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Прийміть Великодні побажання: 
миру, надії на краще завтра та віри, 

що добрі дні скоро настануть!

Ni e c h  t e 
s łodycze 

zebrane pod-
czas  przed-
świątecznego 
kiermaszu w 
s t r ze l e c k i m 
s t a r o s t w i e 
osłodzą choć 
trochę dziecia-
kom z Ukrai-
ny trudne dla 
nich dni. 

Złóżmy im wszystkim i ich bliskim najlepsze życzenia z okazji 
zbliżających się świąt. Prawosławna Wielkanoc wypada w tym roku 
24 kwietnia, czyli tydzień później niż w Kościele katolickim. 

- Wiele samorządów, zwłaszcza dużych 
miast, już w zeszłym roku alarmowało, że moc-
no straci w efekcie  wprowadzenia Polskiego 
Ładu. Czy straciły również samorządy powia-
towe, a zatem i Powiat Strzelecki?

- Oczywiście. Ale koniecznie trzeba dodać 
w tym miejscu, że obniżenie wpływów do lo-
kalnych budżetów jest również efektem wpro-
wadzonych zmian w podatkach w 2019 i 2020 
r. (obniżka PIT z 18 do17 proc. i zerowa stawka 
PIT dla młodych). Do naszego budżetu wpływ 
z PIT, czyli podatków od osób fi zycznych będzie mniejszy o ok. 2,2 mln 
zł, a z CIT, czyli podatków od osób prawnych o ok. 470 tys. zł. Subwencja 
jest mniejsza o 3 mln złotych. Rząd pod koniec ubiegłego  roku przyznał 
samorządom 8 mld zł tzw. subwencji wyrównawczej, z tego Powiat Strze-
lecki otrzymał 2,8 mln zł. Jakie to wyrównanie strat, kiedy nasze są już na 
poziomie 6 milionów? Jeszcze przed wprowadzeniem nowych przepisów 
wszystkie samorządy ostrzegały, że „rekompensata nie pokrywa w pełni 
ubytków, które powstaną po zmianach podatkowych wprowadzonych 
Polskim Ładem”. Jak widać – rzeczywiście nie pokrywa naszych strat. 
A jak będzie w kolejnych latach? Spadek dochodów z podatków będzie 
również odczuwalny, i to mocno. Rząd zapowiada wprawdzie instrumenty 
stabilizacji dochodów samorządów i możliwość przekazania dodatkowych 
środków w postaci subwencji rozwojowej, ale nie wygląda to korzystnie. 
Po pierwsze – dlatego, że ta subwencja będzie ograniczona do wyzna-
czonego dla każdego poziomu samorządu tzw. poziomu referencyjnego, 
który jest znacznie niższy, niż powinien być, a więc wszystko wskazuje 
na to, że w rzeczywistości nasze dochody spadną. Już to widać: nasze 

Informujemy, 
iż Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich w Wielki Piątek (15 kwietnia) czynne będzie do godziny 12.00

To jest trudny rok
– Jeszcze w zeszłym roku, kiedy tylko pojawiły 

się informacje o przygotowywanych przepisach 
zmierzających do ograniczenia liczby godzin 
nauczania języków mniejszości i mniejszości et-
nicznych – zaczęliśmy protestować – przypomina 
wicestarosta Waldemar Gaida.  – Potem okazało 
się, że faktycznie rozporządzenie Ministra Edukacji 
i Nauki, wydane 4 lutego br. dotyczy tylko jednej 
mniejszości: niemieckiej. I to jej obcięto subwencję 

oświatową, do jednej lekcji tygodniowo. To ewidentna dyskryminacja.
- Ale przecież nie dotyczy to żadnej ze szkół, dla których Powiat 

Strzelecki jest organem prowadzącym…
-  Teraz nie, ale prowadziliśmy w gimnazjum nauczanie w jęz. niemie-

ckim  jako języka mniejszości. „Rzeczpospolita Polska zapewnia obywate-
lom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność 
zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji 
oraz rozwoju własnej kultury” – tak stanowi art. 35.ust. 1 Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej. Wszyscy chcemy żyć w państwie prawa. Jesteśmy 
lojalnymi i pełnoprawnymi obywatelami Polski. Nie chcemy się czuć jak 
ludzie drugiej kategorii. Dlatego, jako członkowie mniejszości niemieckiej,  
apelowaliśmy, dlatego protestujemy. Robimy to w różny sposób, w każdy 
dostępny i legalny sposób. Robimy wszystko, by przyniosło to oczekiwane 
przez nas skutki: równe traktowanie wszystkich obywateli, bez względu 
na pochodzenie, wyznawane poglądy. 

- O tych wszystkich akcjach informowaliśmy na bieżąco…
- Dodam to, o czym nie było mowy, np. o tym, że 5 kwietnia do Komisji 

Europejskiej trafi ła ofi cjalna skarga na polski rząd Związku Niemieckich Sto-
warzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, wskazująca szereg przepisów, 
które wprowadzone w lutym rozporządzenie MEiN rażąco narusza. TSKN 

Nie odpuszczamy
mówi starosta Józef Swaczyna

dok. na str. 2

dochody bieżące będą niższe o 2,21 
mln zł w stosunku do roku 2021. Po 
drugie – dlatego, że stosując takie 
mechanizmy fi nansowe, rząd ogra-
nicza rolę samorządów, bo – jak 
się dzieje w przypadku samorzą-
dów powiatowych – coraz więcej 
pieniędzy będzie „znaczonych”, 
czyli będzie je można wydać tylko 
na ściśle określone cele. Jednym 
słowem: rządowi marzy się dalsza 
centralizacja. Dotychczas u nas te 
środki „dedykowane” stanowiły 
80 proc. budżetu; teraz może być 
więcej.

- A jak przekłada się na budżet 
naszego powiatu wzrost cen noś-
ników energii? 

- W ubiegłym roku za ogrze-
wanie płaciliśmy 1,6 mln zł, w tym 
roku pewnie zapłacimy ok. 3 – 3,5 
mln zł; jeszcze nie wiemy dokładnie. 
Podsumowując to, o czym mówiłem 
wcześniej: wszystkie samorządy 
pod względem fi nansowym są „pod 
kreską”, pierwszy raz w ciągu 22 lat 
ich funkcjonowania. Nożyce między 

dok. na str. 2

Chrystus Zmartwychwstał! 
Przyjmij życzenia z okazji Wielkanocy: spokoju, 

nadziei na lepsze jutro i wiary w to, że dobre dni niedługo nadejdą.
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dochodami bieżącymi a bieżącymi 
wydatkami mocno się rozszerzyły. 
Przy pięciu milionach złotych „na 
plusie”, jak było w ubiegłym roku, 
mogliśmy inwestować, brać udział 
w różnych projektach, w których 
wymagany był wkład własny; teraz 
zostało to mocno ograniczone. I ta 
inflacja! W ustawie budżetowej 
resort finansów założył, że inflacja 
wyniesie 3,3 proc. w roku 2022, 
nie przyjęto poprawki Senatu RP 
zwiększającej ten wskaźnik do 
7,8 proc. A ile mamy dziś? Prawie 

To jest trudny rok

reprezentuje pro publico bono 
kancelaria prawna Dentons Euro-
pe Dąbrowski i Wspólnicy. Dzień 
wcześniej natomiast w Powiato-
wym Centrum Kultury odbyło się 
spotkanie,  w którym uczestniczyli 
posłowie RP Krystyna Szumilas i Ry-
szard Galla, którzy poinformowali  
samorządowców z województw 
opolskiego i śląskiego o wynikach 
kontroli poselskiej przeprowadzo-
nej przez nich w Ministerstwie 
Edukacji i Nauki, a  dotyczącej 
rozporządzeń wydanych przez mi-
nistra edukacji, dyskryminujących 
nauczanie języka niemieckiego 
jako języka mniejszości narodowej. 
Kontrola potwierdziła, że te przepi-
sy zostały wydane z naruszeniem 
prawa, bo minister Czarnek przed 
wydaniem rozporządzenia o ogra-
niczeniu nauki języka niemieckiego 
miał obowiązek skonsultowania go 
między innymi z Komisją Wspólną 
Rządu i Mniejszości Narodowych i 
Etnicznych, czego nie zrobił.

Nie odpuszczamy

11 proc.! To wszystko znajduje 
odbicie w naszych finansach i pla-
nowanych zmierzeniach, zwłaszcza 
inwestycyjnych. Już teraz słychać, 
że niektórzy wykonawcy, którzy 
wygrali przetargi, rezygnują z wy-
konawstwa, bo między chwilą 
wygrania przetargu a momentem 
podpisania umowy, czyli w okresie 
mniej więcej dwóch-trzech tygo-
dni,  ceny materiałów, np. asfaltu, 
czyli produktu ropopochodnego, 
tak mocno poszły w górę, że cena 
oferowana przez nich w przetargu 

- I co dalej?
- Posłowie będą podejmować działania, aby doprowadzić do uchylenia 

tych przepisów. Samorządowcy natomiast chcą przywrócić nauczanie 
języka niemieckiego jako języka mniejszości w swoich szkołach w wy-
miarze trzech godzin tygodniowo. To wynika nie tylko z chęci utrzymania 
ciągłości tego nauczania, ale i zapewnienia pracy nauczycielom języka 
niemieckiego. Ocenia się, że zmniejszenie ilości godzin nauczania dotyczy 
500 nauczycieli w Polsce, a to przełoży się na ich pensje od 1 września, 
bo od tego dnia ma obowiązywać rozporządzenie MEiN. Te dwie godziny 
nauczania samorządowcy, w znaczącej większości, chcą pokryć z własnych  
budżetów, a następnie będą się domagać od rządu odszkodowania za 
wydatki poniesione na ten cel. Jak widać – nie odpuszczamy. W żadnym 
razie nie możemy odpuścić.

staje się nieaktualna. Tak duża 
inflacja przekłada się oczywiście 
również na wzrost oczekiwań co do 
wzrostu płac. Na pewno u naszych 
pracowników – od 1 maja płace 
w naszym starostwie wzrosną; na 
razie liczymy, na ile nas będzie stać. 

- Minął pierwszy kwartał 2022 
roku. Niezbyt to optymistyczne, co 
Pan mówi.

- Wiemy jedno: to będzie dla 
nas znacznie gorszy rok, niż się 
zapowiadało. Zwłaszcza dla samo-
rządów powiatowych.

I to jak! W ogromnej mierze 
dzięki środkom unijnym. Jed-

nak żeby je zdobyć, trzeba sku-
tecznie o nie zabiegać. Stara się o 
to szpitalny kilkuosobowy zespół z 
dyrektor Beatą Czempiel i Bogda-
nem Plochem na czele. Do wielu 
projektów trzeba wnieść wkład 
własny, w tym w wielu przypadkach 
wspomagał naszą placówkę Powiat 
Strzelecki. Udało się na szpitalne 
inwestycje zdobyć ponad 20 mln 
złotych: na modernizację oddzia-
łów, pracowni, wyposażenie w 
nowoczesny sprzęt.

- Zaczęliśmy od inwestycji na 
SOR, Oddziale Intensywnej Terapii 
i Anestezjologii, potem moderni-
zowaliśmy kolejne oddziały. Już 
wkrótce oficjalnie otworzymy Od-

UCHWAŁA NR XXXIX /355/22                                
RADY POWIATU STRZELECKIEGO

z dnia  30 marca  2022 r. 
w sprawie zajęcia  stanowiska wobec  aktu agresji 

Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt  15  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o sa-
morządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ) oraz § 11 ust. 2 Statutu 
Powiatu Strzeleckiego, Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 
Przyjmuje się stanowisko w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, 
przedstawione w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwałę przekazuje się: 
1)  Prezydentowi RP,
2)  Marszałkowi Senatu RP,
3)  Marszałkowi Sejmu RP,
4)  Prezesowi Rady Ministrów,
6)  Posłom i Senatorom województwa opolskiego,
7)  Wojewodzie Opolskiemu,
8)  Mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego za pośrednictwem środków maso-

wego przekazu.
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Strze-
leckiego.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały  Nr XXXIX/355/22
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 marca 2022 roku

Stanowisko Rady Powiatu Strzeleckiego 
wobec aktu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Rada Powiatu, z całą mocą potępia agresję Federacji Rosyjskiej na suwe-
renność i integralność Ukrainy.

Sprzeciwiamy się łamaniu prawa międzynarodowego i naruszaniu podsta-
wowych wartości pokojowego współistnienia państw i narodów.

Solidaryzujemy się z narodem ukraińskim w obliczu zagrożenia, przed 
którym stanął.

Rada Powiatu Strzeleckiego składa słowa uznania za dotychczasowy 
demokratyczny kierunek zmian w Ukrainie na drodze postępu społecznego, 
gospodarczego i politycznego. 

Wzywamy rządy  państw  i organizacje międzynarodowe do podjęcia 
wszelkich wysiłków, które zapewnią pokój na terenie Ukrainy.

Nasz szpital się zmienia

dział Ginekologii, w maju – lądowi-
sko dla helikopterów LPR – sumuje 
krótko dyrektor Beata Czempiel. – 
W przyszłym roku, po modernizacji 
oddziału chirurgii, będzie można 
powiedzieć, że Szpital Powiatowy 
zmienił się tak zdecydowanie, jak 
po generalnym remoncie zakoń-
czonym w roku 1994. Tyle – że na 
miarę XXI wieku i oczekiwań.

O tym właśnie mówiono pod-
czas spotkania dyrekcji szpitala, 
ordynatorów, starosty Józefa Swa-
czyny, wicestarosty Waldemara 
Gaidy, członka Zarządu Powiatu 
Janusza Żyłki z marszałkiem Andrze-
jem Bułą i wicemarszałkinią Zuzan-
ną Donath-Kasiurą w strzeleckim 
szpitalu  7 kwietnia br.

dok. ze str. 1

dok. ze str. 1

W tym miejscu po raz pierwszy 
– ale nie ostatni – pojawił się temat 
Ukrainy. Dyrektor PUP Norbert Jaskóła 
pionformował radnych, że kilka firm 
funkcjonujących na terenie naszego 
powiatu zaoferowało miejsca pracy dla 
przebywających u nas Ukraińców, któ-
rzy – jak mówił – po wjeździe do Polski 
po 24 lutego mogą korzystać z uprosz-
czonej ścieżki zatrudnienia – jednak 
przeszkodą jest brak komunikatywnej 
znajomości języka polskiego. To, nieste-
ty, stwarza pewne zagrożenia dla nich: 
wszystkie informacje w halach produk-
cyjnych są w języku polskim. Znalazłyby 
się pieniądze, mówił też dyrektor PUP, 
na zorganizowanie kursów j. polskiego 
w gminach, by nie trzeba organizować 
dojazdów, ale ten problem należałoby 
załatwić na poziomie województwa, nie 
powiatu. Tym bardziej, że potrzebne 
były pewne uregulowania, tak, by kursy 
te mogły prowadzić bez wymaganych 
do tej pory certyfikatów.  

Temat Ukrainy pojawił się także 
nie tylko przy przyjęciu uchwały Rady 
Powiatu w sprawie potępienia inwazji 
Rosji, którą publikujemy obok, ale 
też przy punkcie podjęcie uchwały w 
sprawie zmiany budżetu i zmian w 
budżecie Powiatu Strzeleckiego na 

Sesja Rady Powiatu

rok 2022 (przyjętej przy jednym głosie 
wstrzymującym się; natomiast uchwa-
łę w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Strzeleckiego na 
lata 2022-2025 przyjęto jednogłośnie, 
podobnie jak nowelizajće grudniowej 
uhcwały w sprawie określenia zadań 
realizowanych przez Powiat Strzelecki, 
na które przeznacza się  w 2022 roku 
środki Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych i wy-
sokości środków  na ich finansowanie). 
Radna Anna Chabraszewska zwróciła 
się z pytaniem, dlaczego przewiduje się 
przeznaczenie 11 tysięcy zł z budżetu 
naszego samorządu na zakup butów 
dla klas mundurowych w CKZiU, skoro 
z propozycją ich nieodpłatnego przeka-
zania wystąpiła strzelecka firma PPO. 
Starosta Józef Swaczyna i wicestarosta 
Waldemar Gaida poinformowali, każ-
dy akt darowizny wymaga zgody obu 
stron: darczyńcy i obdarowanego, a w 
tej chwili ten zakład produkuje buty 
ochronne przeznaczone dla przemysłu, 
a nie takie, które niezbędne są uczniom 
klas mundurowych.

Na pytanie radnej A. Chabra-
szewskiej dotyczące dotychczasowej 
pomocy Powiatu Strzeleckiego dla 
uchodźców z Ukrainy wicestarosta 

Waldemar Gaida poinformował m.in. 
o przygotowywanym w kuchni ZPO w 
Leśnicy całodziennym wyżywieniu dla 
Ukraińców przebywających w daw-
nym budynku gimnazjum tej gminie, 
o Kartach Uchodźcy umożliwiających 
bezpłatne przejazdy na terenie całego 
powiatu i ościennych gmin należących 
do Związku „Jedź z Nami”, a także o 
możliwości zakwaterowania w Szkol-
nym Schronisku Młodzieżowym w 
Górze Św. Anny, gdyby zaszła taka 
potrzeba.

Podczas sesji rozpatrywano rów-
nież skargę jednej z mieszkanek domów 
sąsiadujących z terenem strzeleckiego 
LO – na hałas dobiegający z hali sporto-
wej do późnego wieczora, co utrudnia 
codzienne życie.  Po zapoznaniu się z 
dotychczas podjętymi przez dyrektora 
LO przedzięwzięciami zmierzającymi do 
poprawy komfortu życia mieszkańców 
sąsiednich posesji, m.in. poprzez zało-
żenie blokad otwieranych okien w sali 
gimnastycznej, założenie monitoringu 
na terenie boiska, zagrodzenie wysoką 
metalowej siatką fragmentu terenu 
pomiędzy salą gimnastyczną, boiskiem 
piłki ręcznej i murowanym parkanem 
od strony północnej i południowej, a 
także zobowiązaniem dyrektora LO do 
skrócenia  do godz. 20.30 korzystania 
z sali gimnastycznej oraz boiska – do 
zmierzchu. nie dłużej niż do godz. 
22.00, Rada odrzuciła skargę za bezza-
sadną i zobowiązała Przewodniczącego 
Rady do poinformowania o tym miesz-
kanki, która skargę złożyła.

Podczas zwołanej na 30 marca br. sesji, po wysłuchaniu informacji 
starosty Józefa Swaczyny o pracy Zarządu Powiatu w okresie mię-

dzysesyjnym, radni przystąpili do kolejnego punktu obrad, czyli Sprawo-
zdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich 
za 2021 rok. Obszerny i szczegółowy materiał wszyscy radni otrzymali 
wcześniej, tak więc na sesji został przyjęty jednogłośnie i bez dyskusji. 
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POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Op.

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

O F E R T Y   P R A C Y

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

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

INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ ZAWADZKIE -  wykształcenie min. średnie
LEKARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wyższe kierunkowe
PIELĘGNIARKA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie kierunkowe,
  -  mile widziane prawo jazdy kat. B
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie kierunkowe,
  -  prawo wykonywania zawodu,
KSIĘGOWY/ KSIĘGOWA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie,
  -  min. 2 lata doświadczenia zawodowego
KIEROWNIK/ PRACOWNIK SKLEPU ZAWADZKIE -  wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
OGRODNICZO - NARZĘDZIOWEGO  -  prawo jazdy kat. B
INFORMATYK  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie kierunkowe
INFORMATYK/ AKUSTYK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie
  -  komunikatywna znajomość j. angielskiego
KSIĘGOWA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie,
  -  wymagane doświadczenie zawodowe
KSIĘGOWA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe kierunkowe
SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie wyższe, - prawo jazdy kat. B,
  -  min. 2 lata  doświadczenia w obsłudze klienta 
   w firmie produkcyjnej,
  -  znajomość języka angielskiego lub j. niemieckiego
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie policealne
 (praca 0,5 etatu)
HANDLOWIEC SPÓROK -  wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B
KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH WG ZLECEŃ -  wykształcenie średnie, - prawo jazdy kat.B
MURARZ LEŚNICA -  umiejętność murowania
 WG ZLECEŃ
PRACOWNIK BUDOWLANY STRZELCE OPOLSKIE -  wykszt. zasadnicze zaw., mile widziane budowlane
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY STRZELCE OPOLSKIE -  prawo jazdy kat. B mile widziane
 wg zleceń -  umiejętności budowlane
ELEKTROMONTER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK FIZYCZNY MAGAZYNU ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie,
MAGAZYNIER SPÓROK -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  prawo jazdy kat.B
MAGAZYNIER ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B,
  -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
PAKOWACZ STRZELCE OPOLSKIE 
OPERATOR KOPARKI  JARYSZÓW -  uprawnienia do obsługi koparki 
 WG ZLECEŃ 
OPERATOR/ USTAWIACZ MASZYN ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
OPERATOR SUWNICY ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe 
DO PRZYUCZENIA
OPERATOR MASZYN ZAWADZKIE -  wykształcenie podstawowe 
I URZĄDZEŃ DO PRZYUCZENIA
OPERATOR MASZYN KOLONOWSKIE -  wykształcenie średnie techniczne
OPERATOR URZĄDZEŃ ŻĘDOWICE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe 
PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO  -  znajomość obsługi komputera
MECHANIK SAM. CIĘŻAROWYCH SZYMISZÓW -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B
DIAGNOSTA SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie zawodowe,
  -  uprawnienia diagnosty,
  -  min. 1 rok doświadczenia zawodowego 
   na stanowisku diagnosty
DIAGNOSTA SAMOCHODOWY ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie zawodowe,
  -  uprawnienia diagnosty,
  -  min. 1 rok doświadczenia zawodowego 
   na stanowisku diagnosty
ŚLUSARZ/ SPAWACZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie podstawowe
KIEROWCA KONDUKTOR STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. D, - kwalifikacja wstępna 
KIEROWCA C+E JARYSZÓW -  prawo jazdy kat. C+E,
 WG ZLECEŃ -  kurs na przewóz rzeczy
POMOC KUCHENNA STANISZCZE WIELKIE
BUFETOWA/ BUFETOWY MOP PROBOSZCZOWICE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
BUFETOWA/ BUFETOWY MOP CHECHŁO -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
POMOC KUCHENNA MOP PROBOSZCZOWICE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
POMOC KUCHENNA  MOP CHECHŁO -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
KASJER/ SPRZEDAWCA KROŚNICA
LISTONOSZ ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B, - własny samochód

O B W I E S Z C Z E N I E     
S T A R O S T Y    S T R Z E L E C K I E G O

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1363), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości
że dnia 30 marca 2022r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Wójta Gminy Jemiel-
nica, decyzję administracyjną Nr 2/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej dla zadania „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych ul. Tulipanowej 
i części ul. Leśnej w miejscowości Jemielnica”, na działkach nr :
- w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy :

Lp. Nr działki 
przed 

podziałem

Obręb Nr działki po podziale,
działki w liniach roz-

graniczających

Nr działki po podziale,
działki poza liniami 
rozgraniczającymi

1. 593/1 Jemielnica - -
2. 593/4 Jemielnica - -
3. 594 Jemielnica - -
4. 595 Jemielnica - -
5. 621 Jemielnica - -
6. 622 Jemielnica - -
7. 623 Jemielnica - -
8. 629/46 Jemielnica - -
9. 2784 Jemielnica - -

10. 3086/2 Jemielnica - -
11. 629/8 Jemielnica - -
12. 624 Jemielnica 624/1 624/2
13. 629/23 Jemielnica 629/48 629/47
14. 632/2 Jemielnica - -
15. 572/3 Jemielnica - -
16. 571/3 Jemielnica - -
17. 572/4 Jemielnica - -

- poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren 
niezbędny dla obiektów budowlanych :

Lp. Nr działki przed 
podziałem

Obręb Nr działki po podziale,

1. 2800 Jemielnica -
2. 2771 Jemielnica -

W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane 
strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Starostwie 
Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. 
Jordanowska 2, (w godzinach pn. 12.30-16.00. wt. - pt. 9.30-12.00).
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 31 marca 2022 r. do 28 kwietnia 2022 r.

z up. Starosty
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
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ZSP w Zawadzkiem? 
ZSP to:

Z – zadowolenie
S – skuteczność
P – pasja

Nie chcesz zniknąć w anonimowym tłumie 
młodzieży w wielkomiejskiej szkole?

Przyjdź do ZSP w Zawadzkiem!
Chcesz być zauważony, doceniony i pochwalony?

Przyjdź do ZSP w Zawadzkiem!
Tu jest BEZPIECZNIE i KAMERALNIE. 

U nas możesz realizować swoje pasje i marzenia.
Przyjdź - gwarantujemy Ci, 

że u nas nie ma czasu na nudę.

Dlaczego my?

1a - klasa humanistyczno-społeczna  
(infl uencer)

Rozszerzone przedmioty to język polski i j. angielski. Trzeci przedmiot do wyboru spośród: geografi a, 
chemia lub matematyka. Języki obce to język angielski i język niemiecki

W ramach dodatkowych zajęć dla uczniów proponujemy poszerzenie wiedzy w zakresie bycia 
infl uencerem - czyli osobą umiejącą oddziaływać na opinię społeczną przez media. Nauczymy pisać 
newsy, artykuły. Pokażemy, jak kształtować swoje kompetencje społeczne, tworzyć strony internetowe 
i blogi. Zainspirujemy do tworzenia zdjęć czy fi lmów, by były właściwą ilustracją przekazywanych treści. 

Profi l humanistyczny jest skutecznym przygotowaniem do podjęcia dalszego kształcenia na uniwer-
sytetach lub innych uczelniach w zakresie nauk społecznych, administracji. Szeroki wachlarz specjalizacji 
obejmuje również dziennikarstwo, socjologię, kulturoznawstwo i wszystkie fi lologie.

Uczniowie tego 
profilu są bar-
d zo  a kt y w n i 
biorąc udział 
w projektach, 
konkursach i 
wydarzeniach 
społeczno-kul-
turalnych. W 
ostatnich latach 
we współpracy 
z warszawskim 
O ś r o d k i e m 
Karta zgłębiali 
historię lokalną. 
Uczestniczyli w 
wyjazdach na 
studyjne spot-

kania do Warszawy. Uczestnicząc w projektach wzbogacili naszą wiedzę o lokalne, a zapomniane miej-
sca i osobowości. Skutecznie od lat są laureatami konkursu Historia Bliska. Współpracujemy również 
z Fundacją Moczarskich, co zwiększa świadomość historyczną młodych ludzi. Od lat w szkole działa 
Izba Regionalna. Jest to muzeum tradycji naszego regionu, gdzie eksponaty są przekazywane przez 
rodziców naszych uczniów.

Zadaniem realizowanym od prawie 60 lat jest gazeta uczniowska „My o Nas”. To periodyk doku-
mentujący życie szkoły i poruszający tematy interesujące młodzież. Absolwenci – dawni redaktorzy 
gazety - obecnie pracują w wielu wydawnictwach, telewizji czy portalach internetowych.

Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I

1b – klasa biologiczno - chemiczna
Rozszerzone przedmioty to biologia oraz j. angielski. Trzeci przedmiot do wyboru spośród: geografi a, 

chemia lub matematyka. Języki obce to język angielski i język niemiecki
Profi l z biologią, chemią i matematyką jako przedmiotami wiodącymi jest skutecznym przygoto-

waniem do kształcenia na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, ratownictwo medyczne, 
leśnictwo, fi zjoterapia, biotechnologia, oraz inne kierunki oferowane przez uniwersytety przyrodnicze 
i akademie wychowania fi zycznego.

Wybierający profi l biologiczno-chemiczny otrzymują możliwość zdobycia solidnej wiedzy z zakresu 
biologii, chemii i matematyki. Ponadto nabędą kompetencje rozpoznawania zagrożeń dla zdrowia włas-
nego i innych, rozwijania umiejętności podejmowania działań profi laktycznych. Dodatkowym atutem 
będzie zdobycie certyfi katu z zakresu ratownictwa przedmedycznego.

Wiedza i kształcone umiejętności są w praktyce wykorzystywane w konkursach, olimpiadach i 
projektach. Sukcesy uczniów są widoczne na przykład w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia, 
Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Żywności i Żywieniu, Małej Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie 
Lingwistycznej i Olimpiadzie Ekologicznej.

Nauczyciele poszerzając wiedzę uczniów w zakresie praktycznym prowadzą wycieczki, warsztaty 
terenowe jak również odwiedzają laboratoria medyczne i uniwersyteckie.

1.  Dbamy o dobre przygotowanie uczniów do matury i egzaminów zawodowych. W szkole regularnie 
odbywają się bezpłatne konsultacje dla maturzystów oraz zajęcia przygotowujące uczniów tech-
ników do egzaminów zawodowych. W 2021 r. zdawalność egzaminu EE.08 w technikum wynosiła 
100 proc.! Nasze Technikum ponownie zostało nagrodzone Srebrną Tarczą w Rankingu Techników 
2022 miesięcznika „Perspektywy”.

2.  Motywujemy uczniów do licznego uczestnictwa w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. 
Biorą udział również w konkursach międzynarodowych. 

3.  ZSP w Zawadzkiem to świetne miejsce dla wszystkich, którzy lubią realizować swoje pasje nie tylko 
na lekcjach. Część z zajęć organizowana jest w ramach projektów UE, np. „Opolskie szkolnictwo 

zawodowe na rynku pracy”, a w jego ramach uczniowie otrzymują stypendia i mają możliwość 
odbycia stażu w opolskich fi rmach zgodnie z kierunkiem, w którym się kształcą.

4.  Uczymy się nie tylko na lekcjach w budynku szkolnym! 
5.  Od pięciu lat pracujemy rów-

nież z uczniami z zespołem 
Aspergera i z autyzmem. Mają 
prawo do kształcenia w szkole 
ogólnodostępnej, a nasza kadra 
nauczycielska jest przeszkolona i 
przygotowana do pracy z takimi 
uczniami. Wiemy, jak to robić i 
dokładamy wszelkich starań, aby 
uczniowie z zespołem Aspergera 
i z autyzmem czuli się u nas bez-
piecznie i mogli z powodzeniem 
się uczyć. 

6.  Mamy podpisaną umowę part-
nerską z Uniwersytetem Jagiellońskim, wydziałem geografi i i geologii. W najbliższym czasie będzie 
podpisana umowa partnerska z Politechniką Opolską. 

 Współpracujemy prawie z czterdziestoma pracodawcami w naszym regionie gdzie uczniowie odby-
wają praktyczną naukę zawodu, praktyki zawodowe i staże.

O F E R T A
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  Technikum w Zawadzkiem
1Ti – technik informatyk - symbol cyfrowy zawodu 351203

Kwalifi kacje: 
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych 

sieci komputerowych INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz 
bazami danych

Przedmiot rozszerzony to język angielski.
Ukończenie technikum informatycznego o tej specjalności daje duże możliwości podjęcia pracy w 

wyuczonym zawodzie już po ukończeniu szkoły średniej oraz możliwość kontynuowania nauki głównie 
na kierunkach ścisłych (informatyka, elektronika, elektrotechnika, automatyka, robotyka).

W ramach profi lu prowadzone są zajęcia m.in. ze sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, 
sieci komputerowych, baz danych oraz technik programowania. Podejmowane są głównie zagadnienia 
dotyczące budowy, konfi guracji i naprawy komputera, zakładania sieci komputerowych, konfi guracji 
urządzeń sieciowych, zakładania i zarządzania bazami danych oraz programowania w różnych językach 
(JavaScript, PHP, C++, SQL). Z uwagi na fakt, że kształcenie w technikum podzielone jest na teorię i 
praktykę, uczniowie uzyskują kompleksową wiedzę i umiejętności w zawodzie. Uczeń w czasie nauki 
uzyskuje kolejne kwalifi kacje, które po ukończeniu szkoły średniej upoważniają go do otrzymania tytułu 
technika informatyka.

1Th: technik handlowiec 
- symbol cyfrowy zawodu 

522305 (e-commerce)

Kwalifi kacje: 
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych
Przedmiot rozszerzony to język angielski.
Technik handlowiec to zawód dla osoby, 

która potrafi  wykonywać zadania zawodowe z zakresu prowadzenia sprzedaży i prowadzenia działal-
ności handlowej. Praca handlowca polega na profesjonalnej obsłudze klienta zgodnie ze standardami 
danej fi rmy. Handlowiec w zakresie wykonywania zadań zawodowych sprzedawcy wykonuje czynności 
zawodowe w punktach sprzedaży detalicznej, drobnodetalicznej, hurtowej oraz sklepach internetowych. 

W ramach dodatkowych zajęć z E-commerce proponujemy uczniom poszerzenie wiedzy w zakre-
sie handlu elektronicznego.  Wirtualny świat umożliwia handlowcom oferowanie klientom sprzedaży 
produktów. Pokażemy więc, jak tworzyć strony internetowe (e-sklepy), prowadzić e-marke� ng, analizę 
statystyk i rynków zbytu.

Analizując internetowe oferty pracy (zamieszczone np. na portalu pracuj.pl) można śmiało powie-
dzieć, że obszarem, w którym dziś stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę, jest obszar szeroko rozumianej 
sprzedaży. Najwięcej ofert pracy w branży „sprzedaż” skierowanych było do sprzedawców, handlowców, 
przedstawicieli handlowych, doradców czy też konsultantów. Analitycy rynku pracy wskazują dla han-
dlowców wiele kierunków rozwoju, m.in.: rozwój w kierunku sprzedaży bezpośredniej (Przedstawiciel 
Handlowy), czy też zarządzania zespołem sprzedaży (Kierownik Zespołu, Manager Grupy Sprzedażowej). 
Zawód „technik handlowiec” jest defi cytowy wg różnych źródeł - w tym danych ze stron Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To zawód, w którym na pewno znajdziesz pracę!

W trakcie pięcioletniego cyklu kształcenia w zawodzie „Technik handlowiec” uczeń zdaje dwa egza-
miny zawodowe, odbywa też dwie praktyki zawodowe – dla kwalifi kacji HAN.01. w III klasie, natomiast 
dla kwalifi kacji HAN.02. w V klasie. Dzięki nawiązaniu współpracy i podpisaniu listu intencyjnego z fi rmą 
Kapica sp. z o.o. sp.k. odbycie takiej praktyki możliwe jest u lokalnego pracodawcy! Po zdaniu egzaminu 
zawodowego, organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w zakresie obu kwalifi kacji uczeń 
otrzymuje certyfi katy kwalifi kacji HAN.01. i HAN.02, a po ukończeniu szkoły zdobywa wykształcenie 
średnie branżowe oraz dyplom zawodowy w zawodzie technik handlowiec. Zdanie egzaminu matural-
nego umożliwia kontynuację nauki w szkole wyższej.

Uczniowie technikum przez kolejne dwa lata mogą brać udział w projekcie „Opolskie szkolnictwo 
zawodowe na rynku pracy”. Projekt oferuje dodatkowe zajęcia pozalekcyjne a przede wszystkim płat-
ne staże i praktyki zawodowe. Uczestnictwo wiąże się również certyfi kowanymi kursami nadającymi 
uprawnienia.

Branżowa Szkoła I stopnia
Szkoła prowadzi rekrutację do klasy wielozawodowej, gdzie praktyczna nauka zawodu odbywa się 

u pracodawcy 
W szkole branżowej uczniowie kształcą się we wszystkich zawodach objętych KLASYFIKACJĄ 

ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO dla szkół tego typu.  Do tej pory uczniowie naszej szkoły 
najczęściej wybierali naukę w zawodach: stolarz, mechanik, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów 
samochodowych.

Nauka w szkole obejmuje przedmioty ogólne. Przedmioty zawodowe teoretyczne dla poszczególnych 
specjalności prowadzone są na kursach teoretycznych w województwie opolskim lub innych ośrodkach w 
Polsce. Kurs teoretyczny trwa 4 tygodnie w każdej klasie. Uczeń jest młodocianym pracownikiem, który 
podpisuje umowę o pracę z pracodawcą. Aby ukończyć szkołę musi podejść do egzaminu zawodowego.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców, po podpisaniu umowy o naukę zawodu, w 
charakterze pracownika młodocianego. Zajęcia te trwają od 2 do 3 dni w tygodniu. W bieżącym roku 
szkolnym szkoła podpisała listy intencyjne o współpracy z trzema lokalnymi fi rmami: Kapica sp. z o.o., 
Technodrew Polska Wyposażenie Wnętrz Sp. z o.o. oraz Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Andrzej 
w Zawadzkiem. Zgodnie z podpisanymi dokumentami szkoła podjęła współpracę z w/w fi rmami w 
zakresie kształcenia praktycznego. Firmy te oferują uczniom naszej szkoły kształcenie praktyczne oraz 
praktyki zawodowe i staże w wielu zawodach (m.in. stolarz, ślusarz, elektryk, elektronik, mechatronik, 
magazynier – logistyk, operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego, operator obrabiarek 
skrawających, mechanik precyzyjny). Praktyczną naukę zawodu można również podjąć u każdego innego 
pracodawcy, który oferuje kształcenie w wybranym przez ucznia zawodzie.

Po zakończeniu nauki uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły branżowej, a tytuł zawo-
dowy potwierdza egzamin zawodowy w wyuczonym zawodzie. Na jego podstawie mogą kontynuować 
naukę na poziomie Szkoły Branżowej II stopnia. Uczeń po zakończeniu edukacji szkolno-zawodowej 
jest przygotowany do podjęcia pracy oraz dalszego rozwoju w zależności od upodobań własnych lub 
potrzeb rynku pracy.

Zapraszamy zatem do podjęcia nauki 
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem

Kontakt z nami:  htt ps://www.zspzawadzkie.pl/ *** telefon: 774616430, 
email: zspzawadzkie@gmail.com *** szukaj nas również na FB!

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW
Emilia – szósta w Polsce!

W dniach 2-3 kwietnia 2022 r. w Poznaniu miał miejsce centralny etap 45. 
Olimpiady Języka Niemieckiego. Emilia Głodek - uczennica klasy III strze-

leckiego liceum zajęła 6. miejsce i otrzymała tytuł laureatki.
Tegoroczne rozgrywki odbyły się jeszcze w formie zdalnej. Komitet Centralny 

Olimpiady Języka Niemieckiego zrezygnował z testu leksykalno-gramatycznego, 
jednak część ustna była na tyle obszerna, że opanowanie całego katalogu zagad-
nień wymagało od uczestników ogromnego nakładu pracy. Niezbędna okazała 
się wiedza na temat historii, geografi i, polityki i życia społeczno-kulturalnego 
trzech krajów niemieckojęzycznych: Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Do tego doszła 
znajomość literatury, która oznaczała przeczytanie i zinterpretowanie dwóch 

dzieł literackich sprzed 1945 roku i trzech dzieł po tym roku. Licealistka wybrała między innymi Hermana 
Hessego, Ericha Remarque’a i Michaela Ende, którego książkę „Momo” interpretowała podczas zawodów.

Na uznanie zasługuje wysiłek włożony w przygotowanie do olimpiady. Zbliża się matura, więc nie-
łatwo jest wygospodarować dodatkowy czas na pracę nad konkursem w sytuacji, gdy trzeba również 
skupić się na codziennych lekcjach. Zwłaszcza że nakład pracy nie gwarantuje sukcesu. Szóste miejsce 
w kraju to chluba i zaszczyt dla strzeleckiego ogólniaka.

Artur Gołdyn

Hania 
– już z indeksem!

Hanna Kała, uczennica klasy pierwszej Liceum Ogól-
nokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 

Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich, uzy-
skała tytuł fi nalistki XXXII Olimpiady Teologii Katolickiej Płock 
2022. Hasło tegorocznej edycji olimpiady brzmiało „Oblicza 
Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła”. Finał odbył 
się w Płocku w dniach 31 marca - 2 kwietnia. Swoją wiedzę 
sprawdziło wówczas 82 młodych ludzi z 41 diecezji. Zarówno 
fi naliści, jak i laureaci uzyskali w ramach nagrody indeksy na 
uczelnie wyższe. Warto dodać, że Hania wygrała wcześniejsze etapy olimpiady. Zarówno na etapie 
szkolnym, jak i na fi nale diecezjalnym zajęła pierwsze miejsca. 

W programie spotkania w Płocku znalazło się m.in. zwiedzanie bazyliki katedralnej, Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia i Muzeum Mazowieckiego, które jest najstarszym polskim muzeum powstałym z 
inicjatywy społecznej w 1821 r. Uczestnicy fi nału wysłuchali również koncertu w Państwowej Szkole 
Muzycznej I i II stopnia w Płocku w wykonaniu zespołu Strefa Serca.

Biskup Płocki Piotr Libera, który przewodniczył Mszy św. w kościele św. Jana Chrzciciela,  w kazaniu 
skierowanym do młodzieży powiedział, że sama wiedza o miłosierdziu jest zaledwie pierwszym krokiem 
w kształtowaniu człowieczeństwa i chrześcijaństwa. Poznanie prawdy o Bożym miłosierdziu i doświad-
czenie tego miłosierdzia powinno przekładać się na konkretne, codzienne wybory, decyzje, zachowania. 
Powinno kształtować sposób myślenia i życia. Bp Libera życzył również fi nalistom, aby zdobyta wiedza 
miała wpływ na ich życie, by miłosierdzie kształtowało ich codzienność, by byli aktywnymi świadkami 
tej wielkiej tajemnicy w każdym dniu swojego życia.
Brawo dla Hani oraz dla wszystkich uczniów strzeleckiego LO  biorących udział w poszczególnych etapach 
tejże olimpiady. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Sabina Bęben

1 kwietnia, w siedzibie 
Centralnego Muzeum 

w Łambinowicach odbył 
się fi nał XXIX edycji Kon-
kursu Recytatorskiego 
Poezji Jenieckiej „Nie 
traćmy pamięci”. 

Jego tegoroczną lau-
reatką stała się w swo-
jej kategorii wiekowej 
uczennica drugiej klasy 
strzeleckiego liceum - 
Aleksandra Sitnik.

Niezwykle utalentowana nastolatka zyskała uznanie jury, w którym zasiedli związani ze Śląskiem 
Opolskim literaci, aktorzy, fi lolodzy i pedagodzy. Przygotowana przez młodą recytatorkę słowno-mu-
zyczna interpretacja niełatwych utworów powstałych w stalagu wyróżniła ją w konkursowym gronie i 
uplasowała na czele 46 uczniów z województwa opolskiego. 

Konkurs zorganizowany przez Muzeum oraz Stowarzyszenie Przyjaciół CMJW ma wyjątkowe znacze-
nie dzięki patronatom wielu instytucji i osób, wśród których znaleźli się: Starostwo Powiatowe w Nysie, 
Wojewoda Opolski – Sławomir Kłosowski, Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej Buła, Starosta 
Nyski – Andrzej Kruczkiewicz, Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek. Patronat medialny nad wydarzeniem 
sprawowały: TVP Opole, Radio Opole, Radio DOXA, „Nowa Trybuna Opolska” oraz „Nowiny Nyskie”.

Warto dodać, że uczniowie liceum biorą udział w imprezie od lat i swoim talentem oraz pracą 
zapisują się zwykle wśród laureatów.

Dorota Maćkula

Śpiewająca laureatka

Finalistki Olimpiady 
Logistycznej

31 marca  br. Daria Gaik i Aleksandra Gospo-
darek z kl. 4 TL w CKZiU pod opieką p. Andrzeja 
Szymanka w siedzibie Międzynarodowej Wyż-
szej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu 
wzięły udział w Finale XI edycji Olimpiady Logistycznej.  Nasze logistyczki, po przejściu dwóch 
etapów konkursu, znalazły się gronie 60 najlepszych uczestników. Serdecznie gratulujemy!

Fot. CMJW
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dziecko, dlatego oni postanowili pod-
jąć się funkcji prowadzących rodzinny 
dom dziecka. 

Nie jest to łatwe, bo zdarzają 
się gorsze dni i problemy, z którymi 
trzeba sobie poradzić, jednak mimo 
wszystko funkcja ta daje mnóstwo ra-
dości i satysfakcji, szczególnie wtedy, 
gdy dzieci są radosne, uśmiechają się, 
chcą się przytulać i mówią, że kocha-
ją. Wtedy najbardziej widoczny jest 
sens pełnienia funkcji prowadzących 
rodzinny dom dziecka, czyli takiej 
formy rodzinnej pieczy zastępczej, 
gdzie może przebywać więcej niż 
troje dzieci. 

Państwo Friedrich zgodnie przy-
znają, że pierwsze dni po umieszcze-
niu dziecka w rodzinie zastępczej są 
trudne zarówno - dla dziecka jak i 
opiekunów, jednak rozmowy, przy-
tulenie i poświecony czas pozwalają 
przejść ten trudny moment i rozpo-
cząć nowy etap w życiu młodego 
człowieka, któremu tak naprawdę 
zawalił się świat, ponieważ rodzice w 
życiu takiego dziecka są najważniejsi, 
mimo iż nie zawsze potrafią właści-
wie się nimi zaopiekować. „Najpięk-
niejsze momenty w rodzinnym domu 
dziecka to okres świąt, kiedy wszyscy 
razem siadamy do stołu, rozmawia-
my, dzielimy radością“ – mówią. Pan 
Dawid przyznaje, że dom, w którym 
obecnie mieści się RDD, został wy-
remontowany w taki sposób, aby 
było miejsce na jeden ogronmy stół, 
który będzie łączył wszystkich miesz-
kańców zarówno podczas wspólnych 
posiłków, jak i wspólnego spędzania 
czasu wolnego. 

Państwo Friedrich związani są 
umową z PCPR jaką podpisuje każda 
rodzina zastępcza zawodowa oraz 
prowadzący RDD, jednak jak twier-
dzą, funkcja jaką pełnią jest dla nich 
w pewnym sensie misją, którą chcą 

wypełniać tak długo, jak tylko starczy 
im sił.

W roku 2019 Państwo Friedrich 
zostali ustanowieni rodziną zastęp-
czą dla nastolatki. Było to pierwsze 
dziecko, które przyjęli do swojego 
domu. Potem trafił do nich chłopak, 
a później kolejnych dwóch. 

Każde dziecko ma swoją histo-
rię, swoje przeżycia oraz wielką 
potrzebę, aby ktoś ich zaakceptował 
i obdarzył chciaż namiastką miło-
ści. Państwo Friedrich na początku 
swojej przygody z rodzicielstwem 
zastępczym planowali przyjmować 
jedynie małe dzieci, jednak z czasem 
podjęli inną decyzję, której nie żałują 
i przyjmują dzieci w różnym wieku, w 
tym rodzeństwa. Rodziną zastępczą 
niezawodową państwo Karolina i 
Dawid byli przez prawie dwa lata. Ten 
okres wystarczył, by podjąć decyzję 
o przekształceniu się w rodzinny 
dom dziecka, co stało się faktem w 
roku 2021. Dziś w rodzinnym domu 
dziecka prowadzonym przez nich 
umieszczonych jest 8 dzieci, w tym 
dwa rodzeństwa. Najmłodsze dziecko 
w rodzinnym domu to dziewczynka, 
uczennica pierwszej klasy szkoły 
podstawowej. Została umieszczona w 
rodzinnej pieczy zastępczej razem ze 
starszą siostrą oraz starszym bratem. 
Najstarszy wychowanek RDD ma 16 
lat, a w rodzinnym domu dziecka 
został umieszczony po śmierci mamy. 
Chłopak bardzo to przeżył. Nie chciał 
mieszczkać w obcym domu, z obcymi 
ludźmi. Jednak ci obcy obdarzyli go 
troską, zrozumieniem, dali poczucie 
bezpieczeństwa i stabilizację. W 
pierwszym okresie nastolatek był 
wycofany, dużo czasu spędzał samot-
nie w pokoju. Z czasem zaczął więcej 
rozmawiać z opiekunami, a wspólne 
obiady stały się przyjemnością. 

Państwo Friedrich są dumni rów-
nież z postępów pewnej nastolatki, 
która została mocno skrzywdzona 
przez bliskie jej osoby. Wiele miesięcy 

Boheterami naszego cyklu opowia-
dań o rodzinach zastępczych są 

państwo Karolina i Dawid Friedrich. 
Małżeństwo z dówjką biologicznych 
dzieci, którzy, jak mówią „od zawsze 
chcieli pomagać“. Ich przygoda z 
pomaganiem rozpoczęła się 12 lat 
temu, w momencie gdy zostali lide-
rami „Szlachetnej Paczki“. Wówczas 
poznali wiele potrzebująych osób, 
jednak szczególną uwagę zwrócili na 
dziewczynkę, która, jak się później 
okazało, była ofiarą psychicznego 
znęcania się przez jej ojca biologicz-
nego. Państwo Friedrich spotkali się 
z tą dziewczynką, która na koniec 
spotkania przytuliła panią Karolinę, 
co wywołało takie silne emocje u li-
derki Szlachetnej Paczki, że właśnie w 
tym momencie zrodziła się potrzeba 
pomagania takim „małym, biednym, 
poszkodowanym dzieciaczkom“. 
W międzyczasie państwo Friedrich 
przeprowadzili się do Strzelec Opol-
skich, gdzie zdecydowali się przyjąć 
pod swój dach samotną matkę z 
dzieckiem, która mieszkała z nimi 
przez półtora roku, aż osiągnęła taki 
moment w swoim życiu, że mogła 
stać się samodzielna. Następnie przy-
garnęli sąsiada, który nie miał gdzie 
mieszkać po śmierci swojej matki. 

W pewnym momencie swoje-
go życia nasi bohaterowie poznali 
kobietę. Okazało się, że jest to je-
dyna w powiecie strzeleckim osoba 
prowadząca rodzinny dom dziecka. 
Znajomość przerodziła się w przy-
jaźń. Ówczesna prowadząca rodzin-
ny dom dziecka przyjmowała pod 
swój dach wiele dzieci i w pewnym 
momencie zdecydowała się wziąć 
do pomocy panią Karolinę, która 
podpisując umowe z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Strzel-
cach Opolskich została tzw. osobą 
do pomocy. Jest to pomaganie na 
wielu płaszczyznach, od gotowania, 
poprzez opiekę i zabawę po przytule-
nie, rozmowę czy odrabianie zadania 
domowego. Było to ogromne wyzwa-
nie, ale również, jak podkreśla pani 
Karolina, „dużo mnie to nauczyło, 
że nie jest tak łatwo, kolorowo, ale 
też pokazało mi, że warto, nawet 
jak pojawiają się kryzysy czy trudne 
sytuacje z rodzicami biologicznymi: 
odrzucenie, niechęć, że my jesteśmy 
i możemy w tych ciężkich sytuacjach 
dla nich być, po prostu być i pomóc, 

Praca? Nie, sens życia

rozmawiać i przytulić, czy po prostu 
wesprzeć słowem czy ciszą…“ Był to 
początek wielkiej, pięknej przygody, 
która stała się tak naprawdę sensem 
życia państwa Friedrich. 

Pan Dawid przyznaje, że pracował 
w firmie prywatnej i dobrze zarabiał, 
jednak potrzeba pomagania była 
tak silna, że zdecydował się rozstać 
z firmą – na rzecz dobra dzieci w 
potrzebie. Funkcja rodziny zastęp-
czej dla pana Dawida to inwestycja 
w przyszłość każdego dziecka, które 
zamieszka razem z nimi. Pani Karoli-
na dodaje, że w tym co robią, widzi 
głęboki sens, mimo że zdarzają się 
sytuacje trudne. Jednak kiedy dzieci 
podchodzą do niej  i mówią „ciociu 
kocham Cię“, przytulają się, robią 
laurki, w których dziękują za to, co 
otrzymują od swoich opiekunów, 
o tych trudniejszych chwilach się 
zapomina. Mocno wierzy w to, że 
„każde uratowane dziecko to kolej-
ne uratowane pokolenie“, bo każde 
dziecko zabrane z środowiska, gdzie 
było zaniedbane pod względem 
opiekuńczo-wychowawczym, a teraz 
jest obdarzone miłością i bezpieczeń-
stwem, ma większą szansę na to by  
w przyszłości stworzyć dobry dom 
dla swojej rodziny, którą zdecyduje 
się założyć. Pan Dawid dodaje: „nie 
zmienimy całego świata, ale możemy 
zmienić cały świat każdego z tych 
dzieci“. 

Państwo Friedrich starają się 
pokazywać swoim wychowankom 
prawidłowe wzorce, jak szacunek do 
drugiego człowieka czy realizowanie 
obowiązku szkolnego. Każde dziecko 
uczone jest obowiązków domowych, 
ale również wspólnego spędzania 
czasu wolnego. Małżeństwo uważa, 
że duże placówki opiekuńczo-wycho-
wawcze to najbardziej niewłaściwe 
miejsce, w jakim może znaleźć się 
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pracy opiekunów pozwoliło nastolat-
ce zapomnieć o bólu. 

Są to wielkie sukcesy rodziców 
zastępczych, które dodają energii 
i motywacji do dalszej pracy nad 
„zmianą świata“ tych bezbronnych 
istot. Prowadzenie rodzinnego domu 
to nie tylko praca, chociaż wiąże się 
z wynagrodzeniem. Prowadzenie 
rodzinnego domu to misja i przezna-
czenie, to sukcesy i porażki, to śmiech 
i łzy. Państwo Friedrich przyznają, 
że każde z dzieci umieszczonych w 
prowadzonym przez nich rodzinnym 
domu dziecka wnosi do ich rodziny 
mnóstwo emocji, które kształtują 
każdego z nich.

Rodzinna piecza zastępcza to 
najlepsza forma opieki nad dziećmi, 
których rodzice czasowo nie potra-
fią się nimi właściwie zaopiekować. 
Państwo Friedrich apelują, aby nie 
być obojętnym na los niewinnych 
dzieci, które w żadnym przypadku nie 
powinny być umieszczane w placów-
kach opiekuńczo-wychowawczych, 
czyli w tzw. domach dziecka. Rodzin-
na piecza zastępcza, jak sama nazwa 
wskazuje, jest rodzinną formą zabez-
pieczenia dzieci, gdzie opiekunowie 
starają się stworzyć bezpieczne 
schronienie.

2 kwietnia obchodziliśmy Świa-
towy Dzień Świadomości Auty-

zmu. Czym tak naprawdę jest autyzm? 
Autyzm jest całościowym zaburzeniem 
rozwoju dziecka. Oznacza to, że u dzieci 
w spektrum autyzmu obserwuje się ob-
jawy nieprawidłowego funkcjonowania 
we wszystkich obszarach rozwoju. Cha-
rakterystyczne są deficyty w zakresie 
komunikacji (opóźnienie w rozwoju 
mowy lub jej brak), nawiązywania i 
podtrzymywania relacji z drugą osobą, 
wyrażania emocji, trudności w sposo-
bie uczenia się oraz różne schematy 
zachowań.

W kwietniu Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna w Strzelcach 
Opolskich włączyła się w obchody 
tego wydarzenia z hasłem przewod-
nim „Odwagi, leć!”. Placówka stała się 

„niebieska” i nawiązała w ramach akcji 
współpracę z 8 gminnymi biblioteka-
mi na terenie naszego powiatu oraz 
Powiatowym Centrum Kultury, które 
zorganizowały wystawki z literaturą 
obejmującą tematykę autyzmu, wy-
korzystując przy tym przygotowane 
przez pracowników poradni ulotki oraz 
plakaty. 

Szczególnym wydarzeniem było 
udostępnienie PCK w Strzelcach Op. 
symbolicznych skrzydeł, które można 
będzie przez cały kwiecień oglądać, 
podziwiać, ale też „ubrać”. Skrzydła 
mają symbolizować drzemiące w każ-
dym z nas możliwości i talenty, które 
należy odkrywać i dzielić się z innymi. 
Ich niebieski kolor nawiązuje do osób ze 
spektrum autyzmu, które tak jak wszy-
scy także posiadają mocne strony oraz 

wewnętrzny potencjał. Postrzegane są 
często jednak przez innych jako „inne, 
czy dziwaczne”, dlatego też potrzebują 
dodatkowego zrozumienia, akceptacji i 
docenienia ze strony innych osób. 

Niestety w naszym społeczeństwie 
w dalszym ciągu krążą mity, uprzedze-
nia dotyczące osób autystycznych. 
Jednym z najczęstszych mitów jest, 
że szczepionki powodują autyzm. Jak 
wynika jednak z badań naukowych, 
źródła autyzmu są neurorozwojowe i 
sięgają już stanu prenatalnego dziecka. 
Częstość występowania zaburzeń ze 
spektrum autyzmu u dzieci szczepio-
nych i nieszczepionych nie różni się 
statystycznie. Kolejnym mitem jest, iż 
każdy autysta jest niepełnosprawny 
intelektualnie. Spektrum autyzmu nie 
oznacza, że osoba autystyczna jest 

niepełnosprawna intelektualnie. Te 
cechy mogą, ale nie muszą współistnieć 
ze sobą. 

Istnieje także mit, że każdy autysta 
do geniusz. Tak jak w ogólnej popula-
cji ludzi, zdarzają się wśród autystów 
osoby o wybitnych uzdolnieniach, nie 
jest to jednak cecha powszechna. Nie 
charakteryzuje ona osoby w spektrum 
autyzmu. Kolejnym mitem, który nale-
ży obalać jest przekonanie, iż autyzm 
można wyleczyć. Autyzm towarzyszy 
osobie przez całe życie. Każda osoba 
z autyzmem jest indywidualnością, a 
nieprawidłowości rozwojowe mogą 
występować w różnym nasileniu. Dzięki 
wczesnej i odpowiednio dobranej 
pomocy/terapii, można w sposób zna-
czący polepszyć jakość życia tych osób. 
Nieprawdą jest także, iż występuje 

tylko u chłopców. Ze względu na rozwój 
metod badawczych, widoczna niegdyś 
w statystykach duża różnica w częstości 
występowania u obu płci w ostatnich 
latach zmniejsza się. Wiadomo także, 
iż dziewczynki lepiej dostosowują się 
społecznie i trudniej je zdiagnozować. 

Głównym celem podjętych przez 
poradnię działań było szerzenie rze-
telnej wiedzy na temat autyzmu oraz 
uwrażliwienie społeczeństwa na po-
trzeby osób ze spektrum i ich bliskich. 
Przypominamy także, iż każdy rodzic u 
którego pojawiają się wątpliwości co 
do rozwoju własnego dziecka może 
skorzystać z bezpłatnej konsultacji ze 
specjalistą poradni. 

Teresa Macioł 
– psycholog PPP w Strzelcach Op.

Odwagi, leć! 
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Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Powiatowe

47-100 Strzelce Opolskie, 
ul. Krakowska 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

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

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

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

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

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

O B W I E S Z C Z E N I E     
S T A R O S T Y    S T R Z E L E C K I E G O

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1363), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości
że dnia 30 marca 2022r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Wójta Gminy Jemiel-
nica, decyzję administracyjną Nr 3/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej dla zadania „Budowa drogi gminnej ul. Madalińskiego - boczna w 
miejscowości Piotrówka”, na działkach nr :

- w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:
Lp. Nr działki 

przed 
podziałem

Obręb Nr działki po podziale,
działki w liniach 

rozgraniczających

Nr działki po podziale,
działki poza liniami 
rozgraniczającymi

1. 803/3 Piotrówka - -
2. 802/7 Piotrówka 802/23 802/22
3. 802/9 Piotrówka 802/21 802/20

- poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren 
niezbędny dla obiektów budowlanych:

Lp. Nr działki 
przed 

podziałem

Obręb Nr działki po podziale,

1. 802/11 Piotrówka -
2. 805/23 Piotrówka -
3. 862 Piotrówka -

W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane 
strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Starostwie 
Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. 
Jordanowska 2, (w godzinach pn. 12.30-16.00. wt. - pt. 9.30-12.00).
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 31 marca 2022 r. do 28 kwietnia 2022 r.

z up. Starosty
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Na terenie Powiatu Strzeleckiego funkcjonuje prawie 70 rodzin 
zastępczych, w tym trzy rodzinne domy dziecka, jedna rodzina 

zastępcza zawodowa specjalistyczna, jedno pogotowie rodzinne oraz 
sześć rodzin zastępczych zawodowych, a także 17 rodzin zastępczych 
niezawodowych i 44 rodziny zastępcze spokrewnione. Każda z tych 
rodzin współrpacuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 
Strzelcach Opolskich. Jednostka PCPR przede wszystkim realizuje 
zapisy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ale 
również stara się zapewnić rodzinom zastępczym i dzieciom w nich 
umieszczonym możliwość integracji poprzez organizowanie różnych 
imprez, jak bal karnawałowy, święto rodzicielstwa zastępczego czy 
spotkanie mikołajkowe. Każda z tych imprez odbywa się dzięki rea-
lizacji projektu unijnego „Bliżej rodziny i dziecka (…)“ – II i III edycja. 
Projekty realizowane są przez koordynatorów rodzinnej pieczy za-
stępczej we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej 
w Opolu. Ponadto zapewniona jest pomoc psychologiczna i prawna. 
Każdna rodzina zastępcza, która złoży wniosek, zostanie objęta 
wsparciem koordynartora rodzinnej pieczy zastępczej, który wspiera 
rodziny w ich codziennym funkcjonowaniu. Państwo Karolina i Dawid 
Friedrich od początku współpracują z koordynatorem rodzinnej pieczy 
zastępczej. Prowadzący RDD cenią sobie tę współpracę, przyznają, że 
mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony koordynatora. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opol-
skich zaprasza do swojej siedziby przy ul. Bolesława Chro-
brego 5 wszystkie osoby, które chciałyby pomóc dzieciom  
w różnym wieku. Można również skontaktować się telefonicznie z 
działem pieczy zastępczej pod numerem telefonu (77) 461-33-81. 
Koordynatorzy odpowiedzą na każde pytanie, rozwieją wszelkie 
wątpliwości bo, jak mawiają Państwo Friedrich „nie zmienimy ca-
łego świata, ale możemy zmienić cały świat każdego dziecka“, które 
potrzebuje pomocy.

System nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia  
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 
945) pozostaje do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, 
w tym również obcokrajowców. Pomoc przysługuje każdej osobie, która 
nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W sposób oczywisty oferta dostępna jest przede wszystkim dla osób 
posługujących się językiem polskim. Nie pozostaje jednak w sprzeczności 
z przepisami ustawy skorzystanie  z wizyty w punkcie w asyście tłumacza, 
jak również udzielenie porady z użyciem środków porozumiewania się 
na odległość. Nie jest konieczne uprzednie złożenie wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej. Pomoc powinna zostać udzielona w najbliż-
szym pracującym stacjonarnie punkcie. 

Na terenie Powiatu Strzeleckiego prowadzony jest  dyżur specjali-
styczny z zakresu prawa cudzoziemców w siedzibie Urzędu Gminy w 
Jemielnicy przy ul. Strzeleckiej 67 w środy w godzinach od 11.30 do 15.30 
zapisów można dokonać telefonicznie pod numerem 77 440 17 97 lub 
online poprzez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości 
pod adresem: https://np.ms.gov.pl/opolskie/strzelecki. 

W ramach systemu nieodpłatnej pomocy Ministerstwo Sprawiedliwości 
zainicjowało zbudowanie sieci punktów specjalistycznych, których lista jest 
dostępna pod adresem: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54. 
W szczególny sposób przydatne okazać się powinny punkty specjalizują-
ce się w dziedzinie pomocy cudzoziemcom, w których do dyspozycji są 
specjaliści posługujący się językami obcymi. Możliwe jest wtedy również 
skorzystanie z pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się 
na odległość w każdym z punktów udostępniających pomoc zdalną lub 
mieszaną.

Pomoc jest świadczona bezpłatnie przez adwokatów, radców praw-
nych doradców obywatelskich oraz mediatorów.

Mając na uwadze nowe wyzwania związane z napływem uchodźców 
wojennych Stowarzyszenie SURSUM CORDA, które realizuje zadania z 
zakresu edukacji prawnej w ramach umowy na prowadzenie punktów 
poradniczych dostosowało swoje działania do aktualnych warunków i 
realizuje następujące działania:
• uruchomiono wersje językowe w j. ukraińskim oraz j. angielskim serwi-

su www.pomocprawna.sc.org.pl, na stronie na bieżąco dodawane są 
powstające materiały z zakresu edukacji prawnej, dzięki temu wszystkie 
informacje są dostępne w 3 językach;

• na stronie projektowej każdego samorządu dołożono specjalny moduł 
z informacjami prawnymi dotyczącymi obywateli ukraińskich - są to 
dane, które są przydatne  uchodźcom (https://www.sc.org.pl/co-robi-
my/nieodplatna-pomoc-prawna/#pomoc-dla-uchodzcow-z-ukrainy). 

Nieodpłatna pomoc prawna 
dla cudzoziemców 

 Strzelce Opolskie, dnia 12.04.2022 r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) 
podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 
12 kwietnia 2022r. na rzecz Spółki IBC SE PL16 Sp. z o. o. z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 153, decyzji nr 108/2022 o 
pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej PV3-ROŻNIĄTÓW 
o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Roż-
niątowie, na działkach nr 815 i 818  obręb ewid. Rożniątów.

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można 
zapoznać się telefonicznie pod numerem telefonu 77 4401763 

(w godzinach pn. 12.00-16.00, wt.-pt. 9.00-12.00).
   

z up. Starosty
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału
Architektoniczno-Budowlanego

Praca? Nie, sens życia
dok. ze str. 6
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Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 

W związku z agresją Rosji na Ukrainę i 
napływem do Polski uchodźców z te-

rytorium państwa ukraińskiego, do przedszkoli 
i szkół w Polsce, także w powiecie strzeleckim, 
przyjmowane są licznie dzieci i młodzież z Ukra-
iny. Aby optymalnie zorganizować dalsze ich 
kształcenie konieczna  jest wiedza o ukraińskim 
systemie oświaty. Dlatego 30 marca odbyło się 
spotkanie dyrektorów szkół i placówek oświatowych wszystkich gmin z te-
renu powiatu strzeleckiego dotyczące ukraińskiego systemu edukacyjnego. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich oraz 
Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich nawiązały współpracę 
z Honorowym Konsulatem Ukrainy w Opolu. Jego przedstawicielka pani 
Anna Helmych w czasie spotkania przedstawiła  podobieństwa i różnice 
polskiego i ukraińskiego systemu szkolnictwa. Wyjaśniła, jak wygląda 
kształcenie w szkołach zawodowych oraz specjalnych. Opisała poszcze-
gólne etapy kształcenia. Odpowiadała także na szczegółowe pytania 
uczestników. 

W spotkaniu uczestniczył wicestarosta Waldemar Gaida, który podsu-
mowując podkreślił zaangażowanie i ogromne wsparcie, jakiego polscy 
uczniowie i nauczyciele udzielają ukraińskim uchodźcom.

Mamy nadzieję, że uzyskane wiadomości będą pomocne w dalszym 
organizowaniu kształcenia ukraińskich dzieci w Polsce.

Mirosława Stańczak
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich

Po dwuletniej przerwie wró-
ciliśmy do tradycji orga-

nizowania w holu strzeleckiego 
starostwa przedświątecznego kier-
maszu. I było w czym wybierać! 
Od palm, przez pisanki i kroszonki, 
po zajączki, wianuszki na drzwi, 
makatki, szydełkowe maskotki, 
po całe świąteczne kompozycje w 
koszyczkach – w sam raz do usta-
wienia w pokoju, żeby już stworzyć 
atmosferę świąt.

Piękne rękodzieło w tym roku 
zaprezentowały Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Zawadzkiem, Stowa-
rzyszenie Ósemka oraz Środowisko-
wy Dom Samopomocy ze Strzelec 
Opolskich. Można było je kupić (i 
to niedrogo) 4, 5 i 8 kwietnia, a 6 i 
7 kwietnia w holu starostwa zbiera-
liśmy słodkości dla dzieci z Ukrainy, 
które obecnie mieszkają w Domu 
Pielgrzyma w Górze św. Anny.

O polskiej 
i ukraińskiej edukacji

Takie śliczności tylko u nas!


