
Powiat się (za)szczepi

1 września obchodzimy 1 września obchodzimy 

Dzień Weterana Walk Dzień Weterana Walk 
o Niepodległość Rzeczy�ospolitej Polskiej.o Niepodległość Rzeczy�ospolitej Polskiej.

W dniu tego święta ustanowionego W dniu tego święta ustanowionego 
25 kwiet�ia 1997 r. przez Sejm RP25 kwiet�ia 1997 r. przez Sejm RP

dziękujemy wszystkim Weteranom dziękujemy wszystkim Weteranom 
za peł�e poświęcenia oddanie idei niepodległości za peł�e poświęcenia oddanie idei niepodległości 

i bohaterst�o oraz przekazujemy wy�azy najwyższego uznania. i bohaterst�o oraz przekazujemy wy�azy najwyższego uznania. 

Życzy�y Wam wszystkim jak najlepszego zdrowia, Życzy�y Wam wszystkim jak najlepszego zdrowia, 
pogodnych dni i wdzięcznej pamięci kolejnych pogodnych dni i wdzięcznej pamięci kolejnych 

pokoleń o Waszych dokonaniach.pokoleń o Waszych dokonaniach.
Rada Powiat� St�zeleckiegoRada Powiat� St�zeleckiego

Zarząd Powiat� St�zeleckiegoZarząd Powiat� St�zeleckiego

1 września o godz. 11.30 w kościele parafi alnym pw. św. Waw-
rzyńca w Strzelcach Opolskich odprawiona zostanie Msza św. 

Po niej można będzie indywidualnie złożyć kwiaty i wieńce pod Pomnikiem 
ku czci Ofi ar Wojen i Przemocy.

Pamiętajmy jednak o tym, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną należy 
zachować dystans społecznego przed rozpoczęciem mszy św. oraz w drodze 
pod pomnik.

Po raz pierwszy bawiliśmy 
się na Święcie Chleba już 

w 2010 roku. Potem stało się ono 
już tradycją. Z roku na rok było nas 
więcej. Tysiące osób uczestniczyło 
w imprezie w strzeleckim Parku 
Miejskim na przełomie września i 
października. 

Aż przyszła pandemia korona-
wirusa w roku 2020. Nie można 
było zorganizować żadnego dużego 
ani małego zgromadzenia. W tym 
roku obostrzenia nieco poluzowa-
no, ale nie na tyle, żebyśmy mogli 
powrócić do wspólnej zabawy. 

Zatem w roku 2021 będziemy 
mieć zupełnie inne Święto Chleba. 

Tym razem to będzie konkurs. Jaki? Oczywiście związany z chlebem! Nawet czas się będzie 
zgadzał: od połowy września do końca października.

Szczegóły – w następnym numerze naszego dwutygodnika. Jednak już dziś sugerujemy: 
odszukajcie  wszystkie stare przepisy, które macie w domach: własne, mam czy babć, ciotek, 
wujków, nawet dziadków czy pradziadków. Odszukajcie je, bo się przydadzą już wkrótce: 
będziemy piec chleb! Własny, domowy, najpyszniejszy, z chrupiącą skórką, pachnący. Chleb 
z powiatu strzeleckiego. 

Święto Chleba czasu pandemii

Mieszkańcy naszego powiatu 
zdążą się zaszczepić przed 

nadejściem czwartej fali korona-
wirusa? 
- Z naszej, samorządowej strony, robimy wszystko, 
by tak się stało – odpowiada wicestarosta Waldemar 
Gaida, pełnomocnik ds. szczepień w naszym powiecie 
. - W całym kraju bardzo zwolniła akcja szczepień, 
ale nasze województwo plasuje się w końcówce 
wszystkich regionów - do 24 sierpnia tylko 400.801 
mieszkańców zostało w pełni zaszczepionych, czyli 
40,86 proc. Trzeba więc brać pod uwagę poważnie 
zapowiedzi rzecznika resortu zdrowia odnośnie 
przyszłych rygorów sanitarnych, który kilka dni temu 

mówił sugerował, że obostrzenia pod kątem m.in. ograniczania transmisji wirusa wprowa-
dzane będą z poziomu województw.  Potwierdził też, że wprowadzenie obostrzeń w jakiejś 
formie jest pewne: wymienił certyfi katy potwierdzające zaszczepienie, negatywny wynik 
testu lub informację o byciu ozdrowieńcem, które będą wymagane, aby wejść do różnych 
miejsc, mają zostać też obniżone limity osób, które będą wpuszczane do różnych obiektów, a 
posługujący się certyfi katami będą w takiej sytuacji uprzywilejowani. Natomiast 24 sierpnia 
minister zdrowia uściślił: „Rozmawialiśmy o pewnych trzech założeniach, które teraz są fun-
damentalne – chcielibyśmy, aby strefy były defi niowane na poziomie powiatów. Założenie jest 
takie, że chcemy dokonać przeskalowania liczby zakażeń. Do tej pory było to liczba zakażeń 
na 10 tys. mieszkańców. Chcemy dokonać przeskalowania podwójnego. Będziemy chcieli 
podnieść  te progi dwukrotnie. Trzecie założenie jest takie, że będziemy brać pod uwagę 
wskaźnik wszczepień”.  Powszechny Punkt Szczepień, który Powiat Strzelecki uruchomił w 
Powiatowym Centrum Kultury, nadal funkcjonuje, właśnie przedłużyliśmy umowę z NZOZ 
„Kardiologia” – do końca września. Chcemy w ten sposób ułatwić podjęcie decyzji o zaszcze-
pieniu tym, którzy jeszcze tego nie zrobili. Jeśli się ktoś jeszcze waha, niech wsłucha się w 
opinie epidemiologów o wysokiej zakaźności wariantu Delta i ciężkim przebiegu choroby u 
niezaszczepionych ludzi młodych.

- „Nasz” punkt szczepień będzie prowadził szczepienia w szkołach?
- W placówkach oświatowych za akcję szczepień będą odpowiadać dyrektorzy, a jeśli 

„NZOZ „Kardiologia” uruchomi mobilne punkty szczepień – tak.
- A może do poszczególnych miejscowości wyjedzie, wzorem innych,  autobus strzele-

ckiego PKS, który zamieniony zostanie w „szczepciobus”?
- Nie ma żadnych przeszkód, by gminy, które są organami założycielskimi szkół podstawo-

wych, złożyły wnioski do Związku „Jedź z Nami” z tego typu zapotrzebowaniem w odniesieniu 
do przeprowadzenia akcji szczepień wśród uczniów lub z wnioskiem o dowiezienie swoich 
mieszkańców do punktu szczepień. Na pewno strzelecki PKS jako operator Związku „Jedź z 
Nami” podejmie się tego. Pamiętajmy o tym, że szczepienia, choć w stu procentach nie chronią 
przed zachorowaniem na Covid-19, to jednak chronią przed ciężkim przebiegiem choroby. 
Leku na koronawirusa na razie nie ma, choć pewne preparaty są testowane. Na razie naszą 
najskuteczniejszą bronią są: szczepienia, dystans, dezynfekcja, maseczki.
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Pani
Danucie Botor

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Ojca

składają 
Dyrektor, Pracownicy i uczniowie 

Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy

Pani
Karinie Knet

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Ojca

składają 
Dyrektor, Pracownicy i uczniowie 

Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy

Panu 

Romanowi Kusowi

Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Strzelcach Opolskich

głębokie wyrazy współczucia po śmierci

Matki

składają
Rada Powiatu Strzeleckiego

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy Strzeleckiego Starostwa

1 września rozpoczyna się nowy rok 
szkolny. W trybie stacjonarnym – za-

powiedział minister edukacji i nauki Przemy-
sław Czarnek. 

Będąc gościem Programu I Polskiego 
Radia 23 sierpnia, przypomniał,  że w czerw-
cu była prowadzona wśród uczniów akcja 
promująca szczepienia przeciw COVID-19, 
dodał też, że  będzie ona kontynuowana 
we wrześniu. Ale to dyrektorzy szkół będą 
podejmować decyzje o organizacji punktów 
szczepień we własnych placówkach.

Pytany o „czarny scenariusz” rozwoju 
czwartej fali koronawirusa, odpowiedział: 
„Takich scenariuszy nie przewidujemy ani w 
krótkim, ani w dłuższym horyzoncie czaso-
wym, który badamy na ten rok szkolny (...)”. 

Tego samego dnia, 23 sierpnia, konsultant 
krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego, 
były szef GIS Jarosław Pinkas, stwierdził: 
„Czwarta fala według mnie jest przesądzona, 
natomiast skala tej fali jest w tej chwili abso-
lutnie niemożliwa do przewidzenia”. Przyznał 

Popołudnie 23 sierpnia. Para młodych ludzi idzie ulicą Strzelec Opolskich.  
– Dzień dobry! – woła mężczyzna do urzędniczki stojącej po drugiej stronie ulicy pod 

Bardzo Ważnym Urzędem. 
– Dzień dobry! Jak leci? - pyta ona.
- Z dnia na dzień, powolutku. Szukamy punktu szczepień – odpowiadają młodzi.
- Ale po co?! Nie chcecie się chyba zaszczepić?! - pyta ona, z bardzo wyraźnym niedowie-

rzaniem, nawet z niesmakiem, można by powiedzieć.
- Musimy. Tego chcą od nas w pracy.
- Nie dajcie sobie tego wmówić, nie mogą tego wymagać! – znów zabiera głos urzędniczka.
- Ale my naprawdę musimy! Nie pracujemy w Polsce.
- Aaaa, to wszystko zmienia – brzmiała odpowiedź.

Gdzie więc pracują? 
Można się tylko domyślać.
W marcu 2021 Włochy jako pierwszy kraj w Europie wprowadziły usankcjonowany prawnie 

obowiązek szczepień przeciwko Covid-19  dla wszystkich pracowników medycznych, także 
farmaceutów i pracowników aptek. W przypadku odmowy groziła surowa kara – zawieszenie 
w pracy bez wynagrodzenia do końca roku. Od 12 lipca we Francji szczepić się muszą osoby 
mające na co dzień kontakt z największą liczbą osób: medycy i opiekunowie w placówkach 
medycznych. Czas na to mają do 15 września, potem, podobnie jak we Włoszech - zawieszenie, 
zakaz wykonywania zawodu lub brak wynagrodzenia. Podobne obowiązki na pracowników 
służby zdrowia wprowadziły Wielka Brytania, Grecja i Węgry. W USA obowiązkiem szczepień 
objęto kadrę medyczną, a później także pracowników administracji federalnej i usługodawców. 
W Rosji 30 regionów wprowadziło obowiązek szczepień, np. w Moskwie objęto nim pracow-
ników handlu, gastronomii, ochrony zdrowia, komunikacji miejskiej. W dodatku pracodawcy 
są zobowiązani do zawieszenia pracowników, którzy odmówili szczepienia. Brak zaszczepienia 
może być też powodem nieprzyjęcia kogoś do pracy w tych regionach.

Gmina Liczba 
zaszczepionych 
min. 1 dawką

Liczba w pełni 
zaszczepionych

Procent w pełni 
zaszczepionych

Strzelce Opolskie 14 999 14 538 (+624)* 48,0%
Izbicko 2 192 2 102 (+109) 38,8%
Leśnica 3 018 2 895 (+154) 38,4%
Ujazd 2 524 2 441 (+122) 37,0%

Zawadzkie 4 149 4 037 (+235) 36,0%
Kolonowskie 2 178 2 110 (+127) 35,9%
Jemielnica 2 680 2 601 (++157) 36,0%

dane na dzień 23.08.2021; źródło: https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/ranking
* od redakcji: o tyle wzrosła liczba osób w pełni zaszczepionych w gminie od naszego po-
przedniego zestawienia, czyli od 4 sierpnia br.
Według danych Ministerstwa Zdrowia, na dzień 23 sierpnia br. odsetek zaszczepionych co 
najmniej jedną dawką szczepionki na koronawirusa wynosi w Polsce 49,66 proc. W pełni 
zaszczepieni stanowią 43,75 proc. całego społeczeństwa.

Jak wygląda szczepienie w poszczególnych 
gminach naszego powiatu? Punkt Szczepień Powszechnych

zorganizowany przez Powiat Strzelecki
w siedzibie Powiatowego Centrum Kultury

w Strzelcach Opolskich przy ulicy Dworcowej 23

zaprasza wszystkich chętnych po 12 roku życia 
z terenu całej Polski, 

szczególnie z terenu powiatu strzeleckiego,
na szczepienie przeciwko COVID-19 

dwudawkową szczepionką Pfizer 
lub

jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00 – 15.00. 

Skierowanie i rejestracja nie są wymagane!
KONTAKT z Punktem Szczepień Powszechnych 

Tel. 530 808 464 

Czwarta fala nadchodzi. 
Ale jaka?!

też, że nikt nie przewidział, iż „pojawią się 
superroznosiciele. Młodzi ludzie, którzy nie 
są zaszczepieni, często przeszli chorobę bez-
objawowo i zachowywali się nonszalancko. 
- Trudno wymagać pełnej odpowiedzialno-
ści od nastolatków. (...) To była cała masa 
imprez domowych, dyskoteki na tysiąc osób 
w różnych miejscach. Oni doprowadzili do 
sytuacji istotnego rozprzestrzeniania się 
wirusa - ocenił Pinkas.

Tymczasem… Mniej optymistyczni są 
naukowcy.

Z modelu matematycznego przygoto-
wywanego przez zespół naukowców z Poli-
techniki Wrocławskiej pod kierunkiem prof. 
Tylla Krügera wynika, że dynamika zakażeń 
koronawirusem w Polsce jest obecnie bar-
dzo zbliżona do tej sprzed roku. Prognozują 
oni, że w połowie września dzienna liczba 
zakażeń wyniesie prawdopodobnie 500-600 
osób. A pod koniec listopada może osiągnąć 
nawet ponad 30 tys. Ta informacja pojawiła 
się również 23 sierpnia.

Szczepicie się?
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POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Op.

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

O F E R T Y   P R A C Y

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

KOSMETYCZKA/ KOSMETOLOG STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie kierunkowe
OPIEKUNKA DZIECI DO SZKOŁY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
 (praca w niepełnym 
 wymiarze)
KIEROWCA KONDUKTOR STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - prawo jazdy kat. D
  - kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy 

kat. D,
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie podstawowe
PRAC. DO PRAC REMONTOWYCH WEDŁUG ZLECEŃ
KONTROLER PROCESÓW PRODUKCJI ZAWADZKIE - wykształcenie podstawowe
OPERATOR MASZYNY PROD. KOLONOWSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
PRACOWNIK FIZYCZNY PRZY STRZELCE OPOLSKIE 
PRODUKCJI OKIEN I DRZWI
PAKOWACZ OLSZOWA
MECHANIK WARSZTATU SZYMISZÓW - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - prawo jazdy kat. B
PIASKARZ STRZELCE OPOLSKIE
SPEDYTOR KOTULIN - wykształcenie średnie ogólnokształcące,
  - znajomość j. angielskiego B2,
  - znajomość j. niemieckiego B2
OPERATOR OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW STANISZCZE MAŁE/ - wykszt. zawodowe , preferowane średnie techniczne,
  KOLONOWSKIE - prawo jazdy kat. B+E/T,
  - umiejętność obsługi maszyn i urządzeń
MONTER INSTALACJI SANITARNYCH UJAZD - prawo jazdy kat..C
TOKARZ/ ŚLUSARZ ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - umiejętność wykonywania ogólnych prac ślusarskich
KIEROWCA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO TRASY MIĘDZYNARODOWE - prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy,
  - obsługa tachografu cyfrowego
KIEROWCA KAT. C+E DO OBSŁUGI SIERONIOWICE - wykształcenie średnie, - prawo jazdy kat. C+E,
SKLEPÓW DINO  - książeczka sanitarno – epidemiologiczna,
  - min. 3 miesiące doświadczenia zawodowego
KIEROWCA OPERATOR SPRZĘTU STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe, 
  - prawo jazdy kat. C, - kwalifikacje zawodowe
  - 2 lata doświadczenia zawodowego
KIEROWCA C+E TRASY KRAJOWE - prawo jazdy kat. C+E
KIEROWCA KARETKI WOJEWÓDZTWO OP. - wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,
TRANSPORTOWEJ  - prawo jazdy kat. B,
  - min. 5 lat doświadczenia w charakterze kierowcy
OPERATOR MASZYN/ PRACOWNIK ZIMNA WÓDKA - wykształcenie zasadnicze zawodowe, techniczne,
DS. UTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI PROD.
OPERATOR MASZYN ZIMNA WÓDKA
OPERATOR SZLIFIERNII STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
POMOCNIK OPERATORA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe, techniczne
ŚLUSARZ/ SPAWACZ IZBICKO - mile widziane uprawnienia spawalnicze
MAGAZYNIER ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - umiejętność obsługi komputera
MAGAZYNIER OLSZOWA
MAGAZYNIER/ KIEROWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - prawo jazdy kat. B,
  - uprawnienia do obsługi wózka widłowego
KUCHARZ/ POMOC KUCHENNA STRZELCE OPOLSKIE
KASJER/ SPRZEDAWCA ZIMNA WÓDKA - książeczka sanitarno - epidemiologiczna
 (strefa ekonomiczna)
KASJER/ SPRZEDAWCA JEMIELNICA - książeczka sanitarno - epidemiologiczna
KASJER/ SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE
PRACOWNIK STACJI PALIW
SPRZEDAWCA IZBICKO
KASJER / SPRZEDAWCA SIERONIOWICE
KASJER/ SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE
SPRZEDAWCA – DZIAŁ BUDOWLANY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe

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

Zostało jeszcze kilka dni!
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich  

przyjmuje od 18 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. 
wnioski osób bezrobotnych ubiegających się o przyznanie jednorazowej dotacji 

na podjęcie działalności gospodarczej.
Maksymalna kwota dofinansowania to 25 000 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 77 462 18 18

Stacjonarne punkty 
porad prawnych 

ponownie otwarte
Powiat Strzelecki informuje, iż od dnia 16 sierpnia 2021r., zostają 

ponownie otwarte wszystkie stacjonarne punkty porad praw-
nych. Otwarcie punktów stacjonarnych nie oznacza jednak rezygnacji 
z reżimu sanitarnego. Aby zachować zasady bezpieczeństwa zarówno 
klientów, jak i prawników dyżurujących w biurach, nadal obowiązują 
wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Każda osoba, która 
chce skorzystać z porady prawnej, powinna najpierw zadzwonić na 
infolinię rejestracyjną tel. 77 440 17 97 i umówić się do konkretnego 
punktu, na konkretny dzień i godzinę. W punkcie porad prawnych 
powinna znajdować się jedna osoba korzystająca z porady, w uza-
sadnionych przypadkach prawnik może wyrazić zgodę na to, żeby w 
punkcie znajdowało się więcej osób (w szczególności dotyczy to osób 
towarzyszących osobom niepełnosprawnym).

Osoba, która zostanie umówiona na poradę, powinna przybyć do 
punktu na umówioną godzinę, w maseczce. Po wejściu do punktu 
zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym (ewentualnie posia-
dać założone na dłonie rękawiczki). Należy zachować odpowiedni 
dystans między osobami. Jeżeli osoba chcącą uzyskać bezpłatną 
poradę prawną nie jest pewna co do swojego stanu zdrowia (wyka-
zuje objawy choroby typu kaszel, katar, gorączka), powinna umówić 
się na wizytę w takim terminie, kiedy ma pewność, że jest zdrowa.   
Do punktu nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy. 

Przypominamy też, że w związku z nowelizacją przepisów ze 
względu na skutki pandemii COVID-19 z bezpłatnych porad praw-
nych mogą również korzystać przedsiębiorcy prowadzący jedno-
osobową działalność gospodarczą, niezatrudniający innych osób  
w ciągu ostatniego roku. Do tej pory z możliwości korzystania z 
nieodpłatnej pomocy prawnej wyłączone były sprawy związane z 
prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania 
do rozpoczęcia takiej działalności. Rozszerzenie tej pomocy na osoby 
samozatrudnione jest związane z pandemią COVID-19 i jej skutkami, 
które odczuwają najmniejsze firmy.

ZOSTAŃ 
RODZINĄ 

ZASTĘPCZĄ
Ciociu, Wujku ! Mamo, Tato !

Czekamy na Was !
Daj dziecku szansę na lepszą przyszłość.
Rodzina zastępcza to forma opieki nad małoletnim 
dzieckiem, które częściowo lub całkowicie zostało 

pozbawione opieki rodzicielskiej.
Poszukujemy małżeństw, rodzin z dziećmi oraz osób 
samotnych, które chcą tworzyć rodziny zastępcze.

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich
poszukuje osób 

do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej.

Szczegółowych informacji udziela
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op.

ul. B. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie, 
tel. (77) 461-33-81, pokój nr 3 i 4

e-mail: sekretariat@pcpr.strzelceop.pl, 
www.pcpr.strzelceop.pl
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23 sierpnia Zarząd Powiatu Strzeleckiego na kolejne lata powierzył stanowisko dyrektora Ze-
społu Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem panu Zdzisławowi Żuchowskiemu, dyrektora 
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego w Strzelcach 
Opolskich panu Janowi Wróblewskiemu oraz dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w 
Leśnicy panu Ryszardowi Baszukowi. Serdecznie gratulujemy!

Powierzenie stanowisk

Właśnie dlatego 1 września 2021 i po-
czątek nauki to prawdziwe wyzwanie dla 
dyrektorów szkół. Ministerstwo Edukacji 
i Nauki we współpracy z Ministerstwem 
Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sa-
nitarnym przygotowało wytyczne dla szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych, które 
będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Są 
w nich zawarte rekomendacje o charakterze 
ogólnym i szczegółowym. 

W tych rekomendacjach ogólnych zna-
lazły się informacje dotyczące dezynfekcji, 
higieny, wietrzenia, stosowania maseczek 
ochronnych w przestrzeniach wspólnych 
oraz zachowywania dystansu społecznego.  
Ale... diabeł tkwi w szczegółach. Dopiero 6 
sierpnia (i to w piątek, po południu) okazało 
się, że szkoły mogą się starać o specjalne 
stacje do dezynfekcji rąk, ale termin złożenia 
wniosku ustalono na 11 sierpnia. Podobnie 
było z kwestią dodatkowych zajęć, dzięki 
którym można będzie zniwelować zaległości 
powstałe podczas zdalnej nauki.  

Zostawmy to jednak, wracając do wspo-
mnianych wcześniej rekomendacji. Istotne 
jest, że zwrócono w nich uwagę m.in. na 
konieczność pilnych działań wychowawczych 
i profilaktycznych wspierających kondycję 
psychiczną uczniów po długim okresie nauki 
zdalnej i izolacji uczniów.  „Należy je prowa-
dzić w sposób, który zapewni ich optymalną 
skuteczność w ochronie zdrowia psychicz-
nego dzieci i młodzieży, przy jednoczesnej 
dbałości o zachowanie reguł sanitarnych 
dostosowanych do sytuacji i potrzeb szkoły, 
do wymagań związanych z charakterem 
podejmowanych działań w ramach progra-
mu wychowawczo-profilaktycznego oraz 
innych lokalnych uwarunkowań” – czytamy 
w wytycznych.

Oby cały rok nauka była stacjonarna!

W szkołach powinno się promować 
wśród uczniów w określonych grupach wie-
kowych akcję szczepień przeciw COVID-19, 
rekomendowane są również sczepienia dla 
pracowników szkół.  Na szczęście w szkołach, 
dla których Powiat Strzelecki jest organem 
prowadzącym, odsetek zaszczepionych 
nauczycieli jest bardzo wysoki: ok. 80 proc. 
w CKZiU, 90 proc. w ZSP w Zawadzkiem 
i 75 proc. w strzeleckim LO z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego.  To 
dane z wiosny tego roku, kiedy ruszyła akcja 
szczepień nauczycieli – zastrzegali dyrektorzy 
tych placówek, zastanawiając się, czy w ogóle 
teraz mają podstawy prawne do pytania 
swoich pracowników o fakt zaszczepienia 
w kolejnych miesiącach, co przecież mogło, 
choć nie musiało, mieć miejsce. Przyznawali 
również, że zachęcali uczniów do szczepień 
już w poprzednim roku, choć oczywiście 
w ograniczonym zakresie, ze względów 
oczywistych – nauki zdalnej było więcej niż 
bezpośrednich kontaktów podczas nauczania 
stacjonarnego.

Wszyscy czekają też na wspomniane 
wyżej dostawy. W poniedziałek (23 sierpnia) 
miały ruszyć dostawy z Rządowej Agencji Re-
zerw Strategicznych do wszystkich placówek 
oświatowych. A w nich: bramki do mierzenia 
temperatury, płyny do dezynfekcji, maseczki 
i rękawiczki

Czekamy na nie, miały już być dzisiaj – 
mówi Halina Kajstura dyrektor CKZiU, 

największej szkoły w regionie, w której uczyć 
się będzie 1175 uczniów. – Bramki będą trzy, 
a wejść mamy pięć…  Jakoś będziemy musieli 
sobie z tym poradzić. Najpilniejszą w tej 
chwili sprawą jest – i nad tym pracujemy – by 
uświadomić uczniom, że chory musi zostać w 

Tego właśnie życzą sobie nie tylko dyrektorzy naszych szkół, 
ale też uczniowie, którzy już, mimo wakacji, zdążyli się 

podzielić tym marzeniem ze swoimi nauczycielami. Mają dość 
nauki zdalnej czy nawet hybrydowej. Chcą normalnie chodzić 
do szkoły. Mięć normalne lekcje. Spotykać się z kolegami i ko-
leżankami. Na początek tego roku szkolnego wszyscy czekają 
z niecierpliwością. Ale to będzie kolejny trudny rok. Nie tylko 
ze względu na dalej panującą pandemię. Także ze względu na 
wprowadzane właściwie w ostatniej chwili zmiany.

domu . Profilaktyka jest najważniejsza. Od 2 
września zaczynamy spotkania z rodzicami, 
będą im rozdawane deklaracje dotyczące 
szczepień ich dzieci. W przypadku niepeł-
noletnich to rodzic podejmuje ostateczną 
decyzję. A uczniowie pełnoletni? Najsensow-
niej byłoby, by sami nas informowali o tym, 
czy są już zaszczepieni. Uczniom i rodzicom 
musimy też przekazać informacje o wszyst-
kich zasadach, jakie będą obowiązywały w 
nowym roku szkolnym w związku z zaostrzo-
nymi rygorami sanitarnymi. Dotyczy to m.in. 
ograniczania kontaktów uczniów z różnych 
klas, noszenia maseczek we wspólnych prze-
strzeniach, dezynfekcji, nieprzychodzenia 
do szkoły w przypadku choroby lub objęcia 
kwarantanną itp. 

Jesteśmy przygotowani do nowego 
roku – mówi krótko Jan Wróblewski 

dyrektor strzeleckiego Liceum Ogólno-
kształcącego, w którym uczyć się będzie 
443 uczniów. – Zastosujemy się wszystkich 
obowiązujących w szkołach procedur zwią-
zanych z zapewnienia bezpieczeństwa sani-
tarnego uczniom i naszej kadrze. W zakresie 
higieny, zachowania dystansu, ograniczania 
kontaktów, noszenia maseczek i rękawiczek. 
Przeprowadzimy akcje promujące szczepie-
nia wśród uczniów i rodziców, będziemy 
zbierać deklaracje chcących się zaszczepić. A 
teraz – czekamy na dostawy. Mamy własne 
dystrybutory płynów dezynfekcyjnych, czeka-
my na kolejne, podobnie jak na inne środki 
ochrony osobistej i na bramki do pomiaru 
temperatury. Mamy dostać trzy. Gdy dziwię 
się, że tyle samo, ile znacznie większe CKZiU,  

słyszę, że tyle szkole przysługiwało, zgodnie 
z wytycznymi.  

Kończymy już przygotowania, jeszcze 
trwa porządkowanie po pracach w 

pracowni języka polskiego, w sekretariacie. 
Dostosowujemy regulamin do wymogów 
związanych z bezpieczeństwem uczniów i 
pracowników w okresie epidemii – mówi 
Zdzisław Żuchowski dyrektor ZSP w Zawadz-
kiem. – Pierwsze dwa tygodnie to spotkania 
z rodzicami uczniów pierwszych klas i matu-
ralnych. Musimy przekazać wszystkie istotne 
informacje, i te z zakresu bezpieczeństwa 
sanitarnego, np. że do szkoły nie można 
przyjść z temperaturą powyżej 38 stopni, i 
te związane z organizacją akcji sczepień, i 
te z zakresu zmian programowych. Już nie 
mówię na przykład o zmianach w kanonie 
lektur, ale np. w prowadzeniu lekcji wf, na 
których nie można prowadzić zajęć w parach 
czy gier kontaktowych, a przy tym trzeba pro-
wadzić je tak, by były atrakcyjne… Wszyscy 
czekamy na początek roku. Na to, że lekcje 
będą się odbywać  w trybie stacjonarnym, 
na to, że wreszcie będzie można organizować 
wycieczki, imprezy integracyjne, choćby w 
ograniczonym zakresie, tak potrzebne pierw-
szoklasistom. Chcielibyśmy, by izolatorium 
nie było potrzebne… Nasi uczniowie też 
pragną normalności! 

Normalności chcemy wszyscy. Oby nie 
sprawdziły się czarne scenariusze rozwoju 
czwartej fali koronawirusa i nie powtórzyła 
się sytuacja sprzed roku.

Marta Górka

Mowa oczywiście o 
amfiteatrze na Gó-

rze św. Anny i Pomniku 
Czynu Powstańczego, 
które tak właściwie na-
prawdę nigdy nie były 
„nasze”, bo Starosta 
Strzelecki dotychczas 
tylko administrował nie-
ruchomością Skarbu Pań-
stwa. Robił to jednak tyle 
lat, że przyzwyczailiśmy 
się do tego, że to właści-
wie nasze obiekty.

Pierwszego lipca br. do Starosty Strzeleckiego wpłynął jednak wniosek Rejonowego 
Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu „o ustanowienie prawa trwałego zarządu na rzecz 
Ministerstwa Obrony Narodowej na czas nieoznaczony nieruchomości Skarbu Państwa (…) 
istnieje potrzeba przejęcia nieruchomości na cele związane z bezpieczeństwem i obronnością 
państwa”.

Przekazanie tej nieruchomości stanie się faktem 3 września br. Od tej daty wszyscy, którzy 
zamierzają w amfiteatrze organizować jakieś uroczystości czy imprezy muszą się zwracać już 
o wydanie pozwolenia do Rejonowego Zarządu Infrastruktury MON we Wrocławiu.

Amfiteatr już nie nasz. Pomnik też

Przygotowania do nowego roku szkolnego były tematem spotkania wicestarosty Waldemara 
Gaidy w dyrektorów wszystkich placówek oświatowych, dla których Powiat Strzelecki jest 
organem prowadzącym, które odbyło się 20 sierpnia w naszym starostwie.
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5 sierpnia w siedzibie Starostwa Powia-
towego w Strzelcach Opolskich odbyło 

się spotkanie, którego tematem było zadanie 
pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic 
Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach 
Opolskich”. Zadanie polega na rozbudowie drogi 
wojewódzkiej ul. Kozielskiej na odcinku 365,5 m, 
przebudowie i rozbudowie dróg powiatowych ul. 

Gdzie szukać źródeł finansowania?
Jak pisaliśmy już w poprzednim numerze naszego dwutygodnika, cały czas trwają prace 

remontowe na powiatowych drogach i chodnikach.
3 sierpnia odbyły się odbiory kolejnych odcinków, wchodzących w skład zadania inwestycyjnego 

pn. „Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2021 – Etap 1”. Koszt 
całej inwestycji wynosi 680.947,93 zł. Dużo, ale dzięki dofinansowaniu z różnych źródeł, udało się to 
wszystko sfinalizować.

Wszystkie drogi zyskały nie tylko nową nawierzchnię z betonu asfaltowego, ale są też szersze, co 
zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo. Pobocza zostały utwardzone, odnowione zostało również 
oznakowanie poziome, a oznakowanie pionowe – wyremontowane. Wykonawcą robót na wszystkich 
odcinkach dróg była firma Vianko  sp. z o.o. z Zawadzkiego.

Będzie bezpieczniej

„Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Leśnica – Krasowa” kosztowała 355.955,81 zł. To kolejna 
inwestycja stanowiąca przykład dobrej współpracy dwóch samorządów: Powiatu Strzeleckiego  i Gminy 
Leśnica, które koszty podzieliły między siebie po połowie. 

Dolińskiej na odcinku 147,5 m oraz ul. Mickiewicza 
na odcinku 88,85 m, budowie ciągu pieszo – ro-
werowego  na działkach gminnych. W związku z 
faktem, że w to przedsięwzięcie zaangażowane są 
aż trzy jednostki samorządowe, spotkanie doty-
czyło planów i możliwości pozyskiwania środków 
finansowych na wykonanie inwestycji.

„Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-
-Koźle odc. Raszowa – granica Powiatu” kosztowała 177.186,24 zł. Na realizację tego zadania Powiat 
Strzelecki zdobył dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kolejna wspólna inwestycja dwóch samorządów. Tym razem Powiatu Strzeleckiego i Gminy Ujazd, 
które po połowie sfinansowały zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Ol-
szowa – Ujazd” o wartości 147.805,88 zł. 

Z ogromną przyjemnością możemy poinformować, że grono Jubilatów - mieszkańców naszego powiatu, 
którzy w ostatnim czasie świętowali okrągłą rocznicę urodzin – znów się powiększyło.

Pani Klara Konieczny, mieszkająca w Dziewkowicach, jubileusz 90-lecia urodzin świętowała 12 
sierpnia br. Z tej okazji w imieniu całej naszej społeczności list gratulacyjny, najlepsze życzenia oraz 
urodzinowy upominek zostały przekazane Jubilatce przez władze Powiatu Strzeleckiego.

Pani Teresa Lemke, miesz-
kanka Leśnicy, 90 rocznicę uro-
dzin obchodziła 14 sierpnia. W 
tak uroczystym dniu nie mogło 
zabraknąć pamiątkowego zdjęcia 
w rodzinnym gronie , do którego 
dołączył Janusz Żyłka, członek 
Zarządu Powiatu Strzeleckiego 
z serdecznymi życzeniami w 
imieniu samorządu powiatowego 
wraz z urodzinowym prezentem i 
listem gratulacyjnym.

Ad multos annos!

Trudno uwierzyć, że tak szybko 
minęło ćwierćwiecze! I trudno 

dziś wyobrazić sobie, że w Krośnicy 
nie działałby ten chór. Ba, działa w 
Krośnicy, ale znany jest szeroko, bo 
wysokim poziom od początku gwa-
rantował sukces i liczne nagrody, 
którymi chór może się poszczycić. 
Jubileusz 25-lecia istnienia Chór 
„Echo Krośnicy” uroczyście obchodził 
15 sierpnia br. Na festyn z tej okazji 
przybyły tłumy, a gratulacje i życzenia 
płynęły, płynęły, płynęły – także zza 
granicy, z partnerskiej dla Izbicka 
gminy Teicha w Niemczech.
List gratulacyjny z okazji jubileuszu wystosowały również władze samorządu powiatowego, a do najser-
deczniejszych życzeń dołączamy również swoje: wielu jeszcze sukcesów i entuzjastycznych słuchaczy!

Swój jubileusz - a to minęło już 90 lat! -  druhowie OSP Spórok świętowali 22 sierpnia. 
Było uroczyście, goście stawili się licznie, bo wszyscy spragnieni już byli spotkań w 

dużym gronie, a zwłaszcza przy takiej okazji.

Echo Krośnicy świętowało 25 lat!

90-lecie OSP Spórok

Ten jubileusz stał się także okazją do podziękowań tym wszystkim druhom, którzy z pasją i zaanga-
żowaniem pełnią ofiarną i odpowiedzialną służbę. I czynią to od pokoleń, codziennie będąc gotowi do 
niesienia pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują.

„Niech święty Florian strzeże Was podczas akcji i bezpiecznie sprowadza do domu. Życzymy dobrego 
zdrowia, szczęścia i radości w życiu osobistym oraz wielu młodych naśladowców i kontynuatorów Waszej 
służby”.  Nie mamy wątpliwości, że do tych życzeń przekazanych przez władze Powiatu Strzeleckiego 
dołącza się cała społeczność naszego powiatu.
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Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 

 O puchar Przewodniczącego Rady Powiatu

50 członków Strzeleckiego Stowarzysze-
nia Seniorów uczestniczyło w dniach 6 -8 
lipca w  wycieczce  Sandomierz - Zamość 
- Kazimierz. Dla 20 osób z orzeczeniami o nie-
pełnosprawności otrzymaliśmy do wycieczki 
po 40 proc. dofi nansowania z PFRON dla 
każdego. Skorzystało z niego tylko 16 – tyle 
bowiem pojechało. Po czterech godzinach z 
przerwą dotarliśmy do Kielc - tam  dołączył 
pilot-przewodnik wycieczki. Od samego 
początku zaczął opowiadać o mijanych po 
drodze Górach Świętokrzyskich – Łysicy, Łysej 
Górze i innych.  W Sandomierzu wysiedliśmy 
z autokaru przy Bramie Opatowskiej skąd 
„śladami Ojca Mateusza” udaliśmy się pod 
sandomierski posterunek Policji robiąc sobie 
tam pamiątkowe zdjęcie. Dalej pieszo do ba-

Wędrówki seniorów „Śladami Ojca Mateusza” i dalej…
zyliki katedralnej, po drodze oglądamy inne 
drobniejsze zabytki jak słynne Ucho Igielne 
-  by dotrzeć do Rynku z gotyckim  ratuszem 
z IV wieku uważanym za jeden z najpiękniej-
szych tego typu obiektów w Polsce.   

Po zwiedzeniu Sandomierza udaliśmy się 
do Zamościa. Drugiego dnia, przy upalnej już, 
bo ponad 30-stopniowej temperaturze, zwie-
dziliśmy to urocze miasto – Rynek ,twierdzę i 
inne zabytki. Trzeciego dnia po drugiej nocy 
w tym samym zajeździe co poprzednio i ob-
fi tym śniadaniu jedziemy do Kazimierza. Po 
drodze Lublin – przejeżdżamy obok Majdanka 
– nazistowskiego obozu koncentracyjnego z II 
wojny światowej. I tu chwila zadumy…

Po ponad dwóch godzinach jazdy jeste-
śmy już w pięknym Kazimierzu Dolnym nad 

Wisłą, słynnącym z wypieku pamiątkowych 
„kogutów”. Zwiedzamy Rynek i… oczywiście 
kupujemy „koguty”. Z powodu nadmiernego 
upału trudno nam się wspinać do zamku, 
baszty i na Górę Trzech Krzyży. Oszczędzamy 
na wstępach, ale mniej widzimy – decyduje 
o tym  panujący skwar. Odpoczywamy w 
kawiarniach na rynku, a po obiedzie wałami 
przy chłodzie nad Wisłą spacerkiem idziemy 
na parking, by wyruszyć w drogę powrotną 
do Strzelec Opolskich. Wracamy do domu 
późnym wieczorem, i to nieźle  zmęczeni.                                                                                                                         
Zorganizowana wycieczka była jedną z 
wielu form wyjścia ludzi starszych z domu i 
razem spędzenia czasu w miłej atmosferze, 

zwłaszcza po dłuższej przerwie spowodowa-
nej pandemią. Zwiedzenie trzech ważnych 
historycznie zabytkowych miast miało 
niezmierne walory poznawcze i stanowiło 
niezapomnianą wspólną integrację ludzi w 
starszym wieku ze wschodnią częścią naszego 
kraju. Dofi nansowanie sprawiło, że osoby 
mniej zamożne –również mogły sobie po-
zwolić na wyjazd. 

Cel nadrzędny – połączenie integracji 
ze zdobyciem wiedzy o części tzw. „ściany 
wschodniej” Polski i jej historii został w pełni 
osiągnięty.

Prezes Strzeleckiego Stowarzyszenia 
Seniorów – Janusz Wnuk

21 i 22 sierpnia odbyły się VI Zawody 
Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego 
Rady Powiatu Strzeleckiego. Na stawie w 
Raszowej spotkało się 28 samorządowców 
z gmin naszego powiatu. Złowiono łącznie 
305 kg ryby.

I miejsce zajął Stanisław Krawiec – 45,84 kg
II miejsce Krzysztof Szczodrok – 41,91 kg
III miejsce - Zbigniew Wróbel – 27 kg
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ul. Baczyńskiego 25A, 
41-203 Sosnowiec

Centrala Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701

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

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 
744, 745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 
756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

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

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

CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1:

NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES
PORADNICTWA ADRES

TELEFON 
odpłatność 

połączeń

DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny WWW

e-mail
KRYTERIA 
DOSTĘPU

POMOC SPOŁECZNA

19. Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Strzelcach 
Opolskich

Pomoc osobom i rodzinom 
w przezwyciężeniu 
trudnych sytuacji 

życiowych, których nie 
są one w stanie pokonać 

wykorzystując własne 
środki możliwości i 

uprawnienia. Pomoc 
ta polega m.in. na 

organizowaniu usług 
opiekuńczych dla osób 

starszych i chorych, 
pokrywaniu wydatków 

na świadczenia 
zdrowotne, organizowaniu 

poradnictwa prawnego 
i psychologicznego, 
załatwianiu spraw 

związanych z 
umieszczaniem osób 
w domach pomocy 

społecznej oraz zakładach 
opieki leczniczej, 

udzielaniu pomocy. 

ul. Krakowska 16 
47 – 100 Strzelce 

Opolskie 

tel. 77 463 08 70 
fax. 77 463 08 99 

Poniedziałek:               
7.30-17.00

Wtorek-
Czwartek:       
7.30-15.30

Piątek:                          
7.30-14.00

http://www.opsstrzelce.pl/

info@opsstrzelce.pl

Osoby, które znajdą 
się w trudnej 

sytuacji życiowej. 
Pomoc ta 

przysługuje: 
wszystkim 

osobom mającym 
obywatelstwo 

polskie 
zamieszkującym  

i przebywającym na 
terytorium Polski, 

posiadającym 
zezwolenie na 
pobyt stały lub 

status uchodźcy.

20. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Izbicku ul. Powstańców 

Śląskich 16
47-180 Izbicko

tel. 77 461 72 06  
 77 461 72 21  

wew. 121

Poniedziałek:
7.30-17.00
Wtorek – 
Czwartek: 

 7.30-15.30
Piątek: 

 7.30-14.00

http://ops.izbicko.pl/20/
aktualnosci.html

ops@izbicko.pl

21. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 

Jemielnicy

ul. Strzelecka 67 
47-133 Jemielnica

tel. 77 463 20 08 Poniedziałek – 
Piątek: 

7.30-15.30

http://bip.jemielnica.pl/1672/
osrodek-pomocy-spolecznej-w-

jemielnicy.html
gops@jemielnica.pl

22. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Leśnicy

ul. 1 Maja 9
47-150 Leśnica

tel. 77 404 83 52 Poniedziałek – 
Piątek

7.30-15.00

http://ops.lesnica.pl/31/strona-
glowna.html

ops@lesnica.pl
23. Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 
Kolonowskiem

 
ul. Ks. Czerwionki 

39
47-110 

Kolonowskie

tel. 77 4611 075  
77 461 1 140

Poniedziałek:  
7.00-16.00
Wtorek – 
Czwartek: 
7.00-15.00

Piątek: 
7.00-14.00

www.ops.kolonowskie.pl
 

ops@kolonowskie.pl

24. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 

Ujeździe

ul. Sławęcicka 19  
47-143 Ujazd

tel. 77 463 75 28 
  77 463 70 47

Poniedziałek:  
7.00-17.00
Wtorek –
Czwartek:
7.00-15.00

Piątek:
7.00-13.00

http://www.opsujazd.pl/

biuro@opsujazd.pl

25. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 
Zawadzkiem

ul. Dębowa 11 
 47-120 Zawadzkie

tel. 77 462 20 95 Wtorek – 
Czwartek: 
7.00-15.00

http://ops.zawadzkie.pl/

sekretariat@ops.zawadzkie.pl

R OZ W I Ą Z Y WA N I E  P R O B L E M ÓW  A L KO H O LO W YC H  I  I N N YC H  U Z A L E Ż N I E Ń

26. Punkt Konsultacyjno-
Informacyjny z 

zakresu narkomanii

Poradnictwo 
psychologiczne

ul. Habryki 11
47-100 Strzelce 

Opolskie

tel. 77 461 44 93 Środa: 
16.00-19.00

-------------------------- Każdy mieszkaniec 
Gminy Strzelce 

Opolskie zgodnie 
z zakresem 

poradnictwa

27. Punkt Konsultacyjno-
Informacyjny z 

zakresu problematyki 
alkoholowej i 

przemocy w rodzinie

Poradnictwo 
psychologiczne

ul. Habryki 11
47-100 Strzelce 

Opolskie 

tel. 77 461 44 93 Czwartek: 
16.00-19.00

-------------------------- Każdy mieszkaniec 
Gminy Strzelce 

Opolskie zgodnie 
z zakresem 

poradnictwa
28. Strzelecki Klub 

Abstynenta
Wsparcie i pomoc 

po zakończeniu 
leczenia odwykowego, 

pomoc osobom 
współuzależnionym, grupa 
wsparcia dla narkomanów

ul. Krakowska 18
47-100 Strzelce 

Opolskie

tel. 77 461 07 00 Poniedziałek – 
Piątek:

15.00 – 19.00

---------------------- Każdy mieszkaniec 
Gminy Strzelce 

Opolskie zgodnie 
z zakresem 

poradnictwa

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU STRZELECKIEGO (3)

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek 
niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym 

powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, 
zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności 
oraz kryteriach dostępu do usługi.

Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej 
(patrz § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia), jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu. Aktualne i rzeczywiste dane o 
centralnych podmiotach poradniczych zostały podane jako ostatnie w danej kategorii tematycznej.

UWAGA !!!
W związku z obecną sytuację epidemiologiczną poleca się w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny 
z poszczególnymi podmiotami w celu uzgodnienia sposobu przyjmowania interesantów. 
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Dzieciństwo jest okresem w którym 
następuje wiele zmian w rozwoju 

fizycznym, poznawczym i emocjonalnym 
człowieka. Dzieci codziennie spotykają się z 
wyzwaniami stawianymi im przez rodziców, 
nauczycieli oraz grupę rówieśniczą. Pierwszy 
dzień w szkole/przedszkolu, występ przed 
szerszym gronem odbiorców, znalezienie 
swojego miejsca w grupie rówieśniczej, 
pies sąsiada, burza i wiele innych rzeczy 
oraz sytuacji mogą wiązać się z przeżywa-
nym przez dzieci lękiem. Lęk jest naturalną 
reakcją organizmu, charakterystyczny dla 
okresu dzieciństwa. Ma za zadanie chronić 
i ostrzegać nas przed niebezpieczeństwem. 
Uczyć w jaki sposób radzić sobie z nowymi 
sytuacjami i pomagać we właściwej adaptacji 
do wymagań stawianych przez otoczenie. 
Niepokój i lęk odczuwany przez dzieci jest 
różny w zależności od aktualnej fazy rozwoju 
dziecka (każdy wiek ma swoje lęki) i przez 
każde dziecko będzie inaczej odczuwany (w 
zależności od temperamentu i osobistych 
zasobów). Jednakże jeśli stan niepokoju 
utrzymuje się dłużej i jest bardziej nasilony, 
nawet jeśli stresujący moment dawno minął, 
może znacznie ograniczyć codzienne funk-
cjonowanie dziecka oraz stać się poważnym 
zaburzeniem uniemożliwiającym poradzenie 
sobie z codziennymi sytuacjami. Jak dowodzą 
badania naukowe, oglądanie przez dzieci 
strasznych filmów, wiadomości, telewizji i gry 
komputerowe są po części odpowiedzialne 
za zauważalny wzrost występowania lęków 
dziecięcych. W związku z powyższym co 
robić? Jak pomóc dzieciom w „oswajaniu” 

Nie strach się bać – jak rodzicielstwo przez zabawę 
radzi sobie z lękami dzieciństwa

swoich lęków? Na te i inne pytania można 
znaleźć odpowiedź w książce Lawrence J. 
Cohen „Nie strach się bać – jak rodzicielstwo 
przez zabawę radzi sobie z lękami dzieciń-
stwa”. Autor w przystępny i humorystyczny, 
a zarazem profesjonalny sposób opisuje jak 
rodzice mogą pomóc dzieciom w radzeniu 
sobie z niepokojem. Rozkłada lęk na czynniki 
pierwsze, dzieli się doświadczaniem. Popiera 
to wszystko nie tylko wiedzą zawodową, ale 
też własnymi refleksjami i przeżyciami. Sku-
pia się on na próbach zrozumienia wpływu 
lęku na myśli, emocje, relacje i zachowanie 
dziecka. Lawrence J. Cohen podkreśla, iż 
lęki dziecka nie mogą być ignorowane lub 
bagatelizowane! Autor zachęca do spojrzenia 
na lęki dziecka z miłością, empatią i zrozu-
mieniem. Jeśli rodzice będę bagatelizować 
uczucia dziecka, mówić „nie bój się”, „nie ma 
się czego bać”, „przecież to nie takie strasz-
ne”, „przestań się mazać” itp., nie pomogą 
swojemu dziecku „stawić czoła” niepokojom. 
Niewłaściwe jest również pomaganie dziecku 
w unikaniu sytuacji lękowych, wyręczanie 
oraz nadopiekuńczość. Autor sam przyznaje, 
że był dzieckiem ze skłonnością do ciągłego 
niepokoju, zamartwiania się i później swoje 
lęki z dzieciństwa nieświadomie przenosił 
na własne dziecko. Lawrence przytacza 
pewną historię z własnego życia jako opis 
rodzicielskiej nadopiekuńczości, jednego z 
częstych źródeł lęku „kiedy moja córka miała 
jakieś trzy latka, radośnie wspinała się na 
drabinkę na placu zabaw. Ja stałem obok z 
nieszczęśliwą miną, wykrzykując: „Uważaj, 

tylko uważaj!”. W końcu moja koleżanka 
powiedziała: „Wiesz co, Larry, łatwiej jej 
będzie dojść do siebie po złamaniu ręki 
niż poradzić sobie z uczuciem lęku i braku 
pewności siebie”. Lawrence opisuje również 
inne możliwe przyczyny lęku, np. traumy, 
cechy temperamentu, obciążenia związane 
ze współczesnym światem. Bardzo istotne 
jest to, iż autor w różnych rozdziałach opisuje 
konkretne techniki radzenia sobie z lękliwymi 
dziećmi, metody uspokajania, relaksacji i 
oswajania lęków. Ciekawy jest pomysł na tak 
zwany „Strachometr”. Pozwala on dziecku na 
samodzielną ocenę poziomu strachu, który 
go w danej chwili dotyczy, a więc pomaga 
w obiektywnej ocenie sytuacji. Autor rolę 
rodzica, dorosłego, odnosi wielokrotnie do 
roli „drugiego kurczaka” z pewnego ekspery-
mentu. „System Bezpieczeństwa” kurczaków 
opiera się na obserwacji innych, dlatego 
gdy jeden kurczak się czegoś przestraszy 
np. hałasu, a drugi kurczak chodzi i dziobie 
ziarno bez żadnej obawy, pierwszy z nich 
bierze z niego przykład i również zabiera się 
spokojnie za swoje ziarno. Pierwszy kurczak 
zadaje sobie pytanie: „czy drugi kurczak się 
boi” i widzi odpowiedź w jego zachowaniu, 
że nie! Odnosząc to do dziecka – to my 
dorośli, rodzice mamy być tym drugim kur-
czakiem, który będzie oparciem i ratunkiem 
i w którego oczach nie będzie widać strachu. 
Rodzice są dla dzieci „modelem”, wzorem do 
naśladowania i dziecko poprzez obserwację 
naszych reakcji, naszego zachowania nabywa 
umiejętności radzenia sobie z codziennymi 
wyzwaniami. 

Radość czytania – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna poleca

Polecam tę książkę nie tylko rodzicom 
dzieci często reagujących strachem, niepoko-
jem, lękiem ale wszystkim rodzicom, którzy 
chcą lepiej zrozumieć dzieci i ich obawy, być 
dla swojego dziecka „drugim kurczakiem”, 
chcą poprzez zabawę wesprzeć rozwój emo-
cjonalny swojego dziecka i wyposażyć je w 
przydatne metody radzenia sobie z różnymi 
sytuacjami, których w życiu przecież dziecko 
nie uniknie.

Dorota Rosiak 
Psycholog Poradni Psychologiczno-Pe-

dagogicznej w Strzelcach Opolskich

Kompleksowa obsługa imprez rozrywkowych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem animacji dla dzieci, nagłoś-

nienie, muzyka na żywo, fotolustro wraz z akcesoriami, 
zabawy z chodzącymi maskotkami. Zabawy edukacyjne, 
prace kreatywne. Imprezy szkolne i przedszkolne.
Obsługujemy eventy firmowe, jubileusze, wesela, komu-
nie, urodziny dziecka, dożynki, festyny, bale karnawałowe, 
imprezy tematyczne. Muzyka na żywo + DJ, tzw. ciężki dym.
Indywidualne podejście do klienta! 

ul. ks. Czerwionki, Kolonowskie, Tel: 662 035 799

Reklama jest nagrodą za zwycięstwo w konkursie Powiatu Strzeleckiego „Poznaj Moją Nową Firmę edycja 2018/2019"

Skeleton Barbara Koprek - kompleksowa obsługa imprez


