Nagrody przyznane naszym zwycięzcom w konkursie zostały ufundowane 
przez radę rodziców. Są nimi bony podarunkowe, które można zrealizo-
wać w empiku oraz dyplomy uznania. Zostaną one co prawda wręczo-
ne dopiero, kiedy wrócimy już do szkoły, jednak warto na nie poczekać. 
W ramach akcji „Młodzi artyści początkującym artystom” już trzeci rok z rzędu Martyna 
Wilczyńska z klasy III d wykonała konkursowe dyplomy. Warto podkreślić, że również w 
tym roku wykonano je ręcznie na podstawie oryginalnego i niepowtarzalnego pomysłu. 
Pomimo że czasy są trudne i wiele rzeczy się zmieniło, „ku pokrzepieniu serc” 
warto zauważyć, że pewne rzeczy są jednak niezmienne. Bowiem wśród uczniów 
„Broniewskiego” zawsze można znaleźć utalentowanych i wytrwałych młodych 
ludzi z pasją.

Katarzyna Maciaszczyk-Paprotny

Dnia 13.10.2020 roku odbyły 
się eliminacje do szkolnego finału w 
szachach o tytuł Mistrza Szkoły. Do 
turnieju zgłosiło się 21 zawodników 
i 4 zawodniczki. Turniej rozegrano 
systemem szwajcarskim, a przygoto-
wała go i przeprowadziła mgr Gabriela 
Szmigielska.

Finał turnieju – etap szkolny
Z uwagi na pandemię Koronawi-

rusa COVID-19 finał szkolny został 
rozegrany 19 listopada

Do finału zakwalifikowali się ucz-
niowie: 4 Tse Dorota Panek, 4 Tl Kry-
stian Bawohol, 3 Ta Dominik Grensort, 
2 Ta Damian Woźnica, 2 Ta Daniel Kała, 
1 Tad  Barbara Panek, 1 fw3   Beata 
Turek.

Szachowa LICEALIADA 2020/2021
Finał mistrzostw szkolnych roze-

grano systemem ,,każdy z każdym”.
Mistrzem CKZiU w roku szkolnym 

2020/2021 w szachach została uczen-
nica kl. 4 Tse Dorota Panek. Drugie 
miejsce zajęła Barbara Panek z kl. 1 
Tad Barbara Panek, a trzecie Beata 
Turek z kl. 1 fw3. Kolejne miejsca za-
jęli Dominik Grensort z 3 Ta i Krystian 
Bawohol z 4 Tl.

Drużyna w tym składzie reprezen-
towała naszą szkołę w finale Szkolnych 
Mistrzostw w szachach on-line w 
ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkół 
LICEALIADA 2020/2021. Turniej roze-
grano w dniach 24 listopada - elimina-
cje i 25 listopada – finał.

Komunikat końcowy
Wyniki indywidualne (klasyfikacja 

generalna)
Do ścisłego finału awansowały: 

Barbara Panek i Beata Turek. Na 
dalszych miejscach uplasowali się: 
Barbara Panek (22), Beata Turek (28), 
Dorota Panek (56), Krystian Bawohol 
(58) i Dominik Grensdort (71).

Wyniki indywidualne - klasyfika-
cja dziewcząt

4 miejsce Barbara Panek, 6 miej-
sce Beata Turek, 12 miejsce Dorota 
Panek.

Klasyfikacja drużynowa szkół 
CKZiU Strzelce Op. zajęła 10 -11 

miejsce
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Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701

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

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami
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Tel. wew.: 760, 761, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 
756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

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

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Powiatowe

47-100 Strzelce Opolskie, 
ul. Krakowska 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

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

Na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2020 r. funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w 
których 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie radcy prawni, adwokaci oraz doradcy obywatelscy udzielają porad prawnych rozwiązując tym samym 
problemy mieszkańców powiatu,  zdarzają się jednak przypadki, gdy zgłaszany problem prawny „nie ma jedynie natury prawnej”, wówczas osoba uprawniona może 
zostać skierowana przez udzielającego bezpłatnych porad prawnych do „innych systemów pomocy”.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 
294) Starosta prowadzi, aktualizuje oraz publikuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu strzeleckiego, która obejmuje w szczególności: 
poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumen-
tów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób znajdujących się w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne. 
          Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, obejmujące 
informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzi-
nach działalności.

Listę udostępnia się wykonawcom do wykorzystania przy realizacji postanowień art. 5 ust. 4 oraz art. 11 ust. 10ww. ustawy (przekierowanie klien-
ta do darmowego poradnictwa specjalistycznego, gdy jego problem ma charakter złożony), ponadto Listę udostępnia się w punktach na tablicy ogłoszeń  
w poczekalni, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych Starostwa i Urzędów Gmin oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego 
dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego (9)

NAZWA 
JEDNOSTKI

ZAKRES
PORADNICTWA ADRES TELEFON 

odpłatność połączeń
DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny

WWW
e-mail

KRYTERIA 
DOSTĘPU

51 Rzecznik 
Finansowy

-poradnictwa  
-interwencje i postępowania 

polubowne  
-wsparcie w trakcie postępo-

wania sądowego

Biuro Rzecznika 
Finansowego

Al. Jerozolimskie 
87

02-001 
Warszawa

+22 333 73 28 (infolinia dot. 
ubezpieczeń) 

pn. – pt. 
08.00 – 16.00

https://www.rpo.gov.pl/
content/rzecznik-finansowy

biuro@rf.gov.pl

Dla osób pokrzyw-
dzonych działa-
niem instytucji 
finansowych

PRAWO PODATKOWE
52 Urząd Skarbo-

wy w
w Strzelcach 
Opolskich

Informacje podatkowe dot. 
PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, 

akcyza etc.

Opolska 13  
47-100 Strzelce 

Opolskie

tel. (77) 461-28 -9 
(77) 461-35-69 
(77) 461-42-78

Poniedziałek – Piątek 
07.30-15.30

http://www.opolskie.kas.
gov.pl/urzad-skarbowy-w-

-strzelcach-opolskich

us.strzelce-opolskie@
mf.gov.pl

Z porad może  
skorzystać każdy 

podatnik

53 Krajowa Infor-
macja Skarbowa

Informacje podatkowe dot. 
PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, 

akcyza etc.

ul. Teodora Sixta 
17,

43-300 Bielsko-
-Biała

801 055 055 
z tel. stacjonarnych.

( (22) 330 03 30
z tel. komórkowych.
+ 48 (22)33 00 330

  z tel. zagranicznych.
Koszt zgodnie 

z taryfą operatora

Poniedziałek – Piątek  
07.00-18.00

www.kis.gov.pl
więcej: https://porad-

nikprzedsiebiorcy.pl/-kip-
-czyli-krajowa-informacja-

-podatkowa

Z porad może  
skorzystać każdy 

podatnik

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z  PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

54 Rzecznik 
Finansowy.
(Ubezpieczo-

nych)

Prawa ubezpieczonych Al. Jerozolimskie 
87

02-001 Warsza-
wa.

Ubezpieczenia gospodarcze
(22) 333 73 28

Ubezpieczenia Społeczne, 
OFE ZUS

(22) 333 73 26
lub (22) 333 73 27

Ubezpieczenia bankowe  i 
rynku kapitałowego

(22) 333 73 25

Poniedziałek – Piątek  
 08.00-18.00

Poniedziałek – Piątek  
godz.11.00-15.00

Poniedziałek – Piątek 
godz. 08.00-16.00

Porady e-mail: porady@
rf.gov.pl

(czas oczekiwania 
na odpowiedz

e-mailową ok.2 tygodni)

https://rf.gov.pl/kontakt

biuro@rf.gov.pl

Osoby ubezpie-
czone i w sporze 

dotyczącym ubez-
pieczeń

INNE
55 WWW. OBYWATEL.GOV.PL Informacje i usługi przyjazne obywatelom

portal Ministerstwa Cyfryzacji

56 Rzecznik Praw 
Obywatelskich

Ochrona praw obywatelskich Al. Solidarności 
77.

00-090 Warszawa

800 676 676 .
Połączenia bezpłatne z tel. 

stacjonarnych i komórkowych

Poniedziałek
10.00-18.00

Wtorek - Piątek
08.00-16.00

https://www.rpo.gov.pl

biurorzecznika@brpo.
gov.pl

Może zgłosić się 
każdy, kto uważa,
że jego prawa są 

naruszone
57 Urząd do Spraw 

Cudzoziemców
Dąży do zagwarantowania cu-
dzoziemcom chcącym przeby-
wać w Polsce wysokiej jakości 

procedur związanych 
z ich pobytem

ul. Taborowa 33
02-699 Warszawa

Departament Postępowań 
Uchodźczych – I Instancja

Tel. +48 22 60 174 07,
Fax +48 22 60 151 23

E-Mail: dpu.udsc@udsc.gov.pl
Departament Legalizacji 

Pobytu- II Instancja
Tel. +48 22 60 175 14,
Fax +48 22 60 174 19

E-mail: legalizacjapobytu@
udsc.gov.pl

Departament Legalizacji 
Pobytu

Tel. +48 22 60 175 36,
Fax +48 22 60 156 58

E-Mail: wykaz@udsc.gov.pl

Poniedziałek – Piątek 
9.30 – 14.00

https://udsc.gov.pl/ Pomoc dla 
cudzoziemców

58 Urząd Ochrony 
Danych 

Osobowych

Ochrona danych osobowych ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

tel. 606-950-000
(infolinia czynna 

w dni robocze  
od 10.00 do 13.00)

Poniedziałek – Piątek 
 8.00 – 16.00

https://uodo.gov.pl/

kancelaria@uodo.gov.pl

Pomoc dla osób 
wobec których na-
stąpiła nieprawid-
łowość w przetwa-
rzaniu jej danych 

osobowych

CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1:
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Od dłuższego czasu interesowały mnie 
nowinki techniczne i wszystko co jest z tym 
związane. Na etapie szkoły podstawowej projek-
towałem i budowałem małe projekty z kartonu 
i z tego co znalazłem w domowym warsztacie. 
Gdy rozpocząłem naukę w technikum, zaczęły 
do mnie docierać informacje o możliwości zaist-
nienia w konkursach naukowych i technicznych. 
Pani Katarzyna, nauczycielka fi zyki, opowiedziała 
mi o przebiegu tych wydarzeń, co jeszcze bardziej 
zachęciło mnie do wzięcia w nich udziału. 

Pierwsze kroki zaczęły się od konkursu Ma-
szyn Wiatrowych i Młody Innowator, gdzie udało 
mi się zakwalifi kować do etapu ogólnopolskiego. 
Dużym wyzwaniem było E(x)plory. Kiedy o nim 
usłyszałem, początkowo myślałem, że tak duża 
impreza to nie dla mnie. Po dłuższych przemy-
śleniach doszedłem do wniosku, że to może być 
jedyna szansa, aby mój projekt ujrzał światło 
dzienne. Zacząłem tworzyć notatki, z których po 
czasie powstał opis projektu, w trakcie którego 
pojawiły się pomysły na dodatkowe funkcje ukła-
du. Uświadomiło mi to, że może to być pomysł 

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

Moja przygoda z E(x)plory…
godny uwagi w szerszym 
kontekście społecznym. 
Wysłałem zgłoszenie, 
które zakwalifikowało 
się do regionalnego eta-
pu konkursu. Gdy do-
wiedziałem się o tym, 
równolegle pojawiła się 
pandemia, która pokrzy-
żowała wiosenne plany 
wyjazdu do Wrocławia. 
Byłem trochę zniechę-
cony, ale pocieszyła mnie 
wiadomość o przeniesie-
niu stacjonarnego wyda-
rzenia na październik. 

Rozpoczęła się budowa makiety. W lipcu 
dowiedziałem się o całkowitej zmianie przebiegu 
konkursu - na online. Zmiany wymusiły koniecz-
ność nakręcenia krótkiego fi lmu promującego 
projekt, co okazało się również ciekawym wyzwa-
niem. W kolejnym etapie rozpoczęły się rozmowy 
z jury za pośrednictwem Internetu. Wieczorem 
tego samego dnia ogłoszono, że mój projekt 
zakwalifikował się do ogólnopolskiego finału 
w Gdyni. Finał również odbył się online. A całe 
wydarzenie trwało aż trzy dni! Dyskusje z juro-
rami, warsztaty to również ciekawe i inspirujące 
doświadczenia. Dużym zaskoczeniem była wieść 
o otrzymaniu nagrody za Innowację Społeczną w 
postaci stypendium na dalszy rozwój projektu. 

Doświadczenia zdobyte w trakcie konkursu 
ugruntowały mnie w przekonaniu, że warto uwie-
rzyć w siebie i starać się wdrażać swoje pomysły, 
gdyż może się to okazać innowacją. Bazując na 
moim przykładzie chciałem zachęcić wszystkich 
młodych ludzi z pomysłami, aby uwierzyli w 
siebie i nie zważając na innych, za wszelką cenę 
dążyli do celu i próbowali pokazać je.

Adam Bajorek - uczeń klasy 2 Pam

Adam Bajorek, uczeń klasy 2 Pam, CKZiU 
otrzymał nagrodę za Innowację Społeczną 
w wysokości 3000 zł od Fundacji Zaawanso-
wanych Technologii w Krajowym Konkursie 
Naukowym Explory 2020!!! 

Adam przedstawił projekt „Water Recovery 
System”, którego głównym założeniem jest zmi-
nimalizowanie zużycia wody pitnej i powtórne 
wykorzystanie wody „odpadowej” generowa-
nej w gospodarstwach domowych. Instalacja 
układu pozwoli również na obniżenie wkładu energii potrzebnej do ogrzania wody użytkowej w domu. 
W pierwszej fazie system jest dedykowany dla domów jedno - i dwurodzinnych. 

Informację o nagrodzie przekazała Dyrektor Fundacji Joanna Gogolińska w transmisji online Gali 
Finałowej Gdynia E(x)plory Week 2020 w dniu 27 listopada, którą można obejrzeć na stronie: htt ps://
www.explory.pl/2020/ lub htt ps://www.facebook.com/Explory/.

Serdecznie gratuluję Adamowi sukcesu, składam podziękowania za trud włożony w przygotowa-
nie i przebieg poszczególnych etapów konkursu, a w szczególności za wysiłek włożony w trzydniowy 
fi nał, który niestety musiał odbyć się online. Cieszy nagroda, ale szkoda, że obecna sytuacja panująca 
w kraju nie pozwoliła na pobyt w Gdyni, gdzie wspólnie z Adamem moglibyśmy cieszyć się całym 
wydarzeniem na żywo.

Zachęcam uczniów do wzięcia udziału w konkursie. Mam nadzieję, że Adam weźmie w  nim udział 
po raz drugi! Na Laureatów Konkursu Naukowego E(x)plory czeka wiele atrakcyjnych nagród: stypendia 
(w wysokości 10000 zł, 7000 zł, 5000 zł), programy mentorskie, nagrody rzeczowe oraz zaproszenia 
do udziału w konkursach zagranicznych. Do Konkursu Naukowego E(x)plory może zgłosić się każda 
osoba w wieku 13-20 lat, która ma pomysł na to co i w jaki sposób chciałaby zbadać, zmienić, ulepszyć 
lub przeprowadziła już pracę naukowo-badawczą. Rekrutacja do kolejnej edycji konkursu trwa do 7 
STYCZNIA 2021. Więcej informacji można znaleźć na stronie: htt ps://www.explory.pl/.

Udział w regionalnym etapie Konkursu Naukowego oraz w Krajowym Finale Konkursu podczas 
Gdynia E(x)plory Week to wielki sukces i wydarzenia, które na długo pozostają w pamięci uczestników, 
dostarczają wielu pozytywnych emocji i dają sposobność spotkania i poznania wspaniałych ludzi oraz 
nawiązania nowych przyjaźni.

Gratulacje dla  Adama!!!
Katarzyna Uchańska-Łukasik

 Adam Bajorek nagrodzony
w Krajowym Konkursie Naukowym Explory 2020

19 października br. dwunastu uczniów z klasy 
2 Ap Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I 
w Zawadzkiem przystąpiło do ogólnopolskiego 
konkursu z języka polskiego organizowanego 
przez Centrum Edukacji Szkolnej MULTITEST 
2020. Tegoroczna edycja odbywała się w trakcie 
zawieszenia zajęć w szkołach i rozpoczęcia zdal-
nego nauczania, więc została przeprowadzona 
online. Uczniowie rozwiązywali test wielokrot-
nego wyboru składający się z 26 pytań.

Spośród uczestników, dwoje, Szymon Cybul-

W bieżącym roku uczniowie Zespołu Szkół 
Specjalnych w Kadłubie pod opieką nauczycieli, 
uczestniczyli w V Ogólnopolskim Ekologicznym 
konkursie organizowanym przez Organizację 
Odzysku S.A Reba. Jako szkoła uczestniczymy 
w konkursie od samego początku jego trwania. 
Uczniowie nauczyciele, mieszkańcy i pracownicy 
DPS w Kadłubie są zaangażowani w akcję zbiera-
nia baterii. Od kilku lat w akcję włączyły się osoby 
spoza szkoły i DPS szczególnie przedstawiciele 
Urzędu Miasta w Strzelcach Opolskich.    

Corocznie jesteśmy laureatami, a dwukrotnie 
zostaliśmy zwycięzcami w skali kraju! W tym roku 
ze względu na pandemię nie odwiedziliśmy stoli-
cy, a nagrody i dyplom zostały nam dostarczone 
do szkoły. Dziękujemy wszystkim za wsparcie i 
ogłaszamy, że dalej będziemy dzielnie walczyć o 
zdrową Ziemię i czyste powietrze, uczestnicząc 
w kolejnych edycjach konkursu.

Laureatem 
– nasza szkoła!

Powiatowe Centrum 
Kultury zaprasza

MULTITEST 2020 
– nasi laureaci!

ski i Wiktoria Skorupa zajęło miejsca w pierwszej 
dziesiątce i otrzymali dyplomy laureatów konkur-
su. Dwoje kolejnych, Oliwia Prus i Jakub Miksa, 
znaleźli się w pierwszej piętnastce nagrodzonych 
dyplomami wyróżnienia.

Pozostali uczestnicy konkursu: Julia Bury, 
Paulina Bonk, Weronika Sowa, Paulina Wyrwich, 
Emilia Trzasko, Alina Saternus, Fabian Osak, Niko-
la Hajdun otrzymali dyplomy uznania.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolej-
nych konkursach!

Nagroda za innowację społeczną w wysokości 3000 zł
od Fundacji Zaawansowanych Technologii


